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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ "KOMIIAHUI З
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Вiдповiдальна особа за
фiнансовогосподарську
дiяльнiсть у звiтному
перiодi

,Щиректор *Шляхетко Борис Володимирович

Економiчне середовище Законодавство i нормативнi документи, якi впливають на
економiчну ситуацiю в YкpaiЪi, е предметом частих змiн,
фlтrкцiонування
пiдприемства
Iому активи й операuii Товариства можуть наражатися на
ризик у разi погiршеняя полiтичноi i економiчноi ситуачii у
зв'язку з rrроведенням антитерористичноi операцii у
Цонецькiй та Лlтанськiй областях.
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Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення
фiксування фактiв здiйснення Bcix господарських операцiй у первинних документах,
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого
TepMiHy, але не. менше трьох poKiB, несе директор Товариства.

Головний бlхгатrтер забезпечус дотримашlяl на лi,щrриемствi встановлених
единих методологiчних засад бухга;rтерського облiку, складання i подtшня у
встдrовленi строки фiнансовоi звiтностi, органiзуе контроль за вiдобрахенням на
рахунка,\ бу<галтерського облiку Bcix господарських операцiй, бере участь в
оформлеттнi MaTepiшiв, пов'язаltих з нестачею та вiдшкодранням втрат вiд нестачi,
крадiжки i псуванвя активiв пiдrrриемства.
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Основа сtопаDання фiнансовоi звimносmi

Фiнансова звiтнiсть станом на 31,12.20|7 року скJIаденою вiдповiдно до
мiжнародних стаlдартiв фiнансовоiзвiтностi (МСФЗ).

Визначена Облiкова полiтика Ъасrосовусться при пiдготовui фiнансовоТ
звiтностi за piK, щЪ закiн.п.rться 3 1 грудня 201 7 року.
flтя складання фiнансовоi звiтностi керiвництво Товариства виконуе ouiHKy
вiдображених у фiнансовоi звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат, вихошtчи з
концепцii безперервного функцiон}ъання та дотримусться тик самих облiкових полiтик.
Облiкова полimuка -це сукупнiсть визначених правил, методiв, умовностей i
практичних процедур, якi прийнятi та використов},ються дJuI скJIадання та цадання
фiншlсовоi звiтrrостi.

На пiдставi принципу послiдовцостi, облiкова полiтика Товариства передбачае
постiйне (iз року в piK) застосрання прийнятоi стабiльноi облiковоi полiтики.
Облiкова полiтика може змiнюватись тirьки, якщо змiва:
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iз

згiдво
законодавством
звiтностi;
Украiни таlабо мiжнародними стшцартами фiнансовоi
приводиlъ до того, що фiнаясовi звiти надають достовiрну та доречнiшу
iнформацiю про вплив операцiй, iвших подiй або ytrloB на фiнаrсовий стан, фiналсовi
результати дiятьностi або грошовi потоки Товариства.
вимагаеться нормативно-правовими акта}.{и

.
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Буль-якi змiни в облiковiй полiтицi, що мають суггевий вплив на покaвЕики

]

]

звiтного або майбугнiх перiодiв, повиннi бlти описанi з зазначенням ix причин i змlн
у вiдповiдних статтях.
Не ввахсаепься змiною в облiковiй полimuцi:

i

о
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нова облiкова полiтика щодо операuiй, якi не е с}rmевими;
нова облiкова полiтика щодо операцiй, якi вiдрiзнлоться по c},Ti вiд попереднiх
i не здiйсттювалися ранiше.
Нова облiкова полiтика застосовусться до подiй та операцiй з часу ix виникнення
о бл iko в а

п

олimuка

в

uз

нача€ :

. ocHoBHi принципи ведешfi бlхгшlтерського

формрання статей звiтностi;

.
.
.
.

податкiв;

(фiнансового) облiку та

единi методи оцiнки активiв, зобов'язань та iвших статей балансу;
порядок нарахування доходiв та ви,гратi
порядок форм)лання та використаrня спецiальних резервiв;

методи оцiнки фiнансового результату дiяльностi Товариства та сплати ним

.

вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй. Бlхгалтерський облiк
Товариства rр1тrтуеться Еа таких приЕципах:

, ,
.

оба.пriсть - застосування в б}хгалтерському облiку методiв оцiнки, якi
повиннi залобiгати заниженню оцiнкл зобов'язань та витрат i завиценню оцiнки
аюивiв i доходiв Товариства;

.

повне висвiтлення - фiнансова звiтнiсть повиЕна мiстити всю iнформацiю
про факти,п{i та потенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй, здатних
вплин},ти на рiшення, що приймаються на ii ocHOBi;
.
ElBToHoMHicTb _ Компалih розглядаеться як юридична особа, вiдокремлена
вiд i'i власникiв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi
вiдображатися у фiншrсовiй звiтностi Компанii;
послiдовнiсть - постiйне (iз року в piK) застосуваЕfiя КомпаЕiею обраноi
облiковоi полiтики. Змiна облiковоi полiтики можлива Jтише у випадках, передбачених
мiжнародними стандартаI\4и бухгатrтерського облiку, i повинна бути обгрунтована та
розкрита у фiнансовiй звiтностi;
безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань Компанii здiйснюеться
зважаючи на пригD4цення, що i'i дiяльнiсть триватимо далi;

.

о

.

нарах}ъilншI та вiдповiднiсть доходiв i витрат - дJIя визначенIuI
фiнатrсового результату звiтного перiолу необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду
з витрата]\4и, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. .Що того ж доходи i
витрати вiдображшоться в бухгалтерському облiку та фiЕаfiсовiй звiтностi в момент ix
виникнеЕЕя, незалежЕо вiд дати на,щ<одження або сплати грошових коштiв;
.
преВалювtIння c}Tlrocтi над формою - операцii облiковуIоться вiдповiдно

до

ix сугностi,

.

а не лише

зважаюtм на юриди.fiIу форму;

iстори.*та (фактишrа) собiвартiсть

Товариства вiдповiдно до витрат Haix придбання;

-

прiоритетною

е

оцiнка активiв

.

единий грошовий вимiрник - вимiрювання ?а узага.],Iьнення Bcix
господарських операцiй Компапii в ii фiншrсовiй звiтностi здiйснюеться в единiй
грошовiй одлницi;
перiоди.шiсть - можливiсть подiлу дiяльностi Товариства на певнi перiоди

.

г

]

часу

з метою складанIrя фiнансовоi

звiтностi.

Орzанiзацiя бумалtперсь коео

облit<1l в

ТоварuсmвL

_ Бlхгалтерський облiк с обов'язковим видом облiку, який ведеться Товариством.
Фiнаясова, податкова, статистиtIЕа та iншi u"д,n ."'ir"o"ri,
що ur*орrЁrо"у.r"
гр_оl"овий вимiрник, фунтуlоться Еа даних бlхгалтерського
облiку. Бухгалтерський
облiк - процес виJIвпення, вимiрювання, jеестрацii, n*orr"r.rr'rr",
зберiгання та переда"i iнформацii про дiяльнiсrъ Товариства зовнiшнiм ;.;;";""n",
та BHyTpimHiM
корист}ъача}4.

Управлiнський облiк .система опрацювання та пiдготовки iнформацii про
дiяльнiсть Товариства для вrrутрiшнiх корисryвачiв у проц""i y"p*ni"rr" ТоЪui".iо*.
Податковий облiк rрунryсться на даних бухгалтерського облiку та
aдiйar,.uru",
вiдповiдно до вимог Податкового кодексу ' Украihи, iншrх законооч"Й><
,u
нормативно- правових акгiв з питань оподаткувчrння,

Облiк доходiв та витрат для розрах}цку суми прибlтку,
що

пi7цrягае

оподатковуванню, здiйснюсться в декларацii з податку на прибуток
uйпр".""r"ч.
Iншi податки та обов'язковi платежi
'l'овариством згiдно
з чинним
"ппч"уйru""
законодавством Украihи.

вiдповiдальнiсть

за

оргаrriзацiю бухга,rтерського облiку

та

забезпеченпя
о.r.рчцiЛ
первиЕних
докуI[ентЕIх, збереження опрацьов.ших докрtентiв, регiстрiв звiйстi оро.".о"{
встtlЕоыIеного строку, керiвник, який здiйснюе керiвництво Товариством
вiдповiдно до
закdнодавства та установчих докlментiв. Керiвник створюе необхiднi
уI4ови дтя
правильного ведення бухгмтерського облiку
Товариствi, забезпечуе нер(ильне
виконанIlJ{ BciMa пiдроздiлами, службамИ та працiвниками,
ло
бухгаlперського облiку, правомiрних вимог
'rрr""rпй"
бJхга,ттера
*ооо
oorp"rurn"
"олоuпо.о
порядку оформлення та подання до облiку первинних
докlментiв.

