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ПТ «НОВИЙ СВІТ»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018

01

01

Підприємство

Повне товариство «Ломбард Ахінько Т.Г.,Шкабарня
Г.В.»Новий Світ»

за ЄДРПОУ

36605046

Територія

м.Запоріжжя

за КОАТУУ

2310136300

за КОПФГ

260

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство
Вид економічної діяльності

інші види кредитування

Середня кількість працівників1

2

за КВЕД

Адреса, телефон

Запорізька обл.,м.Запоріжжя,пр.-т Соборний,буд.100

64.92

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

АКТИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

1

2

3

4

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

I. Необоротні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2

3

4

Додатковий капітал

1410

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-189

-189

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Вилучений капітал

1430

(-)

(-)

Усього за розділом I

1495

211

211

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

2

2

Цільове фінансування

1525

-

-

Усього за розділом II

1595

2

2

1600

-

-

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1030

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

1035
1040
1045
1090
1095

2
2

2
2

довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

-

-

розрахунками з бюджетом

1620

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов'язання

1690

-

-

Запаси

1100

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

-

-

за виданими авансами

1130

-

-

Усього за розділом III

1695

-

-

з бюджетом

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

1700

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

30

30

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Баланс

1900

213

213

Гроші та їх еквіваленти

1165

181

181

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

211

211

IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

213

213

ПАСИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Дебіторська заборгованість по розрахунками:

1

2

3

4

Зареєстрований капітал

1400

400

400

Капітал у дооцінках

1405

-

-

I. Власний капітал

Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Повне товариство «Ломбард АхіньПідприємство
за ЄДРПОУ
36605046
ко Т.Г.,Шкабарня Г.В. «Новий Світ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
За
За
аналогічний
Код
Стаття
звітний
період
рядка
період попереднього
року
1
2
3
4
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «НОВИЙ СВІТ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
2000
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
2050
(-)
робіт, послуг)

4
(-)

Валовий:
прибуток

2090

-

-

збиток

2095

(-)

(-)

2120
2130
2150
2180

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(-)
( )
( )
(-)

(-)
( )
( )
(-)

Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від первісного визнання біологічних
активів і
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2290
2295
2300

(-)
-

(-)
-

2305

-

-

2350
2355

(-)

(-)

II. Сукупний дохід
Код
рядка

За
звітний
період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2
2400

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

Найменування показника

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Повне товариство «Ломбард АхіньПідприємство
за ЄДРПОУ
36605046
ко Т.Г.,Шкабарня Г.В. «Новий Світ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічЗа звітний ний період
Стаття
Код
період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

-

-

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування

3010

-

-

Інші надходження

3095

-

-

Товарів (робіт, послуг)

3100

(-)

(-)

Праці

3105

(-)

(-)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(-)

(-)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(-)

(-)

Інші витрачання

3190

(-)

(-)

3195

-

-

Витрачання на оплату:

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200

-

-

необоротних активів

3205

-

-

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

-

Інші надходження

3250

-

-

-

-

Витрачання на придбання:

2460

-

-

фінансових інвестицій

3255

(-)

(-)

необоротних активів

3260

(-)

(-)

2465

-

-

Виплати за деривативами

3270

(-)

(-)

Інші платежі

3290

(-)

(-)

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код
рядка

За
звітний
період

1

2

3

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

Надходження від отриманих:

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

-

Власного капіталу

3300

-

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження

3340

-

(-)

Витрачання на:
3345

(-)

Погашення позик

Викуп власних акцій

3350

-

-

Сплату дивідендів

3355

(-)

(-)

Інші платежі

3390

(-)

(-)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400

-

-

181

181

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року

Повне товариство «Ломбард Ахінько Т.Г.,Шкабарня Г.В. «Новий Світ»

Підприємство

4
-

фінансових інвестицій

III. Елементи операційних витрат
Назва статті

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих
2605
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2615
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
-

3415

-

-

181

181

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
за ЄДРПОУ
36605046

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік
Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

1801005
Всього
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ПТ «НОВИЙ СВІТ»

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

Звіт про власний капітал (продовження)
3
4
5
6
400
-

7
( 189 )

8
-

9
-

10
211

4005
4010
4090
4095
4100
4110

400
-

-

-

-

( 189 )
-

-

-

211
-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

400

-

-

-

( 189 )

-

-

211

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»
фінансова звітність підготовлена у відповідності до МСФЗ
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
Примітки до фінансової звітності
1. Інформація про Товариство
2.Зданість Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі
3.Принципи складання фінансової звітності та облікова політика
3.1. Основа представлення
3.2. Застосування МСФЗ
3.3. Суттєві облікові судження та оцінки
3.4. Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, застосованих у звітному
році
4. Фінансова звітність
5. Доходи та витрати
6. Податок на прибуток
7. Основні засоби
8. Дебіторська заборгованість
9. Капітал
10. Забезпечення
11. Кредиторська заборгованість
12. Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики
13. Розкриття інформації про пов’язані сторони
14. Стандарти, що були опубліковані але ще не набули чинності
15. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
16. Події після балансової дати
17. Застосування МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність в економіках країн з
гіперінфляцією
18. Судові справи
1. Інформація про Товариство
Основні відомості про ломбард
Повна назва

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»

Код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій

36605046

Місцезнаходження

69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
пр. Леніна, 100

Дата державної
реєстрації

04.08.2009 р. № 1 103 102 0000
025777

Основний вид діяльності

64.92 Інші види кредитування

Банківські реквізити

р/р № 26504310069201 в АБ
«Південний», м. Запоріжжя МФО
313753

Свідоцтва про реєстр-рацію
фінансової установи

ЛД № 556 від 21.09.2012 р.

Відокремлені підрозділи

Відокремлений підрозділ № 1 м.
Запоріжжя, пр. Леніна, б. 190, дата та
номер запису у ЄДРЮ та ФО № 1 103
103 0008 025777 від 19.08.2013 р.
Відокремлений підрозділ № 2 м.
Запоріжжя, вул. Запорізька, б. 10-г
дата та номер запису у ЄДРЮ та
ФО № 1 103 777 0009 025777 від
19.08.2013 р.

Товариство є фінансовою установою.

