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ПРИМIТКА 9. KIIEBITOPCЬKA ЗАБОРГОВАНIСТЬл

,Ц,ебiторську заборIюванiсть визнають як актив, якщо icHye вiрогiднiсть отримаI{нrI
майбутнiх економiчних вигод i може бу.ти достовiрно визначена ii'i сума. Поточна дебiторська
заборгованiсть за продлкцiю, товари, роботи i поспуги визнасться за актив одночасно з визнанням
дохо,ry вiд реалiзацii про,lцжцii, ToBapiB, робiт i послуг i оцiнюеться за цiною реаzriзацii на пИставi
первиЕних б5п<гаzrтерських документiв Еа вiдвантаженrrя ToBapiB або продrкцii, наданнrI послуг.
Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вв€Dкають поточну дебiторсьr<у заборгованiсть, щодо якоi
iсrгуе невпевненiсть в i{ поверненнi боржником. На пiдставi анааiзу дебiторськоi заборгованостi,
пов'язаноi iз реаrriзацiею про.тцlкцii (робiт, посzr,уг), здiйснюеться нарач/ванlýI резерву с5rмнiвних
боргiв. Нара:g,,ванrrя суми резерву с5rмяiвних боргiв вiдображасться в звiтi про фiнансовi резуАътати
у скzrадi iнших операцiйних витрат. Безнадiйною дебiторською заборгованiстю вваrкаеться поточна
заборгованiсть, вiдносно якоi icBye впевненiсть щодо iT не поверIтення боржником або по якiЙ
закiнчився строк позивноi давЕостi. Виключення безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi За

продrкцiю, товари, роботи i посrr,уги з активiв здiйснюеться згiдно реестру, затвердженого
керiвпиком пiдприемства, з одночасним зменшеЕIIrIм величини резерву сумнЬних боргiв.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть:

ПРИМIТКА 1О. КГРОШОВI КОШТИ ТА iX ЕКВIВА/IЕIIТИП

Грошовi кошти та ]k еквiваленти включають готiвковi кошти в Kaci та залишки по рФýrнках
до запитаЕнrI, KopoTKocTpoKoBi i високолiквiднi iнвестицii з TepMiHoM погашен}ýI не бiаьше трьох
мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти.

Iнформацiя про грошовi кошти та ix еквiваленти:

примIткА 11. квzlАснии кАпIтАлп

Iвформацiя про власний капiтал:

Бухга.rrтерський облiк власного капiталу ведеться на ocнoBi МСФЗ.
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно вимог чинного законодавства Украiни.
У вiдповiдностi до Установчих документiв Товариства, станом на 31.12.2017 року статутнгrЙ

капiтал становить 52ОО00,00 грн. (П'ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.).

тис. грн.

Ns

зlп Показник 2016 piK 2017 piK

1
.Щ,ебiторська заборгованiсть за Еаданими фiнансовими
кредитаN{и

368 314

2 .Щ,ебiторська заборr.ованiсть за нарахованими вiдсотками
Еаданими фiнансовими кредитами

2L l7

3 [нша поточна дебiторська заборгованiсть 3 2

Разом з92 зз2

тис. грЕ.
Ns

з/п
Показник 201б piK 2О17 plK

1 Каса 10 2о
2 ГIоточний pa;ýrнorс у банку

Разом 1о 2о

тис. грн.

Ns

зlп Показник 2016 piK 2017 piK

1 Статутний капiтал 52о 520
2 Нерозподiаений прибуток (непокритий збиток) (107) {272)
о неоплачений капiтал (-) (-)

Разом 413 24а

пРимIткд 12. кЗоБоВ'ЯЗдНIхЯlr

|г



Зобов'язанrrя визна€ться, якщо йотэ оцiнка може бути достовiрно визначеЕа та icHyc
ймовiрнiс,гь зменшеЕця економiчнrж вигод у майбутньол,ry внасzr,iдок його погаIпенЕrI. Якщо на дату
бааансу ранiше визнане зобов'язання гrе пiдпягае погашенFIю, то його сума включаеться до ск^аду
ДОхо,щ/ звiтною перiо,ry.

Простроченоi заборгованостi за позиками банкiв на звiтну дату немае. Нараgrваrrня та
сIIлата податкiв i зборiв проводилося у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства.

Iнформацй про зобов'язаннrI;
тис. грн.

