
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
(Аомбард "ААмаз"

ПрошутiнськпЙ Т.В. i компацiя"п

примIтки до рнцоi фIнднсовоi звIтноG"гI
ЗА 2О17 piK

ПРИМIТКА 1. кЗАГА/IЬНА IНфОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИеМСТВОл

Повне товариство "Аомбард "Алмаз" Прошутiнський Т.В. i компанiя" е стабiльно
функцiонуючою фiнансовою установою з понад 8 рiчною iсторiею. Початок вИлiку свого cTBopeHHrI
пiдприемство бере в 2ОО9 р.

Основними видами дiяпьностi товариства е:

- наданнrI фiнансових кредитiв фiзичниrrл особам за раýrнок власних коштiв пiд заставу
майна;

- оцiнка заставленого майна;
- наданнrI посередницькlIх послуг зi стра:grвання fiредмету застави ;

- реааiзацiя заставленого майна.
На сьогоднi середньообдiкова чиседьнiсть працюючих ПТ "Аомбард "Алмаз" Прошутiнський

Т.В. i компанiя" скпадае 9 осiб. Пiдприсмство щорiчно сIIлачуе бiля 82 тис. грн. податкiв, зборiв та
iнших обовЪзкових гrлатежiв до бюдJкетiв та фондiв рiзних piBHiB.

ПРИМIТКА 2. ОперачiЙне сереловЕще.

Протягом 2017 por<y в YKpaiHi вiдбувааись полiтичнi та економiчнi змiни, якi вгrливали на
дiяzrьнiсть фiнансового ринку. СтабЬнiсть економiки УкраiЪи значною мiрою за-rrежатиме вiд
полiтики та дiЙ уряду, спрямованих на рефорл.,qrвання адмiнiстративноi, фiскааъноi та правовоi
систем, а також економiки в цizrоrrлу. Представпена фiнансова звiтнiсть вiдображае поточЕу оцiнку
керiвниrцва щодо можливого вIтливу умов здiйсненЕrl дiя,rr,ьностi в YKpaiHi на операцii та
фiнансовий стан Аомбарду. Майбутнi 5rмови здiйсненrтя дiяльностi мох(уть вiдрiзrтятися вiд оцiнок
керiвниrцва.

Сьогоднi розвиток фiнансового сектору економiки вiдбуваеться в умовах фiнансовоi
нестабiльностi, недосконалостi законодавства, зниженнrI IIлатоспроможностi та довiри населеннrI до
фiнансово-кредитних установ. Майбутнiй наIIрямок i насzr,iдки вдосконаленнrI жнього
функцiонуваннrl на фiнансовому ринку наразi невiдомi.

ПРИIVIIТКА 3. Основа скмданця фiнаrrсовоi звiтностi

Концепryаrъна основа
На виконаннrI вимог ст. 12 Закону Украiни оПро бухrэлтерський облiк та фiнансову звiтнiсть

в YKpaiHio, фiнансова звiтнiсть Пiдприсмства станом на 31.12.2017 р., бупа склялена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (надаzri - МСФЗ), затвердJкених Радою з Мiжнародних
стандартiв 65жгаzrтерською облirry. s

,. 
Основа оцiнки

Щя фiнансова звiтнiсть буzr,а скаадена за принципом оцiЕки за собiвартiстю, за винrIтком
фiнансових активiв, кпасифiкованих як фiнансовi активи з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитr<у, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.

OcHoBHi принципи облiковоi полiтики, застосованi при пiдготовцi цiеi фiнансовоi звiтностi,
описанi нижче. Щi принципи застосовувалися посаiдовно протягом Bcix представлених перiодiв,
якщо не вказано iнше.

Валюта обаir<у i звiтностi

Нацiональною валютою Украiни е гривIIrI. Гривrrя € також в€ллютою oбrrir<y Аомбарду i
ва^юТою поданнrI цiеi фiнансовоi звiтностi. Yci фiнансовi данi поданi у гривнях, округлених до
тисяч.
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Безперервнiсть дiяrrьностi

Представrrена фiнавсова звiтнiс,ть пiдrютовrr,ена на ocHoBi приЕципу безперервностi
дiяzrьностi, який передбачае спромохсriс,ть Пiдприемства реалiзовувати своi активи i виконувати
cBoi зобов'язаннrI у ходi звичайноi дiяzr,ьностi.

примIткд 4. KoCHoBHI принципи оБлIковоi полIтики пIдприемств.фl

OcHoBHi принципи облiковоi полiтики пiдприемства gа 2О|7 piK затвердл<енi наказом Ns 1-
ОП вiд 31.12.2014 року.

У примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi пiдприемством застосованi правила
бухгаzrтерського обпirqу вИповiдтrо до вимог нормативно-правових aK:гiB, якi врахов5rють правила
б5rхга_rrтерського обdr<у i складанrrя фiнансовоi звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансовоi
звiтностi.

Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгаzrтерського облiку, який здiйснювався
згiдно з облiковою полiтикою пiдприемства на 2015 piK. Бухга;rтерський обzriк пiдпри€мство веде в
нацiоналънiй валютi - гривнi. Одиницi вимiру у яких подаеться фiнансова звiтнiсть - тисячi гривень.

У межах чинноIю законодавства, Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, наказу про
обzriкову попiтиrqу пiдприемство визначас:

- ocHoBHi принципи веденЕrI б5rхгаатерського (фiнапсового) обпiку i форл"ryванrrя статей
звiтностi;

- единi методи оцiнки активiв, зобовЪзань та iнших статей бачrансу пiдприемства;
- порядок Hapaý/BaHHrI доходiв i витрат пiдприемства;
- критерii визнаннrI активiв безнадiйними до отриманнrI;
- порядок створення та використанrrя спецiа:rьвих резервiв;
- вимоги та вказiвки щодо облir<у окремих операцiй.
.Щ,zrя веденrrя б5п<гаrrтерського обrriку та склад€лнн5I фiнансовоi звiтностi активи i зобов'язання

пiдприемства оприб5rтковуються та облiковJдоться за вартiстю ж придбаннrI чи виникненнrI та
справедливою (ринковою) вартiстю. BapTicTb активiв i зобов'язань, парахованих в iноземнiй ваз,ютi,
перераховуеться в нацiопалъЕу валюту по чlрсу Нацiонааьного банr<у Украrни на момент складаннrI
баzrансу.

KpiM методiв та способiв оцiнки, що застосовJrються при виникненнi (визнаннi) активiв дая
оприбутк5rванrтя ik BapTocTi за балансом, пiдприемство використовуе рiзнi методи приведецнrI
BapTocтi активiв у вiдповiднiсть до ix реаzr,ьного стачr: нарФýдваннrI доходiв i витрат з дотриманшIN,t
ix вИповИностi, форл,луваннrI резервiв, переоцiнка активiв до ж справедливоi вартоgгi, амортизацiя
необоротних аr<тивiв тощо.

ПРИМIТКА 5. UОБАIКОВI СУДЖЕННЯЛ

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство робить оцiнки та приrrущення, якi мають
вIIАив на ВиЗначенIя с)rми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовпих активiв та зобов'язаць на дату пiдготовки фiнансовоi звiтностi, rрунтJrючись на
МСФЗ, МСБО та тлумаченнrIх, розробпених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi
звiтностi.

Товариство використовуе оцiнки та робить припущеннrI, якi здiйýнюють вIIлив на
показники, якi вiдображенi в фiнансовiЙ звiтностi на протязi наст5mного фiнанJовою року. Оцiнки
Та СУдл<еннrI пiдаягають постiЙноIуIу аначliзу та обумовпенi минуzr,им досвiдом керЬництва та
баз5rються на iнших факторах, в тоIчtу числi на очiцrванrrях вiдносно майбутнiх подiй.

ПРИМIТКА 6. KHEMATEPIAAЬHI АКТИВИD

HeMaTepiazrbHi ап<тиви вiдображенi у звiтах за первiсною вартiстю, яка скАал.мась з

фактичних витрат на придбшrня i приведенrrя k до стану, при якоIчfу вони придатнi для
використанIuI вiдповiдно до загrланованоi мети, Первiсна BapтicTb нематерiапьних активiв
збizrьшусться на суIчrу витрат, пов'язаних iз удосконаленн5Iм цих нематерiаzrьних активiв i
пiдвищенrrям ix економiчних можrrивостей.

Амортизацiя розраховуеться прямолiнiйним методом на визначений пiдприсмством TepMiH
корисвопс використанrrя. TepMiH корисного використангlя д^я нематерiапьних активiв визнача€ться
по кожЕоIt{у об'екry окремо спецiаzr,ьною комiсiею, створеною за наказом керiвника пiдприемства.

Правиzr,а rтaparýrвaн}rrl та рiчнi норми амортизацii визначенi в Облiковiй полiтицi
пiдприемства. Термiни корисноr0 використанЕrI визначенi в залежностi вiд виду яематерiаrъного
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активу. При визначеннi такого TepMiHy враховуеться можливий строк корисного використаяня,
передбацrваний морааъний знос, правовi обмеженrrя щодо cTpoKiB використаннrI та iншi фактори.