Цілями діяльності Товариства є організація підприємницької діяльності,
прийняття участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг,
задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах,
отримання прибутку шляхом здійснення виключного виду діяльності ломбарду,
надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок
власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під
проценти.
2. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі
Керівництво Товариства повідомляє, що ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня
Г.В. «Новий Світ» протягом 2017 року не здійснювало фінансової діяльності про
надання ломбардом фінансового кредиту, ліцензія на здійснення фінансової
діяльності на надання коштів у позику, у т.ч. на умовах фінансового кредиту
- відсутня, тому підприємство має намір у майбутньому ліквідувати власну
діяльність.
3. Принципи складання фінансової звітності та облікова політика
3.1. Основа представлення
Фінансова звітність Товариства складена за методом історичної вартості.
Фінансова звітність представлена в українських гривнях.
Представлення про відповідність
Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена у відповідності до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
3.2. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ)
Статтею 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються
міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно
оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики. Підприємство складає фінансову
звітність за міжнародними стандартами.
На першому етапі переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
Товариство приймає рішення фінансову звітність за 2012 рік складати
застосовуючи МСФЗ шляхом трансформації фінансової звітності складеної за
Н(С)БУ у фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 підприємства зобов’язані використовувати одну
облікову політику в своєму першому звіті (балансі) складеному за вимогами МСФЗ
і у всіх періодах представлених в першій фінансовій звітності відповідно МСФЗ.
Облікова політика повинна відповідати всім МСФЗ, які діяли на кінець першого
звітного періоду за який складається фінансова звітність відповідно МСФЗ, за
винятком випадків особливо відмічених в МСФО (IFRS) 1. Це відноситься до
випадків коли забороняється ретроспективне застосування тих чи інших вимог
МСФЗ, або Підприємство використовує одно із необов’язкових винятків в МСФЗ
(IFRS) 1.
Підприємства, які вперше застосовують МСФЗ, не повинні застосовувати
вимоги МСФЗ (IAS)8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
відносно змін в обліковій політиці при переході на МСФЗ.
Застосована облікова політика відповідає тій, що використовувалась у
попередньому фінансовому році, за винятком застосування нових/змінених
стандартів, обов’язкових до застосування за звітні роки, які починаються з 1 січня
2015 року або після цієї дати.
Міжнародні стандарти фінансової звітності

Застосування у
звітності

МСФЗ (IFRS) 1

Перше застосування
міжнародних стандартів
фінансової звітності

V

МСФЗ (IFRS) 2

Платіж на основі акцій

-

МСФЗ (IFRS)3

Об’єднання бізнесу

-

МСФЗ (IFRS) 4

Страхові контракти

-
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МСФЗ (IFRS) 5

Непоточні активи,
утримувані для продажу,
та припинена діяльність

V

КТМФЗ (IFRIC) 2

Частки учасників
кооперативних суб’єктів
господарювання та
подібні інструменти

-

МСФЗ (IFRS) 6

Розвідка та оцінка
запасів корисних
копалин

-

КТМФЗ (IFRIC) 4

Визначення, чи містить
угода оренду

V

МСФЗ (IFRS) 7

Фінансові інструменти:
розкриття інформації

V
КТМФЗ (IFRIC) 5

Права на частки у
фондах на виведення
з експлуатації,
відновлення та
екологічну реабілітацію

МСФЗ (IFRS) 8

Операційні сегменти

-

-

МСФЗ (IFRS) 9

Фінансові інструменти

-

МСФЗ (IFRS) 10

Консолідована
фінансова звітність

КТМФЗ (IFRIC) 6

Зобов’язання, що
виникають внаслідок
участі у специфічному
ринку – відходів
електричного та
електронного
обладнання

МСФЗ (IFRS) 11

Спільна діяльність

-

-

МСФЗ (IFRS) 12

Розкриття інформації
про частки участі
в інших суб’єктах
господарювання

V
КТМФЗ (IFRIC) 7

Застосуванні методу
перерахування згідно
с МСБО 29 «Фінансова
звітність в умовах
гіперінфляції»

МСФЗ (IFRS) 13

Оцінка справедливої
вартості

V

-

МСФЗ (IAS) 1

Подання фінансової
звітності

V

КТМФЗ (IFRIC) 10

Проміжна фінансова
звітність і зменшення
корисності

МСФЗ (IAS) 2

Запаси

V

-

МСФЗ (IAS) 7

Звіт про рух грошових
коштів

V

КТМФЗ (IFRIC) 12

Послуги за угодами про
концесію

-

МСФЗ (IAS) 8

Облікові політики, зміни
в облікових оцінках та
помилки

V

КТМФЗ (IFRIC) 13

Програми лояльності
клієнта

-

МСФЗ (IAS) 10

Події після звітного
періоду

V

КТМФЗ (IFRIC) 14

МСБО-19 – Обмеження
на активи за визначеною
виплатою, вимоги
щодо мінімального
фінансування та їх
взаємозв’язок

МСФЗ (IAS) 11

Будівельні контракти

-

-

МСФЗ (IAS) 12

Податки на прибуток

V

МСФЗ (IAS) 16

Основні засоби

V

КТМФЗ (IFRIC) 15

Угоди про будівництво
об’єктів нерухомості

-

МСФЗ (IAS) 17

Оренда

V

МСФЗ (IAS) 18

Дохід

V

КТМФЗ (IFRIC) 16

Хеджування чистих
інвестицій в закордонну
господарську одиницю

-

МСФЗ (IAS) 19

Виплати працівникам

V

КТМФЗ (IFRIC) 17

-

МСФЗ (IAS) 20

Облік державних грантів
і розкриття інформації
про державну допомогу

Виплати не грошових
активів власникам

-

КТМФЗ (IFRIC) 18

Передачі активів від
клієнтів

V

МСФЗ (IAS) 21

Вплив змін валютних
курсів

-

КТМФЗ (IFRIC) 19

-

МСФЗ (IAS) 23

Витрати на позики

-

Погашення фінансових
зобов’язань
інструментами власного
капіталу

МСФЗ (IAS) 24

Розкриття інформації
про пов’язані сторони

-

КТМФЗ (IFRIC) 20

-

МСФЗ (IAS) 26

Облік та звітність щодо
програм пенсійного
забезпечення

Витрати на розкривні
роботи на етапі
добування в кар’єрі

-

ПКТ (SIC) 7

Введення євро

-

МСФЗ (IAS) 27

Окрема фінансова
звітність

-

ПКТ (SIC) 10

Державна допомога:
відсутність конкретного
зв’язку

-

МСФЗ (IAS) 28

Інвестиції в асоційовані
та спільні підприємства

-

ПКТ (SIC)15

Операційна оренда:
заохочення

-

МСФЗ (IAS) 29

Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції

-

МСФЗ (IAS) 32

Фінансові інструменти:
подання

V

ПКТ (SIC)25

Податки на прибуток:
зміни у податковому
статусі суб’єктів
господарювання або
його акціонерів