фiксрання фактiв здiйснення

Bcix .*rrодuрЁuп*

i

у

в

ведення облiку в Товариствi здiйснюсться за допомогою прогрirмного
комллексу <l С: Пiдприемство>i iз' застосуваяням Плану paxyHKiB
б1*.Ьaр.uпо.о
облiку активiв, капiталу,
i
господарських
операцiй
пiдrрr.r.ru i
_зобов'язань
органiзацiй. З метою забезпечення
нёобхiдноi iеталiзацii 'облiковоij 'фо|rччit
головний бlхгалтер може ввод4ти додатковi субрахунки.
.Щата балансу - дата, на яку складений балiнс Товариства. Баланс (Звiт про
фiнштсовий стан) Товариства скJIадаеться за станом на кiнець останнього дп, aйrrо.о
kBapTalry фоку). У звiтi про
фiнмсовий стан Товариство подае поточнi та не поточнi
активи i поточцi та не поточнi зобов'язапня як oKpeMi к,пасифiкацii.

Товариство шrасифiкуе актив як поточяий, якщо:
а) воно сподiваетБся реа;riзувати цей актив або мае HaMip продати
чи споживати
його у своему нормЕrльЕому операцiйному циклi;
б) воно утримуе актив в основЕому з метою продажу;

в) воно сподiваеться реатriзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтного перiоду; або
_ ,) актив е грошовими кошта},Iи 'лд еквiваriента,rи грошових коштiв, якщо немас
обмежень. щодо обмiнУ чи використ.ння цього активу
дJIя погашення зобов'язаrrня
принаймнi протягом двiш{адцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Yci iпшi активи Товариства класифiкуе як не поточнi.

Товариство класифiкуе зобов'язаrЕя як поточЕе, якщо:
а) воно сподiваеться погасити це зобов'язшrня в ходi свого
нормального операцiйного
цикIIу;
б) вопо уrримуе це зобов'язання в основному з Meтoro продtDку;
4

т
ful2
l
)

в) зобов'язання пiдлягае погашенЕю
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду;

г) воно не мас без}мовног9 пчава вiдстрочити
погашення зобов'язання протягом
як MiHiMyM двададцяти мiсяцiв пiсля звiтпого перiоду.
yci iншi зобов'язалня
Товариство класифiкус як не поточнi.

]

Iнформацй, що Еаведена
у фiнаrсових звiтах i додатках до Еих, будуеться на
приЕципах зрозумiлосmi, dоречносmi, BipozidHoctпi
i
.*"*
мае сприяти прийняттю правильних економi.птих порiвнянноЙ;. -;;;"о;;""уоr*,
шляхом
рiЙень
Та МаЙбУГНiХ ПОДiй, ПiДТВерд*;;;-; кориryъанI]я
подiй зроблених у

Й;;;;;

;Н?rffi:

основнuл,tа пранцапама поdання
фiнапсовоt звimносmi е:

-й;i

,\ocmoBipHe поdання-фiнмсова звiтттiсть ма
cT.lH, бi,,uн"оui p..y,,u..u'" !bo",,o.,i..u

i"йЁr1""JJ##l

подання вимагас правдивото подання
Ьп"рuчiл. iнших
до визначенЬ та критерiiВ визнаЕIUI"on"uy
д* a-"ui"' зобов'язаriь,

l.

йо'*

1тffi;:

й""?й"""iо""
-

ОО*'ооу rч:Ъ"rрu.,
Концепryальн-iй ocHoBi
фiнансовоi звiтrостi, пЬоilЁlйr".", що в
результатi застос}ъання МСФЗ з. розкрr".Ь ooou*oBoi iнформачii
(за потреби) буде

наведеЕих

у

досягнуто достовiрне подання у фiнапсовiй звiттrостi.

-!-

т
I

Безперервнiсtпьтовариство складас
фiнаясову звiтнiсть на
'о}о
персона1 .,u.
упрuJпiп.,п"й
Т:_:_:i:Й;

ocHoBi

::il:ýНЁ JXil""Ji':
срлнiвщодо;;*";;rl".:|Ёli*"iХ^#fi #*#Hi#ý".##;##*1iН;i
Товариство

.y.."l

;й ;l

розкриватиме iнформацiю
;;";наченостi. оцiггюю.л,r доре.rнiсть
лро безпе!ервнiсть, 1правл_iнський персона.гr
б9ре ло'у"ч- ЪЫr*"rу
IнФормацIю щодо майбугньОГО
щонайме"ra
i2
мiсяцiв з *inu"lu;rno.o"n.piory,
але не обмеж)rочись цим перiодоц
"u

Ir1fl:Il"

l

рlх

Нарахування- Товариство скJIадае свою
фiнансову звiтнiсть (KpiM iнформацii про
црошових коштiв) за принципом нараiранrrя.

суtпmевiсtпь i об|еdнанttя
у 2рупu-кожний суrтевий клас подiбних статей
повиЕеН бlт,и представЛепий
у фiнансоu;и au;rno"ri окремо. Неподiбнi статгi мож}ть
буги згруповаНi, тiльки якщо КожЕа з них
окремо
i]1

е нес}лггсвими.

3zорmання--Товариство не повинне згортати
активи та зобов'язання або дохiд i
витрати, якщо тiльки цього не вимагае
або не дозволяе МСФЗ.

Порiвн*lьна iнформа,цiя- KpiM випадкiв, коли
.
МСФЗ дозвоJUIють IIи вимаi.ають
tнше, Товариство розкривае iнформацiю
.ro.rry"o,ruo.o перiоду щодо Bcix сlм,
наведених у фiншсовй звiтностi поточЕого
".о"о"rrо
перiоду. Touup"".uo
iнформацiю також в описову частиЕу,
"'-;;;о;;;"у
якщо вона е дорец{ою
для розумiпня
фiнансовоi звiтностi поточного лерiолу.

Послidовнiсmь

поD::у-_-

Товариство зберiгас подання та класифiкацiю
фiнансовiй звiтностi вiд одного перiоду до iншого, якщо тiльки:
а) не е очевидЕим (внаслiдок сугтевоi змiни в *apuor"pi
операцiй Ъуб'екта
господарювilння або огляду його
фiнаттсовоi звiтностi), що lнше подання чи iнша
класифiкацiя будугь бiльш доретIними з
урiжувilнIrям критерiiЪ щодо обрання та
застос}ъання облiкових полiтик
уМСБО 8;
статей

у

22-

-]

б) МСФЗ

не вимагае змiни в поданнi.

Основншиа цiлямu Товарасmва прu управлiннi рuзuкамu е:

-

l

забезпечення реа,riзацii стратегii розвитку та ефеюивного фlтrкцiонlвання
Товариствц у тому числi стосовно ризикiв, якi бере Еа себе Товариство у своiй
дiяльностi;

-

]

забезпеченняiнтересiввласникiв

Товариства;

забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам чинного

зtlконодавства та впутрiшнiм нормативним доцментам Товариства;

-

та

нормативiв платоспроможностi,
якостi активiв, ризиковостi операцiй та лiквiдностi для стабiльноi дiяльностi
Товариства, а також запобiгання можJIивим BTpaTlIл капiталу через ризики, що
забезпечення дотримzlння критерiiв

притамшrнi дiяльностi Товариства.

МСФЗ, якi прuйняmi, але ule не набула чuнносttti

В

складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiналсiв Украiни,
оприJIюднено TaKi стаrтдарти як МСФЗ 14 кВiдстроченi рахlттки тарифного реryлювання>,
якi вiдповiдно Еаб}ъають .плнностi 01 сiчня 2018 року.
' , За
рiшенн-mл керiвництва Товариство МСФЗ 14 <Вiдстроченi рtжунки тарифного
регулювzlншD до дати набуrтя .MHHocTi не застосовуеться. ,Щострокове застосування
цього стандарту не впJмнуло би на фiншrсову звiтнiсть Товариства за перiод, що
закiнчусться 31 грулня 2017 року, оскiлъки Товариство не входить в сферу дii цього
ст.шдарту.

МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнспруменпь)
У rпапнi 2014 року Рада з МСФЗ випустив ocTaToTrrly редакцiю МСФЗ (IFRS) 9
<Фiнансовi iнстрlменти>, яка замiнюе МСБО (IAS) 39 <Фiнансовi iнструменти: визнаЕЕrI
та оцiнка> та yci попереднi редакцii МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'еднуе разом три
частици проекту J облiку фiнансових iHcTplMeHTiB: класифiкацiя i оцiнкъ знецiнення та
облiк хеджlъанЙ. МСОЗ (IFRS) 9 набирас .MHHocTi для рiчних звiтних перiодiв, що
поIмнаються 1 сi.пrя 2018 р. або пiсля цiсi дати, при цьому допускаеться дострокове
застосування.