ПРИМIТКА 13. rДОХОДИ I ВИТРАТЦu

Дохрди i витрати визнаються пiдприемством за кожним видом дiялъностi (операцiйноi,
iввестицiйноi, фiнансовоi) за таких умов:

а) визЕання peaabHoi заборгованостi за активами та зобовЪзаннrIми пiдприемства;
б) фiнансовий резуаьтат операцii, пов'язаноi з продажем (тqrпiваею) ToBapiB, наданням

(отриманняrчr) посzr,5rг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати, що виникають у резупьтатi операцiй, визначаються догOвором мiж Гi

JrlIасниками або iншими доцrментами, оформzrеними згiдно iз вимогами чинЕого законодавства
Украiни. Кожний вид доходу та витрат вiдображаеться в б5п<галтерськолчIу обrrir<у окремо.

Базовими принципами мя обzrir<у доходiв i витрат пiдприемство використовуе принципи
HapaýrBaHHrI та вiдповiдЕостi доходiв та витрат та принцип обачностi.

Критерii визнанЕrI доходу i витрат застосовуються окремо до кожяоi операцii пiдприемства.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у склл,адi

витрат того звiтного перiоду, у якому вони буzrи здiйсненi.
Доходи та витрати, якi вкаючено в пЗвiт про фiнансовi результатиD визначались i

вра.ховJдв€Llись в тому звiтному перiодi, до якого вони вiдносяться.
Моментом визнаннrI витрат майбутнiх перiодiв € момент iх виникненнrI, коли вiдбувасться

невИповiднiсть перiоду виникненнrI зазначенLD( витрат та перiоду, в якоIуIу вони будуть
використанi з метою отриманнrI доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв врахов]rються в cyMi
фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться piBHoMipHo протягом перiодiв,
до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очit<усться отримання пов'язаноi з нимr,r
економiчноi вигоди.

Iнформацiя про доходи та витрати:
тис. грн.

Ns

з/п Показник 2016 piK 2О|7 piK

1 Iншi довгостроковi зобовЪзанrrя

2
Поточна цредиторська заборг9ванiсть за товари, роботи,
послуги

60 97

3 Поточнi зобов'язанrrя за розрФýrнками з бюдJкетом
4 Поточнi зобовЪзанЕя за розраJýrнками зi cJpaýrBaIIHя
5 Поточнi зобов'язанrrя за розраýrнкап.{и з оппати працi 5
6 Iншi поточнi зобов'язання 4 4

Разом 64 1об

Ns

з/fl
Показник 2о|6

т
piK' 2017 piK

Доходи

1
Чистий доход (виручка) вiд реааiзацii продrкцii (ToBapiB,

робiт, послуг)
1

с Iнш операцiriнi доходи 14 99
3 Iнш фirrансовi доходи, в т.ч.: 98 225

отриманi вiдсотки 98 225
4 Iншi доходи

Витратш

1
Собiвартiсть реааiзованоi продrкцii (ToBapiB, робiт, послуг)

2 Адтuiнiстративнi витрати 151 227
3 Витрати на збут 81 i84
4 Iншi операцiйнi витрати 7 79
5 Фiнансовi витрати

/6



Iншi витратrа

Ns
з/л

Показник 2016 piK 2Ol7 piK

1 MaTepia.rlbHi затрати
2 Витрати на оIIлату прац1 7з 158

3 Вiдрадлвавтrя на соцiальнi заходи 2| 63

4 Амортизацiя 5

5 Iншi операцiйнi витрати 139 269

Разом 2за 49о

Операцiйнi вIrтрати за елеrr{ентами представлеII1 Еаступним чином:

пРиМIТКД 14. кЦIАI ТА ПОl\IТИКА УПРАВАIННrI КАПIТА/lОМD

Головrrиrши цilrямлr управ.лiння капiталом Товариства е:

- забезпеченн5I здатностi безперервноi дiяаьностi Товариства в маЙбУТНЬОl"rУ;

- забезпечення достаТн69t вiмаЧi JлIасникам шляхом y:гBopeтrrrrl цiн на продукти i посrrуги

пропорцiЙно рiвrrям ризикiв.
ТовариствО здiйснюС монiторинг капiтаrrу на ocHoBi балансовоi BapTocTi вАасного капiта-zrу

та своiх зобов'язань. Метою Товариства в yпpaBzriHHi капiталом е утриманнrI оптима^ьною

спiввiдношення капiтаzr,у та зобов'язань.

пРимIткА 15. KYMOBHI АКтиВи I зоБоВ'язАННЯп

у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2оlr7 pik не було пiдстав визнавати 5rмовнi актIiви

зобов'язанrrя.