-

МСФЗ (IAS) 33

Прибуток на акцію

-

МСФЗ (IAS) 34

Проміжна фінансова
звітність

V

ПКТ (SIC)27

Оцінка сутності
операцій, які мають
юридичну форму угоди
про оренду

-

МСФЗ (IAS) 36

Зменшення корисності
активів

V

ПКТ (SIC) 29

-

МСФЗ (IAS) 37

Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні
активи

Угоди про концесію
послуг: розкриття
інформації

ПКТ (SIC) 31

-

МСФЗ (IAS) 38

Нематеріальні активи

V

Дохід: бартерні операції,
пов’язані з рекламними
послугами

МСФЗ (IAS) 39

Фінансові інструменти:
визнання та оцінка

V

ПКТ (SIC) 32

Нематеріальні активи:
витрати на сторінку в
Інтернеті

-

МСФЗ (IAS) 40

Інвестиційна
нерухомість

-

МСФЗ (IAS) 41

Сільське господарство

-

КТМФЗ (IFRIC) 1

Зміни в існуючих
зобов’язаннях
з виведення з
експлуатації,
відновлення та подібних
зобов’язаннях

-

3.3. Суттєві облікові судження та оцінки
Судження
У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім
облікових оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на
суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження зокрема включають
правомірність припущення щодо безперервності діяльності Товариства.
Невизначеність оцінок
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Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших
основних джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі ризик
виникнення необхідності внесення коригування до балансової вартості активів та
зобов’язань потягом наступного фінансового року.
Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської
діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями,
розвивається по мірі переходу до ринкової економіки. Законодавчі та нормативні
актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору
місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних
органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються.
Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх нормативних положень,
і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або
нараховані.
Зобов’язання за виплатами працівників
Товариство відображає у фінансовій звітності резерв на зобов’язання
на майбутні виплати працівникам з використанням методу
нарахування
прогнозованих одиниць стосовно тих працівників, які мають право на такі виплати.
Керівництво використовує актуарну методику при розрахунку сум, пов’язаних
із зобов’язанням з забезпечення таких виплат на дату складання кожного балансу.
Товариство повинне здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків
за такими виплатами, а також вибрати відповідну станку дисконтування для
визначення поточної вартості цих грошових потоків.
Резерв сумнівної заборгованості
Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої
заборгованості, переплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання
на предмет зменшення корисності активів.
Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки
суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент
зазнає фінансових труднощів. Товариство здійснює оцінку виходячи з історичних
даних та об’єктивних ознак зменшення корисності.
3.4. Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, застосованих
у звітному році
Усі облікові політики, про які йдеться нижче, стосуються Товариства.
Перерахунок іноземних валют
Фінансова звітність представлена в гривнях ( «грн.»), що є функціональною
валютою і валютою представлення звітності Товариства. Операції в іноземній
валюті первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що
діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в
іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом,
що діє на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку,
відображають у звіті про прибутки та збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній
валюті, перераховуються за обмінним курсом, зо діяв на дату первісної операції.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої
вартості.
У звітному році Товариство не здійснювало операцій в іноземній валюті.
Облік впливу гіперінфляції
Протягом періоду, що закінчився 31 грудня 2017 року Товариство не
застосовувало МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Основні засоби
Підприємство відображає об’єкти основних засобів за історичною вартістю.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або
коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття
не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку зі зняттям активу з
обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і
його балансовою вартістю) включаються до звіту при прибутки і збитки за рік, у
якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість
та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або
збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про прибутки та
збитки.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування
амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються
по мірі необхідності. При проведенні кожного основного технічного огляду, його
вартість визнається у складі балансової вартості основних засобів як замінена
вартість, за умови, відповідності критеріям визнання.
Інвестиції та інші фінансові активи
як:

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно

- фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутки або збитку;
- кредити і дебіторська заборгованість;
- інвестиції, утримуванні до погашення або фінансові активи, наявні для
продажу.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів
відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Товариство бере на себе
зобов’язання з придбання активу.
До звичайних операцій з придбання або продажу відносяться операції з
придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку.
Запаси
Придбані (отримані) або виготовлені запаси зараховуються на баланс
Товариства за первинною вартістю, яка визначена за фактичною собівартістю.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.
Під час вибуття запасів здійснювати їх оцінку:
- для матеріалів (за видами та групами) – за собівартості за часом
надходження(FIFO);
- Для палива - (FIFO);
- Для запасних частин - (FIFO);
На 31.12.2017 року на балансі Товариства запаси не обліковувались.
Дебіторська та інша заборгованість
Дебіторська заборгованість та позики виділяються в окремий клас фінансових
активів та визначаються, як «непохідні фінансові активи з фіксованими платежами
або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному
ринку».
Дебіторська заборгованість визнається і відображається за вартістю,
зазначеною у рахунках, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Оцінка
резерву сумнівної заборгованості робиться за наявності об’єктивних свідоцтв
неможливості отримання суми заборгованості в повному обсязі. Безнадійна
заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському
рахунку, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів.
Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення,
анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання. При
заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим
же кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін
до умов існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється,
а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій
вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання
(юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, існує імовірність, що
для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена.
Оренда
Визначення того, чи є договір орендною угодою або чи містить договір
положення
про оренду, залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає
оцінку того, чи потребує виконання відповідного договору використання окремого
активу чи активів, а також передачі прав на використання активу.
Фінансова оренда, за якої Товариства переходять основні ризики та вигоди,
пов’язані з використанням орендованого активу, капіталізується при
виникненні за нижчою з двох величин: справедливої вартості орендованого
активу та теперішньої вартості мінімальних орендних платежів. Орендні платежі
розподіляються на відсоткові платежі та погашення орендного зобов’язання
таким чином, щоб відсоткова ставка була постійною протягом періоду оренди.
Процентні витрати відображаються в звіті про прибутки та витрати. Капіталізовані
орендовані активи амортизуються протягом меншого з періодів: періоду лізингу та
строку очікуваного корисного використання. Протягом звітного року Товариство не
мало ознак фінансової оренди. Оренда, коли орендодавець несе основні ризики
пов’язані з активом та отримуєпов’язані з ним основні вигоди, класифікується
як оперативна. Початкові прямі витрати, пов’язані з укладенням орендної угоди,
додаються до балансової вартості орендованого активу та визнаються протягом
періоду оренди за тим самим принципом, за яким визнається доход від оренди.
Операційні орендні платежі відображаються як витрати в звіті про прибутки та
збитки з прямолінійним методом протягом періоду оренди.
Товариство є Орендарем згідно договору
оренди нежитлового приміщення № 22\1 від 01.08.2012р.,воно бере в строкове
платне користування комерційну нерухомість-приміщення за адресою-Запорізька
область, м.Запоріжжя , пр.. Соборний,100,59 площею 113,49 кв.м для розміщення
офісу.
Доходи
Дохід визнається, коли є впевненість, зо в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно
визначена. Нижче наведено критерії, в разі задоволення яких, визнається дохід:
Реалізація послуг
Доход визнається, коли значні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності
переходять до покупця.
Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу
може бути достовірно визначена.
Проценти
Дохід визнається при нарахуванні процентів з використанням методу
ефективної
процентної ставки.
Дивіденди
Дохід визнається при встановленні права Товариства на отримання платежу.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток не нараховувався протягом 2017 р.
Інформація за сегментами
Підприємство не відображає географічні сегменти, оскільки функціонує,
головним чином в Україні, м. Запоріжжя.
4. Фінансова звітність
Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (баланс) ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня
Г.В. «Новий Світ» (тис. грн.)
станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року
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ПТ «НОВИЙ СВІТ»
АКТИВ