-l_

I

Керiвництвом Товариства прийнято рiшення про застос}ъання МСФЗ 9 достроково.
МСФЗ 9 впроваджуе HoBi вимоги до класифiкацii та оцiнки фiнавсових активiв i
зобов'язшlь, тому поло'ження цього стандарту суtт€во впJIивае на фiяансову звiтнiсть
Товариства.
МСФЗ (IFRS) 15 <фохid за dozonoptlшu з покупцямш)
МСФЗ (IFRS) 15 бlъ випущений в TpaBHi 2014 року, застосовуеться до рiчних
перiодiв, якi починшоться з 01.01.2018 року i передбачас модель, що вкJIючае п'ять етапiв,
якi будуть застосовратися щодо вирr{ки за договораIdи з покупцями. Згiдно МСФЗ
(IFRS) 15 вируIIка визнаеться у cyMi, що вiдбивас вiдшкодрання, право на яке органiзацiя
очiкуе отримати в обмiн ца передачу ToBapiB або поспуг покупцю. Новий стандарт по
вирl"rчi замiцрrтъ Bci iснуючi вимоги МСФЗ до визнilнЕя вируки. Пiсля того, як рада з
мсФз закiя.мть робоry над поправка .{и, якi вiдктrадуrь даry rrабрання сиJry на один pik
для рi,ших перiодlв, що поtмн.rються 1 сi.шя 2018 р. або пiсля цiеi дати буде Ьимагатися
повне ретроспективне застос)ваrня або модифiковаве ретроспективне застосрання, при
цьому доDускасться дострокове застосрання.

6

2z
ТовариствО плш{уе використоврати BapiaHT повного
ретроспективного застосування
нового стандарту з необхiдноi дати набрання чинностi. KpiM цього, Товариство приймае
до раги поясненвя, випущенi радою з МСФЗ в paJ\4кax попереднього BapiaHTy докум9нта
в KBiTHi 2016 року, i буде вiдслiлковувати змiни в плайбlтнiому. ,.Щiяльнiсты Товариства

з

наданням посrryт. Продаж здiйснюеться за допомогою окремих
iдентифiкованих договорiв з пок}aпцями. Товариство не ойкуе значЕого впливу на ii
фiнлrсову звiтнiсть в результатi застос}ъаЕЕя Еового стшIдарту до облiку вирfrки вiл
пов'яздtа

надfiпш даЕI{х посJý/г.

МСФ3 (IFRS) 16

<OpeHda>

Новий стандарт явJUIс ед,l ну модель iдентифiкацii логоворiв оренди та порядку ix
облiку в фiнансовiй звiтттостi як орендарiв, так i орендодавцiв. BiH замiнюе мсЁо
GAS)
17 <Орендо i пов'язшri з ним керiвництва по його iнтерпретацii.
мсФз (IFRS) 16 використовус конц)ольну модеJь для виявлення ореЕди, проводячи
розмежування мiж орендою i договором про наданшI послуг на пiдставi наявностi або
вiдсlтностi виявленого активу пiд контролем клiента.

введено значнi змiни в бlхгалтерський облiк з боку орендаря, з
ус}ценшш
вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою ореЕдою i визнанняiи активiв i зобов'язань по
вiдношенню до Bcix договорiв оренди (за винятком обмеженого
ряду випадкiв
KopoTкocTpoкoвoi оренд.r i оренди активiв з низькою вартiстю)
При цьому, стандарт не мiстить знаtlнo.х змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку
ореЕдодавця.
Органiзацiям

необхiдно буде враховуъати вплив змiн, що були BHeceHi цим
,
стандартом, нaшрикJIад, на iнформацiйнi системи та системи внугрiшнього коЕlролю.
СтанларТ ВСт},тас В сиJry дJUI перiолiв, що починаютъся l сi.пtя 20l9
року або пiзнiше,
при цьому, застосраншI до цiеi дашr дозволено дтя оргаяiзацiй, якi також застосовуе
МСФЗ 0 FRS) 1 5 <Виручка за договорами з клiснтами>.
за рiшенням керiвництва Товариства даний стандарт до дати Наб}.ття чинностi не

застосовуеться. .Щострокове застосувzlння не вплинуло би на
фiнансову звiтнiсть
Товариства" оскiльки Товариство не вход,Iть в сферу дii чього стдцарту.
Вапюmа.поdанttя звirпносmi mа функцiо нальна валюmа, сmупiнь окруu,ення

Выlюта подЕlнIШ звiтностi вiдповiдае фlъкцiональнiй ва:потi, якою с нацiональна
валюта Украiни - гривня, складеЕа у тисяtlzlх гривень, округJIених до цiлих тисяч.

МСБО 29

<tФiнансова звitпнiсtпь

в

умовах ziперiнфляцitл>.

З 2001 року

eKoHoMiKa Украihи перестаJIа бути гiперiнф.пяцiйною, отже BapTicTb
капiтагу та основних засобiв Товариства, яка представлена в одй"ицях вимiру, що дiЬть
у
перiод пiслЯ 01.01.2001p., склала oclloBy дJIя визЕачеIlня BapTocTi nu"rl.rrr" перiода,ч. В
у
20|5-20|7 роках eKoHoMiKa Украiни за судженням керiвництва io"ap""ruu
.

"" i
гiперiнфrrяцiйною, Анатriз критерiiЪ, якi характеризуютi показ""к гiперiнфляцii
передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса ЕаселеЕня вi/цае перевагу збереженню cBoix цiнностей у
формi
немопетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва.lлотi. Срли, yTp"MyBaHi в
нацiональнiй валютi, негайно iнвестуrоться для збереження купiвельноi спромбжноътi;
б) основна маса населен}uI розгJIядас грошовi с}ми не в нацiональнiй грошовiй
одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва.гпотi. Щiни можуть тtжож наводитися в цiй
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валютi;

в) продаЖ та придбання на )^noBzж вiдстро.жи платепсу
здiйснюеться за цiнами, якi
компенс},ютЬ очiкувану втраry кlтriвельноi спромоrкностi
Ъротягом
платежу, HaBiTb якщо цей строк е коротким;
""рiодУ

iй*о"п,

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та
цiни iвдексlтоться

згiдlо iндексу цiн;
r) кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться
до 100%

або
перевищуе цей piBeHb.
Враховуточи офiцiйнi
служби статистики УкраiЪи, кумулятивний
.,,Щержавноi
piBeHb iнфляцii за трирiчний.данi
перiод, u*юrч.й 2й5,2Оlб та2017
рЬки, i""i"'в.з,lци.
Якщо ж врахувати додатковi харчжтеристики, то вiDкJlивим
.
фактором с динамiка змiн

.

РiвllяiнфляцiiТак,рiвеньiнфляцiЦ2O1jрочl,с:l;т1ав4з,з%,уuzЪlорЬцi_
Бi"l"uuzoll
роцi - l3,4o/o. KpiM того, прогЕоз НБУ щодЬ iнфляцii на 2018-рiк - 9%,
Проша,тiзувавши iншi критерii що за показЕиками наведеними
у пiдпунктах в) i г)
параграфа 3 мсБо 29 економi.птий стан в YKpaiHi
не uiл"оiiлuJ '"^rry*ri *о
характеризуеться гiперiнфляцiею.

Зважаюцl па те, що згiдно. з МСБО 29 проведення перерахyтrку
фiнапсовоi звiтностi е
питанIU{м суджеЕшI, управлiнський персон{rл компанii-,r"
пЪоuодrr" ,ap.p*1.on
фiнансовоi звiтчостi за 20'I7 piK
Форма mа назва фiнансовчх звirпiв

Перелiк

форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

встЕlновлеЕим '9_j_ч"и
нп(с)БО 1 <Загальнi вимоги до фiншlсовоi звiтностi>>.

Меmоdu поlання iнформацit у фiнансовчх звimах

Згiдrо НП(С)БО 1 Звiт про сукуппий дохiд передбачае подtшЕя
витрат, визнаЕих у
або
збитку,
за
класифiкацi..,
о""**Ьо
на
методi "фуопцii Ъrrрчr" uOo
}ри_qy.ку

"собiвартостi реапiзацii''' згiдно З яким витратИ юlасифiкуютЬ вiдповiдпО
ло i* фlil*цiй
частини собiвартостi чи, наприюта!, витраi на збут або адлiнiстратиuпу
дirоuпiJi". itpor",
оскi:rьки iнформацiя про характер витрат е корисною
дJUI прогнозування майбутнiх
грошових потокiв, то ця iнформацiя наведёна в
цих Примiток.
п.редставленй грошових потокiв вiд операцiйноi
дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйсню.ься iз застосуванЕям прямого методу, згiднЬ
з
poaop'ruuuru""
iнформаuiя про ocHoBHi кJIаси наJIходжень грошових коштiв
чи u"nnu, aporirour'* no,uri".
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжеЕь та грошових
виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.

*

,n*

3zорtпання фiнансов чх акmuвiв rпа зобов rязань
i-

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство
мае юридичне прtlво
здiйснювати залiк визнаних у ба;rансi сlм i мае HaMip
або .роо-"
або
реалiзуъати актив та викоцати зобов'язанй одночасно.

".i.Б-io,

облiковi полiтики щодо основцих засобiв та нематерiальних
активiв
Визнання та оцiпка основпих засобiв
lF

a_

r

Визнання та облiк основIIих засобiв вiдбраеться згiдно мсБо
16 <OcHoBHi засоби).
Товариство визнае матерiальний об'скт о"r,о"r,"' засобом, якщо
BiH утримуеться з метою

ц

ix у
i

процесi cBoei дiяльностi, цадання послуг, або для здiйснення
соцiально-культурних функчiй, очiкуваний строк корисного
використtшня (експлуатацii) яких бiльше одного року. PiBeHb cyTTeBocTi для основних
використання

адмiнiстративних

засобiв приймаеться 6000,00 грн.

