
fiодаток 1

до Нацlональното положення

(стандарту) бухгалтерського облiку 1

, Jа.аг.r, вимогr/ до ф,чанСОВО

звtтностl"

Щата (piK мiсяць, число)
за сдрпоу

Коди
201 8 01 01

з64 1 0969

Звiт про ф,""-;;;'Ёrо""rати (3BiT про сукупниЙ дохiд)
за 2017 р

форма N92 Коа за ДКVДf.

l" ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття

*r
бir, поспчr)

Код
рядка

за звiтний
перlод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

2 3 4

2000 1

2050

аловии :

_j_LT9::9I
збиток

2090
2095
2120 99 14

cPd
21 з0 (227) (] 51)

21 50 (1 84) \оl)

21 в0 (79) (7)

lансовии результат
прибуток 

...

збиток
-_-i 

:._

вiд опера цiй ноi' дiяльн<rстi
2190
2195 (з90) t225)

Zzaa
2220 1а( 9в

ншl доходи
2240
2?5а
2255
?27а

22gO

?,295 (165) (127 )

2з00

пиненоi лiяльностi пiсля оподаткування-l (эб 2з05

Чистий фiнансовий результат:
п.рибуток

збито к

2350
2з55 (,]65) t 127 

,\

Найменування показниl(а

1

-

Код
рядка

за звtтний
перlод

за аналогtчний
перlод

попередн ього

Року
42 з

2400
24о5
241о
]1 1q

2445

я 2450

з iнtttипл сVкVпним доходом 2455

нший сукупний дохiд лiсля опод"атýу9з]-tн1 . * . __

rу-у"""й д.iiд (суrа р,rд:!q ?1Ц_, ?11!_g2jg0)* *-
2460
2465 165 127

ll, сукупнии дOхlд

{



Найменування показниt(а
Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попередньоrо
року

2 3 4

2500
VlaTepIa pd

2505
,]58 7з

25,10 63 21
]lлралу ,2515 5

252о 269 1з9
сро

Разом
2550 490 aэо

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

lч.РозРАхУНоКпокАзНИКlВпРИБУТКоВосТlдКЦlИ

Назва cTaTTl
Код

рядка
за звiтн ий

перiод

зь аналогiчний
перiод

попереднього
року

2 з 4

2600

а кt llи 2605

--]истий прибуток (збrто1I на од|lу]lро9ту акцtю * ____,л__________

^,,^nlлгnaautлtiulлстllthnn;и6vтoк(збитoк)НаoДНVпpffi

26] 0

26,] 5

]ивiденди на одну просту акцiю /;/4ý";"R|цh'л"оо\ 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

"r/'ý{lj -
l.\!r-/?
iu t\l

,i'a " 
\

,}ъ\\
\?_4:t1

#й
Прошутiнська Н l

Кузик А,Л
\з"":ё\d,Yý-,'\daj 9'о .-.,dC

zs*|Y2



!одаток 1

до Нацtовального положення
(сlандарту) бухгалтерського облlку 1

Загапь,,, вимо,й до фIhачсовоr

звlтностl"

Дата (prK, мiсяць, число)
за едрпоу

оди
20]7i12 l з1

з64 1 0969

ifiайменування)

3BiT про рух гроulоtsих KolIJTiB {за прямим методом)
2а17 р,

Форма N93 Код за ЛкУД IЪTqJ-]Т

Стаття
код

рядка
За ззiтний перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4

з000 9в

Повернення лодаткiв зборiв 3005

aHv BaOTlcT з006

ан ня з01 0

-lадход*е""" вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пеЦ 3035

{адходжен ня фiна всових уста нов вlд пОверненняJ]ози к з055 2 007 2 ]з7

нш! надходження 1паý ]04 42

3итрачання на оплату

ToBapIB 1робlт, послуг) 3100 (1 53) (1з6)

Працt 31 05 (1 з5) (66)

Вiдрахувань на соц]альнl заходи зl j0 (62) l22)

1обпп язэнь tз пол aTKiB i збооiв 3,] 15 (20) (7)

зитрачання фiвансових установ на надання позик з1 55 (,] 723) (2 219)

цш] витрачання 31 90 (В) (17)

..lистий рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi 31 95 10 10

-IГЭц 

iоштiв у результатi iнвестицiйно] дaяльностl
-lадходження вtд реалiзацrr

фlнапСОВй\ нВеСТйJIИ ]200

необоротних активlв з205

]адходження вlд о-триманих

вlдсоткlв 32 ]5

д ивlде ндlв 3220

lад\оджеrня вlд дерива-ивlв 3225

]шl надходження з25а

iитрачання на придбання

фlнансових rнвестицtй з2 55

необоротних активlа з260

3иплати за деривативами з210

Hlll] платежl з290

Чистий рух коштrв вiд iнвестицiйноl' дiяльностi 2rоЕ Ё

Ill. Рух коштiв у результатi фiнансов0l дlяльностl
-1адходження вiд

Власного KaniTally зз00

Отримання позик зз05

ншl надходження зз40

3итрачання на

Викуп власних акцtй

По аIеrhя гози/ l ?350

Сплату дивlдендlв l ЗЗ55

rlrjl ^ла lеж, l ЗЗ9С

lЙёiЙ; рух коштiв вiд фiнансовоi'дiяльноотi ].13jý
lЙiiиИ pvx грошових коштiв за звiтний перiод 

'14{:jjТЁЬР400
10 10

Загйшй ;ошiiв на початок ро*у .,rl':.rln "'.-_iJ.ffEЯф,
1с

JЙЙв змi"и валютних KypciB на залишок коштiв,,/.:,.".;:r2:A
Ьгlиш6; *оЙiiв na кiнець poly ! }'/ Ju \ УГNЗ1 2а 10

Kepi вн и к

Головний бухrалтер

,м Прошутtнська Н

Кузик А Л

i:|- !,'j
\

s



!одаток 1

до Нацiонального поло)кення
(стандарту) бухгалтерського обпiку 1

"3агальн, влмогr до фr*а.совоr
звiтностt"

!ата (ptK п,llсяць, число)
за едрпоу

Коди
201 8 01 01

з64 1 0969

Пiдприемство Повне товариство "Ломбард "Алмаз" Прошутiнський Т В i компанtя
( найменуваЕня)

Звiт про власний капiтал
за 2017 р.

пишок на початок
)ригуваl-{ня:
змiна облiковоl полiтики

iл прибутку
виплати власникам (дивlденди)

илучення капlталу:

Форма Na4 Koo.u ДкУДГМ

Викуп акцtй (часrок)

Перепродаж викуплених акцlи
(часток)

Керiвник

Головний

Прошутiнська

Кузик А,Л

H,l

бух

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

ерозподl-
лений

прибуток
(непокри-
ий збиток)

Неопла-
чен ий
капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Заресст-
рований

(пайовий )

капiтал

Виправлення помилок
lнш| змlни

коригований залишок на початок

исгии прибуlок (збиlок) за
тний перiод

ший сукупний дохlд
за звiтний перiод

Спрямування прибутку до
заресстрованого капiталу

Вrдрахування до резервного
ка п lтал у

ски учасникlв
Внески до капlта

Погашення заборгованостt з

ка пlталу

Анулювання викуплених акцlи
(часток)

Вилучення частки в

lншt змtни в капlталi
разом змiн в кап

пишок на к!н

ffiя

/о