31.12.2016 р.

31.12.2017 р.

1

2

3

І. Необоротні активи

-

-

Нематеріальні активи:

-

-

залишкова вартість

-

-

первісна вартість

-

-

накопичена амортизація

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами

Основні засоби:
залишкова вартість

-

-

Поточні забезпечення

-

-

первісна вартість

-

-

Доходи майбутніх періодів

-

-

знос

-

-

Інвестиційна нерухомість

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

-

-

знос інвестиційної нерухомості

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції які
обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

-

-

2017 рік

2016 рік

Інші фінансові інвестиції

-

-

Доходи від реалізації послуг

-

-

Відстрочені податкові активи

-

-

Собівартість реалізованих послуг

-

-

Інші необоротні активи

2

2

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

-

-

Усього за розділом І

2

2

Інші операційні доходи

-

-

Виробничі запаси

-

-

Незавершене виробництво

-

-

Інші операційні витрати

-

-

Готова продукція

-

-

Інші доходи

-

-

Товари

-

-

Фінансові витрати

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:

-

-

Фінансовий результат від операційної
діяльності прибуток (збиток)

-

-

чиста реалізаційна вартість

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

первісна вартість

-

-

резерв сумнівних боргів

-

-

Фінансовий результат до оподаткування
прибуток (збиток)

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток)

-

-

-

-

Сукупний дохід

-

-

30

30

-

-

181

181

у тому числі в касі

181

181

в іноземній валюті

-

-

Інші оборотні активи

-

-

ІІ. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

Усього за розділом ІІ

211

211

Баланс

213

213

Пасив
1

2

3

І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал

400

400

-

-

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

-

-

-

-

-

-

-

-

зі страхування

-

-

з оплати праці

-

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

-

-

Усього за розділом IІІ

-

-

213

213

Баланс

Звіт про сукупний дохід (звіт про фінансовий стан)
ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ» (тис. грн..)
за 2017 та 2016 роки

Адміністративні витрати

-

-

Витрати на

-

-

Збут

Чистий прибуток (збиток), що належить:

-

-

власникам материнської компанії

-

-

неконтрольованій частці

-

Сукупний дохід

-

-

неконтрольованій частці

-

-

Звіт про рух грошових коштів за 2016 -2017 рік.
ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ» (тис. грн.)
Грошові кошти від операційної діяльності:

2017 рік

2016 рік

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-

-

Повернення податків і зборів

-

-

У тому числі податку на додану вартість

-

-

Покупців і замовників авансів

-

-

Повернення авансів

-

-

Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках

-

-

-

-

( 189 )

( 189 )

Надходження від боржників неустойки

-

-

211

211

Надходження від операційної оренди

-

-

-

-

Довгострокові забезпечення

2

2

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

-

-

Усього за розділом ІІ

2

2

-

-

-

Короткострокові кредити банків

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

ІІІ. Поточні зобов’язання

Інші надходження

-

Витрачання на оплату:

-

-

Товарів (робіт, послуг)

-

-

Праці

-

-

Відрахувань на соціальні заходи

-

-
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ПТ «НОВИЙ СВІТ»
Зобов’язань з податків і зборів

-

-

необоротних активів

-

Зобов’язань з податку на прибуток

-

-

Інші платежі

-

-

Зобов’язань з податку на додану вартість

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-

-

Зобов’язань з інших податків і зборів
(обов’язкових платежів)

-

-

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

-

-

-

-

-

Витрачання на оплату авансів

-

-

Надходження від: власного капіталу

Витрачання на оплату повернення авансів

-

-

Отримання позик

-

-

Витрачання на оплату цільових внесків

-

-

Інші надходження

-

-

Інше витрачання

-

-

Погашення позик

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

-

-

Витрачання на оплату відсотків

-

-

Надходження від реалізації необоротних
активів

-

-

Інші платежі

-

-

Надходження від отриманих відсотків

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

-

-

Витрати на придбання необоротних активів

-

-

Витрачення на надання позик

-

-

Залишок коштів на початок року

181

181

Витрачання на придбання:

-

-

Залишок коштів на кінець року

181

181

Звіт про власний капітал ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ» (тис. грн..)
2016 -2017рік

Стаття

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий) капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокоритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилчений
капітал

Всього

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

Залишок на початок 2016
року

4000

400

( 189 )

211

Виправ лення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скориго ваний залишок на
поча ток року

4095

400

( 189 )

211

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

4100

Внески учасників Внески
капіталу

4240

Погашен ня забор гованості
з капіталу

4245

Разом Змін в капіталі

4295

Залишок на кінець 2016 року

4300

400

( 189 )

211

Залишок на початок 2017
року

4000

400

( 189 )

211

Виправ лення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скориго ваний залишок на
поча ток року

4095

400

( 189 )

211

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4100

Внески учасників Внески
капіталу

4240

Погашен ня забор гованості
- з капіталу

4245

Разом Змін в капіталі

4295

Залишок на кінець 2017 року

4300

400

-

5.Доходи та витрати
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
Дохід від реалізації

2017 рік

2016 рік

-

-

( 189 )

-

211

-

Собівартість
реалізованої продукції

-

-

Адміністративні витрати

-

_

Витрати на збут

-

-

Фінансові витрати

-

-

Інші операційні витрати

-

-

Інші витрати

-

-

Всього витрат:

-

-

Дохід від реалізації

-

-

Інші операційні доходи

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

Непрямі податки

-

-

Фінансовий результат

-

-

-

Фінансовий результат до
оподаткування

-

-

Податок на прибуток

-

-

Чистий прибуток
(збиток)

-

-

Інші вирахування з
доходу

-

Всього доходу:

-

-

Витрати

-

-
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6.Податок на прибуток

10. Забезпечення

Показник

2017 рік

2016 рік

-

-

Вартість зобов’язань у році ( тис. грн. )

Вид виплат

31.12.2016 р.