Первiсно Товариство облiковуе OcHoBHi засоби за собiвартiстю. Придбанi (cTBopeHi)
ocHoBHi засоби визнаtоть за ix первiсною вартiстю, яка складаеться з BapTocTi придбання,
та витрат, що безпосередньо понесенi на придбання та доведення до робочого стану
OcHoBHi засоби оцiнюються за ik собiвартiстю MiHyc будь-яка Еакопичена амортизацiя та
буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. С}ма накопиченоi аrrлортизацii на
дату переоцiнки викJIючаеться з валовоi баrrансовоi BapTocTi активу та чистоi суми,
перерахованоi до переочiненоi срtи €lктиву.
Очiкуваний строк корисного використalння об'екта основних засобiв встановлюеться
наказом .Щиректором Товариства.
З метою
ку основних засобiв створено TaKi групи:

Групп
Машини та обладнilння
Транспортнi засоби
Комп'ютерна TexHiKa та офiсне устатк.!ъантrя
Офiснi меблi, побутова TexHiKa, iHBeHTap

1

]

Опти.тнi, електромеханiчнi прибори тасистеми

Бiблiотечяi фонди
Стшrом на 31 грулня 2017 р. ocHoBHi засоби оцiнюються за ix собiвартiсrю MiHyc
будь-яка накоrrичеЕа амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi.
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Подальшi витрати.
Товариство не визнас в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та TgxHi.THe обслуговування об'екта. I_{i витрати
визнаються в прцбугку чи збитку, коли вони понесецi. В бмшсовiй BapTocTi об'екта
основних засобiв' визнaiються TaKi подальшi витрати. якi задовольнпоть критерiям
визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства Ёарiжовусться з використаЕням
прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку корисного використання
зазначенимJ Haкtl:ll
Haкtl:l1 про введення в експлуатацlю,

zUIo

не менше:

Групи

I

Строк корисноrо
використання, роки

Маrrшни та обладЕilння

2

Траrспортнi засоби

5

Комп'ютерна TexHiKa та офiсне устаткlъанlrя

2

Офiснi меблi, побутова TexHiKa, iHBeHTap

J

Оптичнi, електромехшriчнi прибори та системи зв'язку

з

Бiблiотечнi фонди

з

---

-

4)
Амортизацiю ilктиву починllють нармоврати, коли BiH стас придатним дiu{
використ {ня, тобто коли BiH доставлений до мiсця розтtlшування та приведений у стан, у

якому BiH придатний до експлуатацii

I

Нарахрання амортизацii

в

.

Товариствi проводиться щомiсячно. Мiся.лrа сlма
амортизацii при застосуваннi прямолiнiйного методу визначаеться дiленням рiчноi сlми
амортизацii на 12.
Суму HapaxoBarroi амортизацii Товариство вiдображае збiльшенням сlми витрат i
зЕосу осЕовних засобiв.
У тому випадку, якщо об'ект основних засобiв складаеться з кiлькох
компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використанЕя, TaKi компоненти
враховуються як oKpeMi об'екти основних засобiв. Товариство визнае BapTicTb
за.tлiненого компоненту об'екта основних засобiв у складi його балансовоi BapTocTi на
момент виникнення, коли icHye ймовiрнiсть того, що в майбутньому можугь бути
отриманi eKoHoMi.*ri вигоди вiд використitння такого осЕовного засобу i данi
витрати можlть бlти надiйно оцiненi. Замiннi компоненти списуються у витрати в
момент замiци. Yci iншi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в
якостi витрат по Mipi ix винишlення.
Капiтальнi вкладення в орендовалi примiщення амортизуються протягом TepMiHy
ix корисного використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбраеться ранiше: на
дату, з якоi актив класифiкlтоть як утримуваний дrя продажу, або ва дату, з якоТ
IIрипиняють визнtlння активу.

.

Вибуття основних засобiв
Якщо alктив продають або не очiк)тоть економiчних майбlтнiх вигод вiд його
використtшня чи вибуття, його собiвартiсть та пов'язана з ним накопичена амортизацiя

'

викJIючаеться з Балансу.

Буль-який прибlток.п.r збиток вiд продажу або виб}"ття слiд визнавати у Звiтi про
прибуrки та збитки. Прибугок або збиток обчислюють шJuIхом порiвнянтrя надходжень
вiд продажу акглrву з його балансовою вартiстю.

Нематерiальнi активи
Визнання. оцfuIка та облiк нематерiальних активiв здiйснюсться у вiдповiдностi з
МСБО 38 KHeMr{TepiMbHi активи)) з урахуванням зiвЕачених в цьому Положеннi

застережень.

Придбанi (cTBopeHi)
скJIада€ться

--].
'-г

-l._r
l
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гт
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HeMaTepia.,rbHi

активи визнtlються за первiсною BapTicTro, яка

з BapTocTi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або

доведення об'екту до робочого стану. Одиницею облiку е окремий об'ект нематерiальних
активiв, який в повнiй Mipi вiдповiдае вимогам щодо визнilння ресурсу активом.
Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiа;rьпих активiв, каrriта.rriзl,tоться
тiльки в тому випадку, якщо вони збiльrrryють майбутнi ековомiчнi вигоди, пов'язанi з тим
об'сктом, до якого цi вr.rграти вiдносяться.
Очiкуваний строк корисного використfifiя об'екта нематерiаlrьних активiв
встановлюсться паказом .Щиректором Товариства.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисIIого використання не
пiдлягатоть амортизацii.
Лiквiдацiйна BapTicTb нематерiальних активiв дорiвнюе нулlр.

zG

Програмне забезпеченця

ЛiцензiI

TepMiH

корисllого

використilння

застосований

метод

амортизачiТ

та aBToDcbKi поава

не визначенпй

Обмежений

-

1- 10

на

модернiзацi

ОбмежеЕий l- l0 poкiB

poKiB

Амортизуеться

не
амортизуеться

Вrrтрати

методом

рiвномiрною нарахуванюI в
продовж строку корисцого
використаtlIUI

Амортизусться методом
рiвномiрного

HapaxyBaEHrI

строку

в

продовж
корисного

Нематерiальнi аюиви представлеЕi лiцензiями на здiйснення фiнансових послуг
вартiстю 7 тис, гривень - не амортцзуються.

Змепшення корисностi основIlих засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство здiйснюе перевiрку балансовоi BapTocтi cBoix
матерiальних i нематерiальних аrсгивiв з тим, щоб визначити, аIи е ознаки, що свiдчать
про HaUIBIlicTb якого-небудь збитку вiд зменшенIu корисностi цих активiв. У випадку
виявленIя таких ознzж Товариство розрахову€ вiдlrrкодоваяу BapTicтb вiдповiдного
активу з метою визначеIшя розмЫ збитку вiд зменшення корисностi (якщо такий е).
Сума очiryъаного вiдшкодування активу явJuIе собою нйбiльшу з двох значень:

справедIIивою BapTicTIo за вирах}ъанням ви,грат на продiDк або експлуатацiЙноi цiнностi.

Сlма очiкуъаного вiдшкодlъання визначаеться д;rя iндивiдуаJIьItого актиtsу, за
винятком випадкiв, коли актив не генеру€ грошовi потоки, якi с незалежними вiд
грошових потокiв, що генеруоться iншими активами або групою активiв. При оцiнцi
експлуатацiйноi цiнностi передбачуъанi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до
.
погочноi BapTocTi з використаЕням коефiцiента дисконтування до оподаткрання, що
вiдображае потоrшу ринкову оцiнку BapTocTi грошей у часi та ризики, специфiчнi для
активу.

При визначеннi

справедливоi BapTocTi за вирах}ъaшням витрат на продак
Товариство керуеться iпформацiею про ocTaHHi ринковi транзакцii, якщо TaKi ма,ти
мiсце. Якщо таких танзакцiй не виявленО, застосовуеться найбiльш пiдходяща
модель оцiнки для розрах}ъку. справедливоi BapTocTi за вирахуванням витрат на
прода:к. TaKi розрахунки пiдтверджlтоться вiдповiдцими коефiцiентами, риЕковими
котир}ъtшнями аrсдiй, якi котируються на бiржах, а також iншими iндикаторами
справедливоi BapTocTi.. Щорiчrrо Товариство здiйснюе перевiрку наявностi знецiнення
нематерlальнrх активlв, якi Ее мають визначеного TepMiHy корисного використаншI
за cTilHoM на кiнець року, за допомогою порiвняння ix балшlсовоi BapTocTi з cyмoro
очiкуъаного вiдrrrкод,ъаrrня розрахованоi як описано вище.
Товариство зменшус балансову BapтicTb активу до срtи його очiкуваного
вiдшкодрання, якщо iтiльки якщо cyTla очiкуваного вiлшкодування rжтиву менша
вiд його балансовоi BapTocTi. Таке зменшенrrя негйно визнаеться в прибрках чи
збитках, якщо актив не облiков1'rоть за переоцiненою вартiспо згiдно з МСБО 16.
Збиток вiд зменшеннlI корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в
попередяiх перiодах, Товариство сторнуе. якщо i тiльки якщо змiни,гп.tся попереднi
оцiнки, застосованi д.пя визначенюI срли очiкраного вiдшкодувалня. Пiс:rя визнання
збитку вiд зменшенIuI корисностi аI\.rортизацiя основних засобiв кориry€ться в
майбутнiх перiодах з метою розподiлення перегJuIнутоi ба,тансовоi BapTocTi
необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного
використанIlJ{.