Протятюм 2017 року метод амортизацii не змiнюся та перегля,щ/ cTpoKiB корисного
використаннrI нематерiалънrаr активiв не вiдбуваzlося.

Переоцiнr<у первiсноi Bapтocтi та перегляд cTpoKiB корисного використаннrI нематерiмьних
активiв на протязi звiтного por<y пiдприемство не здiйснюваао.

IнформацЬ про нематерiальнi активи пiдприсмс-тва:

ПРИМIТКА 7. KOCHOBHI ЗАСОВИD

Придбанi (cTBopeHi) осяовнi засоби зараховуються на баланс за ix первiсною вартiстю.
Первiсна BapTicTb об'скта основних засобiв i HeMaTepia-rrbниx активiв, створених пiдприемgгвом,
включа€ прямi витрати на оIIлату працi, прямi MaTepiazr.bHi витрати, iншi витрати, безпосередньо
пов'яЗанi Зi сТворенням тlъого актив}, та дрведенням його до придатного для використаннrI за
призначеннrIм стану.

Пiсая первiсЕого визнаяrrя об'екта основних засобiв йоrю подааьший облiк зпjйснюеться за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирадrваннrlм накопиченоi амортизацii та накопичеЕих збиткiв
вiд зменшеннrI корисностi. Yci необоротнi (MaTepialbHi та HeMaTepiazrbHi) активи пiдпягають
амортизацii (KpiM землi та незавершених капiтальних iнвестицiй). За кожним об'ектом необоротних
активiв визЕачаеться BapTicTb, яка амортизуеться.

Амортизацiю основних засобiв пiдприсмство нараховус iз застосуваЕЕrIм прямоzr,iнiйного
методу, яlстй дiяв на протязi 2О17 року, за яким рiчна сума амортизацii визначаеться дirr,енням
BapTocTi, що амортизуеться, на строк корисного використаннrI об'екта основних засобiв.
Амортизацiя не нар€жовуеться, якщо балансова BapTicTb необоротних активiв дорiвнюе ik
,riквiлацiйноi BapTocTi.

Нара:grвантrя амортизацii основних засобiв i чематерiаlr,ьних активiв здiйснюсться протягом
строку корисного використацrrя(експауатацiI) об'екта, який встановлюеться пiдприемством при
визваннi цього об'екта активом (при зара:qrваннi на баzrанс). 'Правипа нарацrваннrl амортизацii та
рiчнi норми визначеннi в Облiковiй полiтицi пiдприсмства. На протязi 2016 porry метод амортизацii
яе змiнювався.

Перегпяд норм та TepMilTy корисного використаннrI пiдприемство зцifiqцIоб в разi
проведеннrI витрат по модернiзацii, реконстр5rкцii та поzliпшенЕю основних засобiв, яке призводить
до вдосконаленнrI активу, збiдьшенrrя строцу Його корисного використаннrI,_ покращентrя Його
первiсних властивостеЙ, тобто збirr,ьшують майбутню економiчну вигоду вiд фго використаннrI.
Витрати по модернiзацii, реконстрJд<цii та полiпшенню основцих засобiв включаються до ik
балансовоi BapTocTi в момент фактичного Lx здiйсненrтя,

" Маrrоцiннi MaTepiazr,bHi активи амортиз)rються 1О0% при введеннi в експzr,уатацiю.,Щ,о скаадz
ма.rrоцiнних необоротЕих матерiальних активiв вiдносяться Ti активи, первiсна BapTicTb яких не
перевишýr€ б000 грн.

Основних засоби та iншi необоротнi MaTepia:rbнi активи кrrасифir<5тоться наступним чином;
- будiвzri, споруди та пере,rdавальнi пристроi;
- машини та обzrаднаяrrя;
- тр€lнспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iHBeHTap (мебпi);

- iншi ocHoBHi засоби;
- малоцiннi необоротнi матерiааъпi активи.
Нарах5rванrrя амортизацii (зносу) основIrих засобiв здiйснюеться пiсля тою, як ocHoBHi

засоби стають придатними дАя використання, iз застосJrваннrIм прямоrriнiйного методу з метою
рiвrrомiрного зменшеннrI первiсноi BapTocTi до лiквИацiйноi BapTocTi протягом строку ж
експлуатацii за такими цормами:

тис. грц.
Ns

з/п Показник C5rMa, тис.
грн.