31.12.2017 р.

Податок на прибуток не нараховувався.

Довгострокові забезпечення

2

2

7. Основні засоби
Основні засоби

Всього за рік

2

2

Податок на прибуток

11. Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання

На 31.12.2017 рік

На 31.12.2016 рік

Основні засоби

-

-

Назва статті

Залишкова вартість

-

-

Первісна вартість

-

-

знос

-

-

На 31.12.2016 р.

На 31.12.2017 р.

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

-

-

Поточні зобов’язання за
розрахунками з одержаних авансів

-

-

Поточні зобов’язання за
розрахунками з бюджетом

-

-

Поточні зобов’язання за
розрахунками зі страхування

-

-

Поточні зобов’язання за
розрахунками з оплати праці

-

-

-

Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

Всього поточної кредиторської
заборгованості

-

-

Інша поточна дебіторська
заборгованість

30

30

12. Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики

Всього

30

30

Умови функціонування

8. Дебіторська та інша заборгованість
На 31.12.2017 рік

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

На 31.12.2016 рік

-

Справедлива (чиста реалізаційна)
вартість

9. Капітал
Зареєстрований Статуний капітал ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В.
«Новий світ» на 31.12.2015 р. складає 400 тис. грн.

П.І.Б. учасника

Стан на
31.12.2016 р.
( тис. грн. )

Стан на
31.12.2017 р.
( тис. грн. )

396

396

Ахінько Т.Г.
Шкабарня Г.В.

4

4

400

400

Стан на
31.12.2016 р.
(тис. грн. )

Стан на
31.12.2017 р.
(тис. грн. )

400

400

Додатковий капітал

-

-

Інший додатковий капітал

-

-

Резервний капітал

-

-

(189)

(189)

211

211

Всього:
Власний капітал Товариства складається:
Назва статті

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Всього:

Незважаючи не те, що українська економіка вважається ринковою, вона
продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній
економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем
ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю
валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути ліквідним
засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній
мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування
адміністративної та правової систем, а також економіки.
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Товариство не виступає в якості
відповідача за судовим позовами та претензіями.
Податкові ризики
Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під
впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та
майбутніх положень законодавства.
13. Розкриття інформації про пов’язані сторони
У відповідності до МСБО 24 « Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»,
пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або
у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При
розгляді питання, чи є сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться зміст
взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.
Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між
непов’язаними сторонами.
Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між
непов’язаними сторонами.
Протягом 2016-2017 років Товариство не проводило операцій, які відрізнялися
від умов операцій між непов’язаними особами.

14. Стандарти, що були опубліковані, але ще не набули чинності
Нижче в таблиці наведено зміни до МСФЗ, дата набуття чинності таких змін, застосування таких змін Товариством та вплив таких змін на фінансову звітність
Товариства.

Стандарти та поправки до них

МСБО (IAS) 1 «Подання
фінансової звітності» щодо
професійного судження в
разі прийняття рішень про
відображення інформації у
фінансовій звітності

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»
щодо амортизації (п. 62А)

Основні вимоги

Фактор суттєвості повинен застосовуватися
щодо всієї звітності в цілому, і додаткове
включення несуттєвої інформації не тільки
не приносить користі, а й може, навпаки,
завдати шкоди. Професійне судження
повинно застосовуватися компаніями
для визначення того, де саме в звітах і в
якій послідовності їм найкраще розкрити
інформацію

Забороняється застосування методу
амортизації на основі виручки щодо об'єктів
основних засобів, оскільки метод відображає
характер економічних вигод, що генеруються
активом, а не споживання майбутніх
економічних вигод від цього активу

Ефективна дата

01.01.2016р.

01.01.2016р.

Дострокове
застосування

Так

Ні

Застосування
у фінансо-вій
звітності за рік,
що закінчив-ся
31.12. 2017р.

Вплив поправок

Застосовано

Розкриття
інформації
здійснено з
урахуванням
рівня суттєвості
щодо всієї
звітності в цілому

Не застосовано

Поправка не
впливає на
фінансову
звітність,
оскільки
Товариство
не нараховує
амортизацію на
основі виручки
щодо об'єктів
основних засобів
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МСБО (IAS) 27 «Окрема
фінансова звітність» щодо
застосування методу участі в
капіталі в окремій фінансовій
звітності

Дозволено компаніям використовувати
дольовий метод для обліку інвестицій у
дочірні, спільні та асоційовані компанії в
окремій фінансовій звітності

МСБО (IAS) 34 «Проміжна
фінансова звітність» щодо
розкриття інформації в інших
компонентах проміжної
фінансової звітності (п. 16(а)

Інформація повинна розкриватися в
проміжних фінансових звітах або проміжні
фінансові звіти повинні містити посилання
на будь-який інший звіт (наприклад, звіт
керівництва або звіт про ризики). При
цьому такий звіт повинен бути доступний
користувачам фінансової звітності на тих
же умовах і в той же час, що й проміжні
фінансові звіти

МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові
активи, призначені для продажу,
та припине- на діяльність» (п.
26, 26А)

Рекласификації (замість продажу – розподіл
на користь власників або навпаки) не повинні
розглядатися як відмова від плану продати
або розподілити на користь власників
актив (ліквідаційної групи). Зміна способу
відчуження не перериває і не змінює
спочатку певний термін виконання плану
відчуження

МСФЗ (IFRS) 14 «Відкладені
рахунки, що регулюються»

Стандарт встановлює порядок обліку
залишків на відкладених рахунках
тарифного регулювання. Дія стандарту
поширюється тільки на організації, що
вперше застосовують стандарти МСФЗ та
раніше визнавали залишки на відкладених
рахунках тарифного регулювання згідно
з національними стандартами обліку.
Дозволяє зберегти застосовувану раніше
облікову політику, пов'язану з регульованими
тарифами

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від
контрактів з клієнтами»

Введено пятиступеневу модель визнання
виручки. Вели- чина виручки визначається у
сумі очікуваної оплати за переданий товар
або надану по- слугу (а не за справедливою
вартістю відшкодування).

01.01.2018р.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти»

Нова класифікація та вимоги до оцінки
фінансових активів та зобов'язань,
поліпшена модель обліку операцій
хеджування, нова модель знецінення
фінансових інструментів на основі очікуваних
збитків

01.01.2018р.

15. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Товариства є грошові кошти та їх
еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності
Товариства.
Товариство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську
та кредиторську заборгованість, що виникає в ході операційної діяльності.
Протягом 2017 року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими
інвестиціями.
Головними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами, є процентний
ризик, пов’язаний з рухом грошових коштів, ризик ліквідності, валютний, кредитний
ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає і узгоджує політику щодо
управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок
впливають на процентну маржу і на дохід Ломбарду. Ломбард не має значного
процентного ризику у зв’язку з тим, що предмети застави в основному є досить
ліквідними.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Ломбарду
і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування
активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації
активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни. Отримання коштів відбувається
шляхом використання фінансових інструментів. Ризик ліквідності помірний.
Валютний ризик
Товариство не здійснювало в 2017 році операцій в іноземній валюті.
Кредитний ризик
Управління ризиком як процес містить у собі етапи планування стратегії у сфері
ризику, реалізацію стратегічних орієнтирів ломбарду за допомогою сукупності
тактичних методів, індетифікацію ризику, визначення й аналіз факторів ризику,
розробку і здійснення заходів, спрямованих на попередження, вимір, оцінку,
прогнозування, зниження, запобігання, мінімізацію ризиків, страхування.
Ризики мінімізуються також при укладанні угод використанням похідних
фінансових інструментів.
16. Події після балансової дати
Протягом 2017 року у Товариства не виникало подій, які могли б мати суттєвий
вплив на події після дати балансу.
Датою затвердження фінансової звітності Товариство визначає 16.01.2018р.
Це дата розгляду та затвердження фінансової звітності до подання регулятору

01.01.2016р.

01.01.2016р.

01.01.2016р.

01.01.2016р.

Ні

Не застосовано

Поправка не
впливає на
фінансову
звітність,
оскільки
Товариство не
використовує
метод участі у
капіталі

Застосовано

Проміжна
фінансова
звітність подана
до органів
статистики в
необхідному
обсязі.

Не застосовано

Поправка не
впливає на
фінансову
звітність,
оскільки
Товариство
не здійснює
розподіл активів
на користь
власників

Не застосовано

Стандарт не
застосований,
оскільки
Товариство
не входить до
сфери його дії

Ні

Не застосовано

Стандарт не
застосований,
оскільки
Товариство
не входить до
сфери його дії

Ні

Не застосовано

Керівництво
вирішило не
застосовувати
достроково.

Так

Ні

Ні

, що в розумінні МСБО 10 є датою затвердження до випуску . З 01.01.2018 по
16.01.2018р. кредитна спілка не ідентифікувала подій, які б вимагали коригування
після звітного періоду та які не вимагають коригування після звітного періоду в
розумінні МСБО 10.
17.Застосування МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність в економіках країн
з гіперінфляцією»
Проаналізував показники гіперінфляції, які характеризують економічне
середовище в країні, таки як:
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей
у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті.
Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження
купівельної спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій
одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися
в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами,
які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду
відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 %
або перевищує цей рівень.
д) динаміка змін індексів інфляції протягом року має тенденцію до збільшення;
є) динаміка змін ставок НБУ протягом року має тенденцію до збільшення.
Керівництво групи вважає, що Україні не є країною з гіперінфляційною
економікою. Таким чином, вимоги передбачені МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність
в економіках країн з гіперінфляцією» до показників фінансової звітності за 2017 рік
не застосовувались.
18. Судові справи
Станом на 31.12.2017р.в ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий
Світ» незакінчені судові справи з податковими органами - відсутні. Невирішені
або серйозні претензії щодо ПТ «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ»
- відсутні.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
та звітних даних
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
за фінансовий рік, що закінчився на 31 грудня 2017 р.
Адресат – Загальним зборам членів Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ», іншим органам управління Повного товариства
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «НОВИЙ СВІТ»
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ», Національній комісії,
що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Негативна думка
Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства
«ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ», що складається зі звіту про фінансовий стан
на 31 грудня 2017р.,звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за
2017 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2017 рік (за прямим методом), Звіту
про власний капітал за 2017 рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
фінансової звітності за 2017 рік , включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для
думки із застереженням « нашого звіту, річна фінансова звітність, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах надає правдиву та неупереджену
інформацію про фінансовий стан Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Закону України « Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні».
Основа для негативної думки
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», та Закону України «Про господарські товариства»
Товариство не повинно вести збиткову діяльність. Ліцензія на здійснення
фінансової діяльності на надання коштів у позику, у т.ч. на умовах фінансового
кредиту на момент складаня аудиторського звіту відсутня. На дату 31.12.2017
р. непокритий збиток Товариства складає 189 тис. грн. В порушення ст.14 «Про
господарські товариства» Товариство не має можливості створити резервний
фонд та управляти фінансовими ризиками. Ми вбачаємо загрозу можливості
безперервного функціонування , існує суттєва невизначеність, яка може поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» як фінансової установи.Тому аудиторський висновок (звіт)
надається з негативною думкою.
Ми провели аудиторську перевірку
згідно з вимогами Закону України
«Про аудиторську діяльність», Законом України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», Міжнародними стандартами
аудиту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг – ( МСА видання 2015 року), які прийняті в якості Національних
стандартів аудиту в Україні, зокрема до МСА 700 «Формування думки та
складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 « Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора»,720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах , що містять фінансову звітність, яка підлягала аудиту», «МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності», Методичними рекомендаціями щодо аудиторських звітів, що подаються
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних
фінансових установ за 2017 рік, затвердженого розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
142 від 01.02.2018 р., Порядком складання та подання звітності ломбардами до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері риків фінансових
послуг № 2740 выд 04.11.2004р., Положенням про встановлення обмежень на
суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових
послуг від 08.07.2004 р. № 1515, Положенням про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні від 15.12.2004 р. № 637, Положенням про державний
реєстр фінансових установ № 41 від 28.08.2003 р., Положенням про розкриття
фінансовими установами інформації в загальнодоступній базі даних про фінансові
установи та на веб-сайтах фінансових установ.
При проведені аудиторської
перевірки аудитор керувався чинними законодавчими на нормативними актами
України.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів
(Кодекс РМСЕБ), застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також
ми виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
для використання їх як основи для нашої негативної думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту-це питання, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
До ключових питань даного звіту включені питання згідно Розпорядження
Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України № 142 від 01.02.2018р., а сама:
-формування (зміна) статутного (складеного/пайового) капіталу фінансової
установи;
Відповідно до засновницьких (установчих) документів, Статутний (складений)
капітал Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 400 тис. грн. , що відповідає
чинному законодавству. Заборгованість засновників по внескам до Статутного
капіталу відсутня.
- Додатковий капітал та Капіталу у дооцінках Товариством не створювався.
- Непокритий збиток становить-189 тис. грн.
Згідно останньої редакції Засновницького договору Товариства (Державну
реєстрацію змін до установчих документів проведено 27 березня 2014 року
за номером 11031050010025777 Статутний капітал становить 400 тис. грн.
(Чотириста тисяч гривень 00 копійок) та розподілений таким чином:
Учасник