OcHoBHi засоби станом наЗl.|2.2017 року представленi наступними групами:
OcHoBHi засоби

залишкова
BapTicTb на

Надходяrення
за

Амортшзацiя

залишкова
BapTicTb на
11

2017 piK

12519

1460,55

3l,|2.2017p.,
грн.
1 1058,45

358,00

41"79

з1,6,21,

8540,00

840,21

7699,79

MoHiTop LED
LI2215 FHD

6574,00

766,99

5807,01

Всього

2799|,00

3109,54

24881,46

31.12.2016р.,

грн.

Корпоративний
комп'ютер

корпус СМС400 з блоком
живлення СмPS450

Мишка
т

]

I
t

l
I

l

т

].

]

r
]

]

комплектi
MoHiTop DELL
р2418

Запаси
Заласи Товариства

- це активи, якi icHlToTb у формi основних чи допомiжних
матерiалiв для споживаr{ня у виробничому процесi або при наданнi послlт.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважам однорiлну групу.
Придбання заласiв в Товариства здiйснюеться викJIючно для використання у
господарськiй дiяльностi.
З метою ведення бlхгалтерського облiку запасiв створюються наступнi групи:
Паливно-мастильнi матерiа-ltи;
Бланки cyBopoi звiтностi;
Запаснi частини;
Iншi затrаси.
У балансi на звiтну дату вiдображшотъся запаси за найменшою з двох оцiнок первiсною вартiсrrо або чист9ю, вартiспо реалiзацii. Запаси, якi призIlЕiються
iнвентаризацiйною комiсiсю негодними дJuI господарськоi дiяльностi Товариства чи дrя
продажу, визнаються нелiквiдними i пiдцгають списzlнню з баrrансу.
При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони були факти.*rо
використанi, з мgiою визначення BapTocTi списаних заласiв застосовуеться метод кFIFО>
( KIirst-in-first-out>)
- собiвартостi перших за часом надходження запасiв.
Стшrом на Э|.12.2017 виробничi запаси представленi iншими заIIаса]t{и i становлять
1 тис. грн.
3.

Грошовi коtаmа mа ik еквiволенmu
Грошовi кошти скlIадаються з KorrrTiB на paxyHKiB в бшrках i статом на 31.12.201'7
року стчlновить 4 тис. грн у попередньому роцi на рахlшках у банку залишкiв не
було.
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За звiт|tjrй перiод

Що закiнчшвся
31.12.2016D

коштiв ч lrезYльтатi операцiйпоТдiяльностi
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ц
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Облiк оплаtпu працi працiвнuкiв Товарuсmва

Вuплоmц працiвнuкал,-це Bci форми компенсацii, що ix

господарювzlЕЕr{ в обмiн на послуги, наданi працiвниками.

]

6

фйййББliiЙЙЕ--

фiнансових iнвесшцiй
IIl. Рух коштiв у результатiliiЙiЙЙ дiялiнБЙ

над(одIrcння вiд:
Власного капiталу
ОгриманIл позик
ВитрачанIя на:
погашенн, позик

I8

2

I

надае

суб!ект

у Товариствi нарахуванЕя та виплата заробiтноi плати, а також iнших
заохоч.вtIльниХ та компенсацiЙнIтх виплат праЦiвникам, здiЙснюеться вiдповiдно
до
штатного розпису, який затверджуетбся Еalказом.
заробiтна плата працiвникаN4 Товариства нараховуеться
валютi Украiни. Належнi праuliвник:lм кошти за заробiтною плато;у

нацiональнiЙ
ВИIIЛаЧУIОТЬСЯ

:|

шJIяхом оезготtвкового перерах}ъку на особистi зарплатнi картки.

_l:

згiдно дiючого зzжонодавства Украiъи Bci штатri працiвники Товариства мають
IIа щорiчну вiдпустку та додаткову вiдпуотку у порядку та
_
розмiрах
лередбачених закоЕодilвством.
право

Товариство визЕае Очiкувапу BapTicTb Irакопичувальних перiодiв вiдсутностi.

_

l

накопuчувальна

оrrлалпо перiоliв вidсуmносmi
платежi, що
переносяться на майбутнi перiоди та мож},ть використовуватись в маЙбутнiх
перiодах,
якщо права поточного перiоду не використанi повЕiстю.

- це

]

Зобов'язання виникае з того моменту, як працiвники почиIt€lють надавати
послуги, що збirьшryтоть i'хпi праза на майбугнi оплати перiодiв вiдсутностi,
Товариство
оцiнюс очiкуванУ BapTicTb н.копич}ъаниХ оплат перiодiв вiдсутностi
у
додатковоi суми, якУ BiH очiкус. виплатитИ в резулiтатi ,r"u"oop""r*oao"'r.-лi
права,

т

податкового закоЕодtвства.

накопиченого Еа кiнець звiтrrого перiоду.

Оподаткрантrя заробiтноi плати здiйснюеться вiдповiдно
до вимог дiючого
13

2J
5. Поlаtпок

на прабуmок
Податок на прибlток включае в себе поточний та вiдстрочений податки.
Податок на прибугок вiдображаеться у Звiтi про сукупний
дохiд за виIlятком тих
випадкiв, коли BiH вiдноситься до операчiй, що вiдображаються
безпосередньо в
iншому сукупному прибутку або капiта,тi, i визнаеться в капiталi та iншому
прибlтку.
"1*уrr*rоrу

Поточним податком е очiкраний податок, який пiдrrягас сплатi вiдношеннi
у
оподатковуваного прибутку за pik, i розраховуеться вiдповiдно
до
йiоr-""о.о
ззlконодавства з використilшIям податкових cTalBok, встановлених
на звiтну даry, а також
будь- якi кориryваIIтш з податку на прибlток за попереднi
роки

Вiлстрочений податок визнасться дJUI тимчасових
рiзниць. що виникаоть мiж
балансовоЮ вартiстЮ активiв i зобов'язанЬ
у фiналсЬвiЙ зriтностi (д* цiп"t
фiншrсовоi звiтrrостi).

Пiдприсмством прийвято рiтпення про незастосування кориц,ъань
фiнансового
результату до оподаткуватп{я на yci рiзницi.
Протягом звiтного 2016 року Товариством було нараховане податок на прибугок
вiдповiдно до правил Податкового кодекБу Украiнll(18%) Ъ сlм i *247
iH;
ПротягоМ звiтногО 2017 рокУ ТовариствоМ було нараховане податок на
приброк
вiдповiдно до правил Податкового кодексу YKpaiHlr(18%) в clMi
505,47
грн.; '
-2
Вiдстрочений податок на приблок не нараховувався.

.

6.

Фiнансовi iнслпруменmч

Визпання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
товариство визнае фiнлlсовий актив тодi i лише тодi, коли стас стороною
контрzжтних положень щодо цього iнструпtепт,а (параграф з.1.1 мсФЗ 9 <Фiнадсовi
iнстрlменти> (далi - МСФЗ 9)). Коqи фiнансовий urir", un"p*" визнаетъся
в активlIх
Товариствц BiH класифiкуеться 'вiдповiдно до параграфiв 4.1.1
4.1.5
мсФз
9.
товариство визпае Taki категорii фiнаrrсових активiв, якi в пъдальшому- оцiнюються:
товариство визн:,е Taki категорii фiнансових активiв:

о

о

фiнансовi zlктиви, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибугку або збитку;
фiнансовi tlктиви, що оцiнюються за амортизоваЕою собiвартiстю.

товариство визнас Taki категорii фiнаlсових зобов'язань:

о
о

фiналсовi зобов'язання, оцiненi за амортизовilною собiвартiстю;
фiнаrсовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибугку або збитку.

Згiдпо з мсФз 9 пiд час первiсного визнtlння
фiпаrсового акгиву BiH оцiнюеться
за справедливою BapTicTo. Справедливою вартiстю фiнансового iHcTplMeHTa rци
первiсному визнаннi е, як пр.lвило, цiна операцii (тобто справедлrrч uupri"r"
наддтоi
компепсацil) (параграф Б5.1.1 МСФЗ 9).

.l_
I

I

Що фiншlсових активiв, якi мае Товариство стаЕом наЗ1.12.2017р. та оцiнюються за
справедливою BapTicTo з вiдображентlям переоцiнки як прибутку абЪ збитку за
перiод,
вiдносяться iнвестицiйнi сертифiкати.