1
Залишок на початок року]
пер BicHa (пер еоцiнена) в ар miсmь 24
наrcо rulче на аJфо р muз ацlя 2з

2 Надiйшло за piK
с Нараховано амортизацii за piK
4 Iнrrri змiни за piK 1

5
Змишок на кiнець porry:
пер BicHa (пер еоцittеllа) в ар miсmь 24
наrсоruJченсL cLIyLo р lтu13 ацtя 24
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будiвпi та споруди: 20- 50 poKiB;
транспортнi засоби: 7- 28. poKiB;
машини та обладнання: 4- 20 poKiB;
iнструменти, приАади та iHBeHTap: .t- 10 рокЬ.
Земдя i незавершене будiвництво не пiдпягаrоть амортизяттji,
Аiквiдацiйна BapTicTb активу - це оцiночна c)rмa, яку Кредитна спiлка отримааа б в

ПОТОЧНИЙ Час вИ продаrкУ тlъого активу, за MiHycoM оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк
експrrуатацii активу вiдповiдав строку ексrrzrуатацii та cTaITy, якi цей актив матиме наприкiнцi
строку корисного використанrrя. Аiквiлдцiйна BapTicтb активу дорiвнюе нулю, якщо пiдприемство
мае HaMip використовувати актив до кiнця фiзичною строку його ексгrлуатацii.

BapTicTb ремонту (капiтаzrьного, поточного), якщо його зцiйснення наIIравлено на
поверненнrI активу його первiсних властивостей та не призводить до ж полiпшеннrl, визнаються
витратами того перiоду, коли вони бупи понесенi.

Переоцiнка первiсноТ BapTocTi та перегляд TepMiHiB корисного використацнrI осЕовtIих
засобiв на протязi 2016 року пiдприемство не здiйснюваlrо.

Iнформацiя про ocнoBrri засоби пiдприемства:

пРимIтКА 8. кЗАПАСIIll

Облiк запасiв здiйснюеться на пiдставi дiючого наказу iз застосуванЕям Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi, Запасами визнаються активи пiдприемства, якi утримJrються для
однiсi з насч/пЕих цiлей:

- для споживанн5I пiд час виробництва, виконанrrя робiт, наланIýI послJл, а також для
забезпеченrrя функцiон5rванrrя ялмiнiстрацii пiдприемства (сировина, матерiа.rrи, паАиво,
комIIлектJ.ючi та iH.);

- для завершеннrI процесу виробниrцва з настJдIним прод€Dкем проджту виробниrцва
(незавершене виробництво, напiвфабрикати);

- для подальшого продажу в звичайних JrMoBax господарськоi дjял,ьностi (продукцiя та
товари).

Не визнаються виробничими запасами сировина та MaTepiazr,и, отриманi в переробку як
давальницька сировина, а також товари, отриманi по договорах KoMicii. Вон* облiковуються на
позабалансових раýrнк€ж.

. На пiдприеМствi застосову€ться перiодична систеI/ту oбzrir<y запасiв, при якiй оцiнка запасiв з
метою виб5rття вiдображасться в обпiку одноразово при форллуваннi фiнансовоi зBiTHocTi. .Щ7rя Bcix
одиниць б5п<галтерського обzrir<у запасiв, що мають однакове призначеннrI i однаковi умови
використовуваншI, застосовуеться Ti^ъfi:lr один метод оцiпюr запасiв при ix вибуттi. Вiдповiдно дсr

цього оцiнr<у Bcix 3апасiв при ix вибJдтi, здiЙснюlоть за методом ФIФО. Запаси повиннi оцiнюватися
за наЙмешшим iз двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реаzriзацii.

Iнформацiя про запаси:

тис. грн.

Ns
з/тl

Показник

Будлнruа,
споруди та

передавааьнi
пристроi

маrrплни та
обладrrанrrя

Транспортrri
засоби

IHcTpyMerrTTr,

прилади,
iHBeHTap

(меб,ri)

IHTTTi ocHoBHi
засоби

1
Залишок на почаюк року:
Первiсна вцlmiсmъ , 46
Знос 2 46

2 НадйIrrzrо за piK

з Вибуzrо за piK:
пepBictla варmiсmь
Знос

4
Нараховаяо амортизацii за
piK

5
Залишок на кiнець por<y:

первiсна варmiсmь 2 46
Знос 2 46

тис. грн.
Ns

з/п Показник 2016 piK 2017 piK

1 Сировина i матерiаzrи 1 1

2 Паливо
3 Будiвеrrьнi матерiа.пи
4 Мапоцiннi та швидкознопцrванi предмети

l?