Розмір внеску у гривнях

Розмір частки

Фізична особа –
підприємець Ахінько
Тетяна Григорівна, місце
проживання: 69037,
м. Запоріжжя, вул.
Рекордна, 18, кв.21

396 000,00

99,0

Фізична особа –
підприємець Шкабарня
Ганна Валеріївна, місце
проживання: 69005,
м. Запоріжжя, бул.
Центральний, 4, кв. 247

4 000,00

1,0

400 000,00

100,0

Разом

Знецінення активів не здійснювалось згідно з відсутністю ознак до вимог
МСБО 36.
Активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України не
виявлено.
Визнання доходу, отриманного від інвестування активів протягом 2017 року не
було.
Операцій з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об’єднання протягом 2017 року не здійснювалось.
Товариство не має судових позовов та регуляторних вимог, що суттєво
впливають на діяльність фінансової установи;
Товариство не здійснювало протягом 2017 року істотних операцій здійснення
істотних операцій з активам (істотною операцією з активам вважати операцію,
обсяг якої більше ніж на 10% від загальної величини активів станом на останню
звітну дату);
Товариство не залучало коштів на умовах субординованого боргу;
Прострочених зобов’язань Товариства не виявлено..
Інформація щодо річних звітних даних ( Інші інформація)
Управлінський персонал Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» несе відповідальність за річні звітні дані за
2017 рік, які надаються до Нацкомфінпослуг України. Річні звітні дані Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» за 2017 рік
складені згідно з вимогами Порядку складання та подання звітності ломбардом до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг та складається з загальних даних про ломбард ( додаток 1), звітних даних
про фінансову діяльність ломбарду ( додаток 2), звітних даних про склад активів
та пасивів ломбарду ( додаток 3). Інша інформація включає інформацію, яка
міститься у річних звітних даних Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» за 2017 р., але не включає фінансову звітність
та звіт незалежного аудитора Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» за 2017 р.
Наша думка про фінансову звітність Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» не поширюється на іншу інформацію (річні
звітні дані за 2017 рік, які надаються до Нацкомфінпослуг України), і ми не надаємо
висновку, що забезпечує в будь-якій формі впевненість щодо даної інформації. У
зв’язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності, наш обов’язок полягає
в ознайомленні з іншою інформацією і при розгляді цього питання, виявлені лі
суттєві невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» або
нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і не містить чи інша інформація інші
ознаки суттєвих викривлень. Якщо на підставі проведеної нами роботи щодо іншої
інформації, яку ми отримали до дати цього аудиторського висновку ми би прийшли
до висновку про те, що така інша інформація містить суттєве викривлення, ми
би були зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили жодних фактів, які
необхідно відобразити у нашому висновку.
Під час виконання завдання, аудитор здійснив аудиторські процедури
щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у
відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Наявність суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією (річними звітними даними за 2017 рік, які надаються до
Нацкомфінпослуг України), що розкриваються в Повному товаристві «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» та подаються до Нацкомфінпослуг
України разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність») в фінансовій звітності Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» за 2017 рік - відсутня. Ми не виявили таких
фактів , які б необхідно було включити до звіту, крім тих які розкриті у фінансовій
звітності але є доречними для користувачів для розуміння аудиту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено
найвищими повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має
інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування в Повному товаристві «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» Відповідальними за організацію
бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування збереження оброблених
документів регістрів і звітності протягом 2017 року, відповідно до діючого
законодавства України, Статуту були- директор - Сльота Д.О. за весь період.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
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рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім
того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації
у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції
та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Цей розділ аудиторського висновку підготовлений нами відповідно до «Порядку
складання та подання звітності ломбардом до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого
розпорядженням №12740 від 04.11.2004 р. зі змінами та доповненнями з
урахуванням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р., Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» №996-XIV від
16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями та інших нормативних документів.
Під час проведення аудиту всі важливі аспекти діяльності Повного товариства
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»стосовно її річних
звітних даних за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2017 р., нами було охоплено.
Ми провели тестування показників звітних даних з метою отримання достатніх
доказів того, що вони не містять суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування
первинними документами і даними бухгалтерського обліку Повного товариства
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ».
Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо
виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту та річними звітними даними, які надаються в Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що
розкривається Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур ми не отримали аудиторські
докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з
інформацією, яка розкривається Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» та подається до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності
В ході перевірки аудиторами було досліджено облікову систему Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ», згідно
Наказу № 12 від 22.03.2012 р. «Про облікову політику та організацію бухгалтерського
обліку». Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом
подвійного запису у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р. із
змінами та доповненнями.
Облік Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» автоматизований, використовується для ведення обліку операцій з надання
фінансових послуг та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Повне товариство
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» на наш запит повідомила
листом № 03л/18 від 03.04.2018 р, що ломбард має облікову та реєструючи системи,
а саме згідно Ліцензійного договору на використання комп’ютерної програми
№ 09/63 від 28.09.09 р. використовує програмне забезпечення «PawnShop6»(
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42522 від 28.02.2012 р.
Бєлкіна І.Л.). На підставі проведених нами тестів та отриманих аудиторських
доказів, можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться Повного товариства
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» в цілому відповідно до
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
№ 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших
нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, Облікової політики та Внутрішніх положень Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ». Ведення