L4
]

l_

т

,-

бL
Фiнансовi акmuвu, tцо оцiнююtпься за
справеdлавою варtпiсmю, з вidоброuсенням
ре3ульmапу переоцiнкu у прабуmtу або збutпку
фiнансових активiв, що-оцiнюються за справецливою вартiстю,
з вiдображенням
результату переоцiнки ,л^:|:9,т:1
збитку. вIдносrгься акцiТ та паi (частки)
гослодарськлх товариств. облiгацii пiдприсмств,
19-"
iнвестицiйнi сертифiкатr.
}тримуе для продажу.
"*i^io*p"..uo
,що

Фiнапсовi активп, що оцiнюються за амортизовапою
собiвартiстю
,що фiнансових аюивiв, що оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, Товариство
вiдносить облiгацii та векселi. Пi"*
амортизоваЕою
""рuЙ*о'Ъ.r*п" Товариство оцiнюе ii за

собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного
вiдсотка, .u
збиткiв вiд знецiнентrя, якщо вони е.

*}*y"urrr""

непохiднi фiнансовi, явJIяють собою непохiднi
фiнапсовi активи, якi навмисно
були визначенi в чiй категlгi],з!l1i не
витце категорiй, Пiсля первiсного визнаннJr
вони оцiнЬють." ,u .пр*.дп""ЪТ*iri"r.,
вi,щ,riннi вiд збиткiв вiд знецiнення,
.
переоцiнки * фОрпу
;НЖr}:

Oy""--ЙKi,";i;iч ;;;;;'Й;Й"*r"iдобрч*"rr",

У

момент припиненшI визн Iня iнвестицii або
при iT знецiненнi с).ма заг.]ьного
прибуrку або збитку списуеться i лереносить.,
оо
,rрибlтку або збитку за перiод.

"no*y
придбаrих ltи отримzших
фiнансових iHcTppreHTiB, EaKztзoM по
визЕачаетьсЯ мета ix ,rр"дб*п" .i пчrЪ.орЬ,
до якоi будуть вiднесенi
фiнансовi iнстрlменти. В залежностi вiд цього _--iнстрlшентiв на кiнець кожного звiтного о"р;йr. "r."u.ruur""" метод оцiнки фiнансових

, При оцiнцi
_
ТовариствУ

Iнвестицii в асоцiйованi Товариства на
даry, ба:lансу визнаються за методом

капiта.пi.

Об'ективпим свiдчепням

irф"р"iЙ,;;;;";;;;;;#;:;;Х"ХffiНстi
}
}
}
}
}

в

1^racTi

(знецiнення) фiнансових активiв е

фактичне рgзiрвання контракту, внаслiдок невикоЕаЕня
}мов договору;
високу ймовiрнiсть банкругства;
реорганiзацiюемiтенrа;
зцикнення активFIого риЕку для
цrтх фiнансових iHcTpyr,teHTiB через
фiнапсовi
труднощi eMiTeHTa;
значне або трива_rrе зменшеЕня справедливоi
BapTocTi акцiй та iнших цiнних

паперiв

з

нефiксованим

прибlткй порiвняй

з ix

собiвартiстю. Значним

вважаеться змепшеIп{я.вартостi зазначенrтх
цiнпих паперiв бiльше пiж
_lривалим - впродовж бiльше б мiсяцiв.

I#;:'"*"_:.:*,

,i

iои,

u

.:.:_y::ч._1изначаетъся головним бухгмтером
Товариства.

iУ;JJ;:""".:::1"":"Ji,.:::т:_:б,t-r.;"о;.;;";;#;;;'*'##;:r,ffi
:::}:T:"".:":9lL*'lт:т;з:эактивiв..на"io;;;i**;;;IЪo,"."i,i.6t
aKTiB MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЬи ,"
]"Йрm"i,";;;;i;;;;';'";
i::y#:-,::Товариства.
Вiдносно активiв, на кожну звiтну
дату проводиться аналiз збrzтку вiд ix знелiнення,
визнfiIого в одЕому з минулих перiодiв,
з метою виJ{влення озЕак того, що величиIlу
чього збитку слiд зменшити або цо його бiльше
не слiд визнавати.
збитки вiд знецiненrrя, вiднов:поються в тому
випадку, якщо змiнюються шrнники оцiнки,

ёйi."".ьr *
15

lT

(L
розрахунку вiдповiдноi суми очiкуваного
llj',.''i,:T::::_l1]
Jоиlок вlд знецlнення 'о"
вiдновлюгться тiлыси в ме)(ах с)

BapTicTb активiв

.J

l
l
l

до

вiдlл1l6дl,gпнIi9,

ми. що дозволяс

i"

вi;lнr_tви ги

балансовоi BapTocTi, по якiй би вони визнаваJIи"о, onO,
Oyu
визнаний збиток вiд знецiнення.
"a
у своiй дiялыtосгi Товарисгва здiйснюс полiтиlс1 переочiнок. яка с vеханiзмом
перерахунку активiв та зобов'язань та приведенriя
iх BapTocTi до
(p"Hno"o1.
Результати лереоцiнки визнаються
"npuu"or""o]i
звiтi про фiнансовi p"ayn"rrу
йо''"'*uпir-i
Товариства, а саме:
- за цiнними паперами за виЕятком iнвестицiй,
утримуваних до погаuIення та
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу як
- доходи або витрати у звiтi про
фiнансовi результати,
- за основними засобами та нематерiальними активами як
збiльшення

_

(зменшен ня) кап iтал1

-

.

Оцiнка фiнансових активiв, що оrцiнlоються за офiцiйнипl
бiржовим курсом
органiзатора
торгiв.rli

фiнансових активiв, що BHeceHi до бiртсового списку органiзатора
_л_'_9,ч'тi_":ртостi
торгlвл1} проводиться за офiцiйним бiржовим
курсом, оllрилюдненим вiдttовiлно до
вимог законодавства.
BapTocTi фiнансових iнвестицiй, rцо обертаrоться
, оцiнка
бiльш як на однiй
фондовiй бiржi, проводиться за найбiльrлим з бiржових KypciB.
Якщо на дату оцiнки бiржовий курс за акцiями, rцо
BHeceHi до бiржового r:писку
органiзатора торгiвлi не визначено, оцiнка таких
акцiй проводиться за останньою
_ справедливою вартiстю.

.Яn*o на дату оцiнки бiржовий курс за акцiй, tцо BHeceHi до бiржового списку
органiзатора торгiвлi не визначено, оцiнка таких
акцiй проводиться за останньою
справедливою вартiстю.

оцiнки акцiй, rцо входять до складу активiв Товариства
та не перебувають

,Щля

."й;#i" ;;;;;;;" ."
i"".,"J;;;;;;r;;-^
I^:",::1туrл":::|.,:р:i_,:.1,"р",горгiвлi,
""Т".;р;;;;;;
оцiнкою
;;,?Ё';r;;
::Ё:]н:: ?::1i::_1
собiвартiсть.
L{e мояrе ^набллженою.
бу," ;;;;,';;;, ;;;"#".;;#;';йrJ;;'l';;".Т;ý",'#;
визначигИ справедливУ варгiсть. або коли iСнуг
ццрбцц; дiапазоп мОrtсливих rltliHoK
справедливоi BapTocTi. а собiваргiсгь с найкраruою
оцiнкою
чьому дiапазонi.
"npu".or""oi "up,",r.ri 1
.^

Якцо с пiдстави

що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд
Товариство визначас справедливу -uup.i"ro'
i.lli"_?iy_ii]:
I

та./або змiнами
змiнами у nor'o"nrypi
справедливоi

:T:j. :1""_"]i
дiяльнiсть,
а також
оцiнки
Для
.

аналiзуе

ц

вва>кати,

p,"-i",' ;;-;;;
,Роr;;;;;rr*у.
'run"*

-,'-,n,yp,

"upro.ii Iа
данi пiдтвердтtелi ринком

оприлюднену або надану eMiTeHToM,

;";;;,;

;;""";;;;;;;;
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оцрилюдненЕя рiшенЕя про зупинеЕня обiry оцiнюються за остtшньою баrrансовою
вартiстю.
Щля подальшоi оцiнки справедrшвоi BapTocTi фiнансових активiв eMiTeBTiB, обiг
яких зупинено бiльше дванадцяти мiсяцiв. у тому числi фiнансових активiв eMiTeHTiB,
якi вк,точенi до списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, Товариство
проводить аналiз щодо cTpoKiB вiдновлення обiгу таких фiнансових активiв,

перевiряе iнформацiю щодо подаЕня фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,
результатiв ix дiяrьностi, аналiзуе ймовiрнiсть надходженIrя майбутнiх економiчних
вигiд.