ПРИМIТКА 16. кДОГОВIРШ ЗОБОВ'ЯЗАННЯп

ТовариствО своечасЕо, згiднО умов )rкладених договорiв здiйсню€ оп^ату за прилбаlri

ocHoBHi засоби, To3apнo-MaTepia.rrbHi цiнностi та отриманi посауги. Станом на З1 грудrrя 2017 роqу
Товариство не мало зобов'язань, якi б воно не сIIлач/вало свосчасно згiдно доюворiв.

ПРИМIТКА 17. КПОАIТИКА УПРАВАIННЯ РИЗИКАМИП

управпiнrrя ризиками вiдiграе важливу роль у дiяаъностi Товариства. ocHoBHi рIIзики,
властивi операцiям Товариства, включають кредитнi ризики, ризик rriквiдностi.

полiтики По управrriнню ризиками нацirrенi на врIrIвленtтя, анааiз та управлiннrl ризиками, з

якимИ стикаетьсЯ ТовариствО, встановлення вiдповiдних aiMiTiB та контропiв, в пода^ьшому

монiторинг piBrriB ризику та дотриманrrя лiмiтiв.
Товариство управляе наступними ризиками:
кредитний ризик. Кредитний ризик представляс собою ризик того, що клiент може не

викоЕати c3oi зобовЪзанн5I перед Товариством у сгрок, що може призвести до фiнансових збиткiв у
Товариства. КредитниЙ ризиК Товариства, юловним чином, пов'язаниЙ з дебiторською
заборгованiстю позичальяикiв.

Товарис.тво структурус piBHi кредитного рIIзику, який вона приймае на себе, встаЕовАюючи

лiмiти На CYIyfy ризику, прийнятого по вiдношенЕю до одного або групи клiентiв, ý

ризиклiквiдностi. Ризик дiквiдностi представляе собою ризик того, що Товариство не зможе

погасити cBoi зобов'язаннrI по Mipi Hac:гaHHrI cTpoKiB 'iхнього погашенЕrI. Позицiя лiквiдностi
товариства ретельним чином контролюеться та управляеться. Компанiя викорис,товуе процес

детального бюд2кетуваннrI та прогнозування грошових коштiв ддя того, щоб гарантувати наявнiсть

адекватних pecypciB для викоцанrrя cBoix платЬr<rrих зобов'язань.
З метоЮ управлiння ризиком лiквiдностi Товариство здiйснюс монiторинг очir<уваних

майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд операцiй iз клiентами та банкiвських операцiй, що е

частиноIо процесу управпiння активами/зобов'язаннями.
товариство проводить аналiз дJкерел фiнансуваннrl за попереднi перiодri та IIрийма€

вiдповiднi рiшентrя щодо управлiння активами та пасивами.

IIримIткА 18. (оIIЕрАIцI з IIов,язАними стороIIАми>

l,?



У данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними ввtDкаються сторони, одна з яких контроJIюе

органiзацiю або котrтро.гпосться нею, або разом з органiзацiсю е об'ектом спiльного контролю.

Зв'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв'язаними
сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв'язаними
сторонами

Пов'язанi сторони вкJIючають:

- акцiонерiв
- к[ючовий керуючий персонаlt i близькrтх.шенiв ik сiмей
- компанiТ, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним вIIливом

Товариства, чи його акцiонерiв.

ОперацiТ з пов'язаними сторонами за piK, що закiнчився 31 грудrя 2017 року представленi

таким чином:

примIткА 19. кподIi пIсl\я звIтного пЕрIодуll

Вiдповiдно до МСБО 10 оПодii пiсля звiтного перiодуо повiдомпясмо, що на Товариствi в
перiод мiж датою звiтностi - З|.12,2О|7 р. i датою затвердженrrя фiнансовоi звiтностi, подiй, якi б

вимагали змiни (кориryванrтя) фiнансовоi звiтностi, не буrrо.

ПРИМIТКА 2О. КЗАТВЕРДЖЕНЕЯ фIНАНСОВОi ЗВIТНОСТIU

Щя фiнансова звiтнiсть буzr,а на керiвництвом ПТ пАомбард кАлмаз> Прошутiнський
Т.В. i компанiяп 9 лютого 2О18 РоЧ_э-

Керiвник

Головний бухгаrrтер

Прошrутiнська H.I.

Кузик А.А.

/р

тис. грн.

Показник 2017 piK

Дбходиотриманi по операцiях з гIов]язаними особами

Вrграти поНеýенi rю операцiях з пов?язаними оообами

,Щёбiторська забOрговаЯiс+ь rrов'язанrac осiб

Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаНими осОбами