OцiltKlt tPiltaHcoaux акmuвiв j, разi :tiквiаацii пла/*бо {luзнцl*lя
е,lstiПеНmа/ВеКсечеt|lавця бattKpyttto*t mа вiЬлЕапtmя uqоdо Hbozo ltil<Bit}aztiйtuti

процеt}ура

Фiнансовi активи, обiг яких на дату оцiнки не зупинеЕо та реестрацiя виlIуOку
яких не скасовaша, шtе емiтент/векселедавець таких фiнансових акгивiв лiквiдований
та./або бр визнаний банкругом та щодо нього вiдкрито лiквiдацiйну процедуру за
рiшенrrям суду, оцiнюються за нульовою вартiстю.

Оцiнка справедливоi BapTocTi iнвестицiйнrтх сертифiкатiв проводиться аяалогiчно до
оцiнки акцiй. Якщо е пiдстави вважати, що бмд{сова BapTicTb суттево вiдriзняеться вiд
справедтплвоi, Товариство визЕачае справедJIиву BapTicTb за допомогою iнших методiв
оцiнки. Вiд<илеIlня мож}.ть бlти зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi
eMiTeHTa таlабо змiнадли кон'юнюцlи ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюс свою дiяльнiсть, а
також змiнами у кон'юнкryрi фондового ринку.
Облiковi полiтики щодо непоточних аrсгивiв, утримуваних для продаrrry
Товариство к;rасифiкуе непото,пrий tжтив як утримуваний дIя продажу, якщо його
балансова вартiсrъ буде в основному вiдшкодовратися IIIJufxoM операцii продtDку, а не
поточЕого використання. Непото.дri ,активи> рримувапi д-rя продаrку, оцiнюються i
вiдображаються в бlхгалтерському облiку за балансовою з вирiжуванням витрат на
операцii, пов'язшri з цродажем. Амортизацiя на TaKi активи не нарzжовуеться. Збиток вiд
зменшеЕня корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедтивоi
BapTocTi за вирахувiнттл,r витрат на прод,rж визнаеться у звiтi про фiнаrтсовi результати.

7, flебfuпорськазаборzованiсmь

-

,Щеб порська эаборzованiсmь
це актив, вiд якого очiкуеться надходження
економi.шrтх вигiд вiд юридичних i фiзичних осiб у визначенi термiни. .Щебiторська
заборгованiсть визнастъся tlктивом, якtло icHyc упевненiсть отримання майбугнiх
економi,пrrтх вигiд вiд Ii погашення та с}ма заборгованостi може бlти точно визначена,

Первiсне вuзнання
.Щебiторська заборгованiсть при первiсному визпаннi облiковуеться в cyMi
фактично перерtlхованих коштiв, поставлених Товариством ToBapiB i паданих послуг.

Оцiнка на dаmу балансу

г:

t

Наступпа оцiнка дебiторськоi заборговаяостi за фiнансовим in"rpfra"ro"
виконуеться за а}{ортизованою вартiстю iз застосlъанням ефективноi ставки вiдсотка.
77

,s
Наступна оцiнка дебiторськоi заборгованостi за не фiнансовим iнструмептом
виконусться за первiсною BapTicTo, зменшеною на ср4у погzlшенця та резерву на
знецiнення. Резерв на знецiнення визнача€ться виходячи з класифiкачii дебiторськот
заборгованостi за гр}.пtlмиризику.
Прuпuнення оuзнання

Припинення визнання дебiторськоi заборгованостi викоЕуеться

отримаЕня ToBapiB i послуг на

пiс.lrя

попередньоi сплати або пiсля
отримання KorrrriB вiд контрагента за наданi Товариством посл}ти.
сlrrлу ранiше перерахованоi

Рiшення про визнання заборговалостi безнадiйною ухвzrлю€ться комiсiсю та
затверджуеться ,,Щиректором Товариства вiдповiдно до вимог чинного
зalконодавства. Пода.lтьший облiк вказаноi заборгованостi здiйснюеться на
позабалансових рахунках. Товариство продовжуе роботу з дебiторами з rrогашення
ними заборгованостi до закiнчення TepMiBy позовноi давностi або погашення.
ка заборгованiсть

Т

чином:
31 грудня 2016

.Щебiторська заборгованiсть
,Щебiторська заборгованiсть за розрtlхункаJ\{и з
нарrlховilних доходiв, тис. грн
Iнша поточна добiторська заборгованiсть,

20l7

56з
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8.

31 грулня

Креdumорська заборzованiсtпь

Кредиторська заборгованiсть Товариства представпена насцlпним чином:

Кредпторська заборгованiсть

31 грулня 2016

31 грудня 2017
712

По розра.хункам з бюджетом, у тому числi з
податку на приб\ток, тис. грн
По розрахункам з оrгrати працi, тис. грн

l0

Iншi поточнi зобов'язання , тис. грн

6
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Облiк капitпалу.

Власнuй капitпм - частиЕа в активах Товариства, що залишаеться пiсля вирахрання
зобов'язаrrь.
Зареестроваrrий та сплачений стат}тний капiтал представлений наступним чином:

Капiтал
Розмiр статутного капiтацr, тис. грн.
Нерозподiлений прибутоц тис.грн.
Неоплачений капiтал, тис.грн.
Власний капiтал, тис.грн.

31 грудня 2016

31 грулня 2017
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покрr.rття непепедбачених витрат та
вiдшкодування 1покриття) можlIивих
Товариство у''uорЪч
резервний фонл у розмiрi 25 вiдсоткiв iT статутного
капlтаJIу шляхом щорiчного вiдрахуваяня
u'po.rlpi s--"i;;;;;'".;;'"i'";;"r"
прибуrку, який залишаеться
у
розпорядженпi
Товариство за результатами звiтного
перiоду пiсля сплати Bcix зобов'язан", -r;;;',;;;"
;
rодчrоi", зборiв (обов'язкових
платежiв), строк погашення яких.настав.
Вiдр*}*urrr" здiйснюеться до досягIlеншI
резервним фондом зазЕаченого розмiру. Сr*"; iJi'l.ir.2017p.
-'
було
не здiйснювати розподiл прибlтку.
розподiл прибуткiв та збиткiв Товариства
визначаеться Стат)том.

:!:r::

п|;;;;;;r"

1

Чистий прибlток, одержаний пiсля сплати
.
вiдсоткiв
подажiв
та iншrх платежiв до бюджЫ-';;;;;;", по кредитtlм банкiв, сплати
-у повному розпорядженнi
Товариств4 яке визЕачае напрями його
викори"rчrй
|0. Резервu, yMoBHi зобовrязання
mа акmавч

-

РезервИ визнаються, якЕIо в
результатi подiй Товариства мае юридичнi або
конструктивнi зобов'язання, якi можуть
Оути оцiненЙостовiрно, i icHye ймовiрнiсть
того,
що буде необхiдний вiдтiк економiйr, ;r.";;;;;егулюваЕня
зобов'язань.
Стаяом на
З1.12.2017р. було прийнято
рlшеЕня це створювати

резерви.
можJIиве
зобов'язання, яке виникло в
результатi миЕулих
якrх буде. пiдтв"ро*"rо ,i*й'rЪrчпr"on в
майбутньому одного чи
I:j*__lло***
декlJIькох невизначених подiй, якi не знахомться
пiд коптролем Товариства.
Товариство не визнас_у]\4овнi зобо.в'язання.
Iнформаrriя про }п,,овне зобов'язаяня
звiтностi.
u ,o*r,r"icTb виб}"ття pecypciB,
як1 втlJIюють у "'j"'''пul,т..Ф_iнансовоi
собi eKoHoMi.THi вигоди не е вiдда;rеною.
",i*o

YMoBHi зобов'язанЕIя

,
rilУ-:i:З:"

Товариство Ее визIIас
рtовцi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
КОЛИ НаДХОДження економiчних
е ймъвiрним irooro trouipnl.r"
"вигод

filХТЙ*'

7|, . !ожоdа па вumрапч
,Щоходи та витрати визнаються за методом парахуваЕЕя.

-

a
l

Дохц це збiльшення економiчцих вигiд протягом облiкового
перiоду у виглядi
надходжешш
.6in"-""n корисностi активiв або виглядi
зменшеЕня iобоu'"a*",
" tIистих активiв, за у
результатом чого е збiльшrеЕЕя
винятком збiльшення, пов'язаного з
внесками 5.-rасникiв.

,"

у звiтi про прибугки та збитки за
вiдповiдностi визначенню та
-^,.Д:}I
критерU{М "]:"*,"ся
визнiцfilя, Визнання доходу вiдбуваеться }мови
одночасно з визнанЕям збiльшення
активiв або зменшенrrя зобов'язань.
фiнансових_ iHcTplMeHTiB, iнвестицiйноi HeplxoMocTi
::l ПРОДаlкУ
або iнших
активlв
","_.Д::З
визнаеться
у прибlтку або збитку в разi задоволеIIЕя

а)

б)

в)
г)

""l* "*Ёд"rr"* ;;;;"r,
cyTTeBi
ризики i винагороди, пов'язанi з
власнiстю на фiнансовий.т9пуоц""i
iHcTppteHT, iнв""riцitrrу ,r.p1",o*i"ri
Йo'i.,rriiunr"u";
за Товариством не з:uIишаеться aHi
подальша участь управлiнського персонаJIу
у
формi, яка зазвичай пов'язана . ;;о;;Ь,
u,ri ефективний контроль за
фiнансовими iпстрlментами, iнвестицiйною
||:1*"""
lЕшими активами;
""pp""i"b .О"
суму доходу можна достовiрно оцiнити:
ймовiрно, що до Товариства надiйд},ть економiчнi
вигоди, пов'язанi з операцiею;
Товариство передало

та

г:

г
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витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно
оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг вiдображаеться в момеЕт виникнення незilлежно вiд дати
надходження коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операчii з надання
послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаютьоя доходом, коли встановлеIlо праlво на отримання коштiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуггя .ти аллортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е
зменшення шстих активiв, за винятком зменшення, пов'язапого з виплатами )цасникам.
Витрати визЕаються у звiтi про прибlтки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню
та одночасно з визнантrям збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаютъся у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбугнiх економiцrих вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбlтнi eKoHoMi.*ri вигод. не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визн:lються у звiтi про прибуши та збитки тtкож
виникдоть зобов'язавня без визнання активу,

у тих

випадкzж, коди

,

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
У формi ЛЪ2 операчii з дооцiнки (уцiнки) фiнансових iнвестицiй
вiдображено розгорнуго.

вiдповiднi доходи.

Витрати

Стаття

За 20l бр

За 2017р

За 20Iбр

Доходи
За

Чцстий дохiд вiд реалiзацii пDодYкцiТ (товдDiв. Dобiт. послч.)
за наданяя rарантiй
Вiдсотки по наданим позикам

3

2954

Iншi операцiйнi доходи

2|

Штрафнi санкцiя ло договорам позик

l7

Адмiнiстративнi витirати:
- Вrтграти на оплату прачi апараry управлiпня пiдприсмством
(адмiнiстративнi)

-кро

2|

lб

3

-iнформачiйнi послуги
- Поблуги бюро крсдитних iсторiй

62
0,5

-витрати яа послуги платiжних сиgгем

127

_рко

4
,7

-матерiальна допомога спiвробiтникам

lпшi доходи (дооцiнка ЦП)
Iншi витрати (уцiнка ЦП)
Фiнансовi витрати (вiдсотки за одеря<аною позикою)
Витрати (дохiд) з податку на пDиб}ток

бtJ

222

190
3

Розкрutпtпя iнформацii ulоdо вuкорuсtпання справеdлuвоi варmосmi

Методики оцiнювання

т

54

l38

Iншi операцiйнi витрати

,

224
l05

0,5

-Амортизацiя

12,

20l7p

2957

справедливою вартiстю

та вхiднi данi,

використапi для ск.падапня

оцiнок

за

Товариство здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiцки, якi вимагаютъся МСФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

класа акmuвiв
mа зобов'язань,
оцiненлtх за
справеdлuвою

Мепоduка оцiнювання

Меmоd
оцiнка
(рuнковuй,
dохilнай,

BxiOHi

diHi

20

г_

варлпiсmю
Грошовi кошЙБ Первiсна та подальшаix еквiваленти
оцlЕка грошових коштiв та
ix еквiвалентiв здiйснюеться
за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе ix номiншrьнiй
(KpiM депозитiв
до запитання)

Первiсна оцiнкiдеЙЙФ
здrиснюеться за його
справедJIивою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе його
номiнальнiй BapTocTi.

Подмьша оцiнка депозитiв

Борговi цiннi
папери

Iпстррtенти
капiталу

у нацiональнiй валютi
здiйснюеться за
спрtведливою вартiстю
очrкуваних грошових
потокiв
Первiсна оцiнiiбфЙiЙ
цrнних паперiв як
фiнансових активiв
здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвrrюе цiнi
операцii, в ходi якоi був
отриманий актив. Пода,тьша
оцiнка боргових цiнних
паперiв здiйснюеться за

первiсна оцiнка

iHcTpyMeHTiB капiталч

здrиспюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi бlъ
отриманий актив. Подмьша
оцiнка iHcTppteHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою BapTicTo на

j

[ебiторська
заборгованiсть

Поточнi
зобов'язання

i
]_

г

Первiсна та подБiЙ
оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюеться
за справедIивою вартiстю,
яка дорiвпюе BapTocTi
погашенЕя, тобто cyrrri
очlкуваних конlрактIих
грошових потокiв на дату

поючних зобов'язань

вumраmнай)
Рипковий

!охiдний

(лисконryва
HIU{

грошових
потокiв)

Ринковий,
дохiдний

Ринковий,
витратний

.Щохiдний

офiцiйнi курiй

ньу

Ставки за депозиiЙЙ,
ефективнi ставки за
депозитЕими
договораN{и

офiцiйнi бiрховiкурси органiзаторiв
торгtв на дату оцiнки,
котируваIfi{я
анмогiчних боргових
цiнпих паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
за вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу на
дату оцiнки,
використовуеться
остання балапсова
BapTicTb, цiни
закриття бiржового
KoHTpaKTHi умови,

ймовiрнiсть

погашення, очiкlъанi
вхiднi грошовi потоки

Витратний

KoHTpaKTHi 1моБЙ,

ймовiрнiсть

21,

уу
здiЙснюеться за вартiстю
погашення

Класи акппвiв

й

зойБiйБ-

оцlнених за спрааед'tивою ваtrпiсгlо

l

(Ti,

piвcнb

цо мають

2 piBeHb

(Ti. що не мають
котирувань, але

3 piBeпb

(Ti, що не мають
котирувань i не с

усього

котируваяt!l, та
слосIЕреп(yванi)

спостережуванi)

20l7

2017

|,l2

201,7

з1-12

20l7-

з 1.I2

з1.\2

644l

644l

2 piвeнb

3 piвeнb

з

l

погашеЕЕя, очiкуванi
вихiднi грошовi
потоки

спост9режуваними)

iф!ЙёБ

Нелоmчнi фiнансоii
lнвесмцii', прщбанi дя щодажч-

]

piBeHb

(Ti, ч]о мають
кOтируваяtlя, пt
спOстереrryванi)

Даm оцiнки

Непоючнi фiвансовi

(Ti, що не мають

котирувань, lце

слосrереrryванi)

(Ti,

цо не

MaroTb

котирувань i не е

споФ€режуваними)

2016

20lб

з1,12

20i 6

зl.\2

20Iб

з1.12

з1.12

50l9

50l9

iнфfriЙ

Iнвесгицii, придбалi щя

продЙ

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливоi вартостЬ>
Справедтива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB

l
lоточнl фlнансовi irвестицii, що облiковуютьс,
за справедlлвою ваотiстю

Справедлшва
BapTicтb

Справедлива
BapTicтb

з1.12.20lб

31.12.2017

2

3

5019

644]L

6

24262

t

Iншi поточнi зобов'язання

Пов'язанi сmорона

,L

]

Пов'язанuлла сmоронaиnа с
уrасники товариства, провiдний 1тrравлiнський
персоЕirл товариства (директор, застуIIники
директор;, .ооо"""й буr.-r"р;,irпi бrrrз"*i
р_одичi, а також пИприемства, в яких воЕи мають сrтrевий
Ъбо noйorri, u .*a,
IIlляхетко Б.В. - - директор, Сiзiкова Я.В. .оооrп"йЪу*.-rер.
"rrn""
"
провidнuй управлiнськuй персонltл
Ti особи, якi безпосередньо або
опосередковано мають повнов:DкеншI та е вiдповiдапьними
за планування, 1тtравлiнrrя
та контроль дiяльностi субЪкта господарюваЕня, зокрема
бiдч-r*ri' д"р.пrор
(виконав,мй .лr iнший) цього суб'екта господф."*й
операцiя з пов|язаною сmороною передача pecypciB,
rrосlryг або зобов'язань
мiж суб'ектоМ господарювrlЕЕя, чо ЪBiTye, ,u
arоr'"a*о- стороЕою, ЕезаJIежно вiд того,
чи призпачаеться цiна.
. У примiтках до фiнапсовоi звiптостi за HMBHocTi операцiй пов'язаних
cTopiH наводиться така iнформацiя:

---Y
-{р

l

r

о
r

характер вiдносин мiж пов'язiшими стороI1,1ми;
види та обсяги операцiй (сума або частка загальному обсязi)
пов'язапих cTopiH;
у
використанi методи оцiнки активiв i зобов'язань в операцiях пов'язаних
cTopiH;

За звiтними д^ними стацом на 37.|2.2017 pony о.r.рuцiй з пов'язапими
вiдбlъалося.
13. CydoBi справа

о.Jй" ,.

па препензii

Товариство не залу{ено до судових справ.
14,

Поlii

пiс,,tя звitпноi dаmu

Жодних зЕаrших подiй, якi б моглr,т вIIJIинути IIа кориryъанЕя
показникiв
фiнансовоi звiтrrостi, що сталися пiсля звiтноi д*" iu дам затвердження
фiнансовоi

звiтпостi не було. Жодних кориryваЕь

IIе

проводилось

\5.,щаtпа заmверduсення фiнансовоt звimносtпi
2З лютого

.Щирекгор

Борис Володимирович
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