бухгалтерського обліку забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації,
необхідної для складання фінансової звітності. Дані первинних документів
відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку Повного товариства
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ», які знайшли відповідне
відображення у представленій фінансовій звітності станом на 31.12.2017р.Система
обліку в Повному товаристві «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ»відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний
збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності. Показники
форм фінансової звітності в цілому відповідають даним бухгалтерському обліку
та дані окремих форм звітності відповідають один одному.
Висловлення думки щодо дотримання Повним товариством «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» положень законодавчих та
нормативних актів:
Повідомлення Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів
з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних
здобувана ліцензії).
Повне товариство «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ» на наш
запит повідомила листом № 03/18 від 10.04.2018 р., що протягом 2017 року заяв
на отримання ліцензій не подавалось,тому змін у вищевказаних документах не
було.
Надання Повним товариством«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ» клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону
про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначену частиною першою
статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті( веб-сторінці) та
забезпечення іі актуальності
Ломбард надає –розкриває клієнту (споживачу) інформацію відповідно до
статті 12 Закону Про фінансові послуги:
Стаття 12. Право клієнта на інформацію
1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи.
Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому
Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її
економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
4) ціну/тарифи фінансових послуг;
5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її
виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової
установи перевищують п’ять відсотків;
6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право
на отримання якої закріплено в законах України.
2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання
фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості
цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання
окремих ринків фінансових послуг;
2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті
отримання фінансової послуги;
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою
внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок
урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових
послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту
прав споживачів;
7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові
послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне
розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
4. Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог
законодавства про захист прав споживачів.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» на
наш запит повідомила листом № 03/18 від 10.04.2018 р., щодо надання ломбардом
клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а
також розміщення інформації, визначеної частиною першою, четвертою та п`ятою
статті 12 зазначеного закону, що Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» виконує всі вимоги с. 12 Закону України «Про
фінасові послуги» право клієнта на інформацію, а саме відомості про фінансові
показники діяльності Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ», повідомляє про її економічний стан, про перелік керівників
Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»,
перелік послуг з указанням цін і тарифів на ці послуги та розміщує цю інформацію
на власному веб-сайті zvitnist.com.ua/36605046 та забезпечує її актуальність.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 03/18 від 10.04.2018 р., що розміщення
ломбардом внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному вебсайті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після дати набрання
ними чинності із зазначенням такої дати Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» виконується, вся актуальна інформація
розміщена на сайті Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» zvitnist.com.ua/36605046 .
Розкриття Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» інформації відповідно до частин четвертої, п’ятої етапі 12і
Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному вебсайті (веб-сторінці).
Стаття 12 1. Розкриття інформації
4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її
загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних
веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією,
таку інформацію:
1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи;
2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
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контроль за фінансовою установою);
4) відомості про склад Спостережної ради та виконавчого органу фінансової
установи;
5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство,
застосування процедури санації фінансової установи;
9) рішення про ліквідацію фінансової установи;
10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню
відповідно до закону.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» на
наш запит повідомила листом № 05/18 від 10.04.2018 р, що розміщення ломбардом
внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному веб-сайті не пізніше
наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої
дати Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ»
виконується, вся актуальна інформація розміщена на сайті Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» zvitnist.
com.ua/36605046. Повне товариство ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ» розкриває інформацію відповідно до частини четвертої статті
12і Закону про фінансові послуги, а саме, кредитна політика з вказанням цін та
тарифів, шляхом розміщення її на власному веб-сайті zvitnist.com.ua/36605046
.Розмщення на власному веб-сайті (інформації), визначеної частиною 4 ст. 12-1
Закону «Про державне регулювання ринків фінансових послуг» здійснюється в
обсязі, який відповідає чинному законодавству України. Вищевказаних вимог
Повне товариство ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
дотримується.
Розміщення Повним товариством ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному вебсайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними
чинності із зазначенням такої дати.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 05/18 від 10.04.2018 р що розміщення лом
ломбардом внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному вебсайті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними
чинності із зазначенням такої дати Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» виконується, вся актуальна інформація розміщена
на сайті Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» zvitnist.com.ua/36605046 .
Дотримання Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття
рішень у разі конфлікту інтересів.
Згідно п. 8.1 Правил « Про надання ломбардом фінансових та супутніх
послуг», затвердженого Наказом Директора Повного товариства «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»-директор та працівники Ломбарду
не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішень щодо прийняття
Ломбардом будь – якого зобов\єязання на їх користь або на користь установи або
підприємства, в якому вони володіють, мають діловий інтерес.
Вищевказаних вимог Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» дотримуються.
Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою
установою обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально

підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель
та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Розміщення ломбардом
інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального
сприйняття клієнтом (споживачем).
Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» складено договір оренди з ТОВ « АРІАЛ « на тимчасове користування
нежитловим приміщенням за адресою-69095 м.апоріжжя, пр.. Соборний,100
площею 113,49 кв.м. Товариство протягом 2017 року не вело фінансової діяльності
та не має кваліфікаційного сертифіката для доступності приміщення для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для
візуального сприйняття клієнтом (споживачем).
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомило листом № 04/18 від 10.04.2018 р.,що має спеціальне
місце зберігання заставленого майна у вигляді окремого нежитлового приміщення
з обмеженим доступом, що відповідає вимогам, установленим законодавством.
Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і
документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для
зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону),
та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених
Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 05/18 від 10.04.2018 р, що в Повне товариство
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» забезпечено зберігання
грошових коштів і документів, в офісах наявні необхідних засобів безпеки
(охороняється за допомогою охоронної сигналізації, приєднаної до пульту
централізованого спостереження охорони управління ДСО при ГУМВС України
в Запорізькій області на підставі Договору № 17-41928/312 «На централізовану
охорону «Об’єкта»технічними засобами сигналізації, з реагування наряду міліції
ДСО та пере закриттям об’єкту від 25.09.09 р.» та дотримання законодавства
щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою
НБУ № 210. Збереження документів Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» здійснює згідно з вимогами Положення про
документообіг. Вищевказаних вимог Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» дотримується.
Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження
видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №
913, розділом 2 Положення № 1515.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 05/18 від 10.04.2018 р., що Повне товариство
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» не провадить
Ліцензійну діяльність та основну діяльність , тому не підпадає під вимоги ст.28
постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 913.
1.11 Розкриття інформації (опису) у повному обсязі щодо змісту статей
балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу
балансу.
Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 07/18 від 10.04.2018 р., що інформація щодо
змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного
розділу балансу Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ» повністю розкрито у примітках до фінансової звітності за 2017 рік.
Таблиця № 1-А –Аналіз змісту статей балансу, питома вага яких становить 5
і більше відсотків відповідного розділу балансу Повного товариства «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» за 2017 р.

Код рядка

На початок
звітного періоду

Питома вага

На кінець звітного
періоду

Питома вага

Інші необоротні активи

1090

2,0

0,9

2,0

0,9

Усього за розділом 1

1095

2,0

0,9

2,0

0,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

30,0

14,1

30,0

14,1

Інформація розкривається у
звіті, питома вага у балансі
більше 5%

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

181,0

85,0

181,0

85,0

Інформація розкривається у
звіті, питома вага у балансі
більше 5%

99,1

211,0

99,1

Актив

Відхилення

1. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Усього за розділом II

1195

211,0

БАЛАНС

1300

213,0

Статутний капітал

1400

400,0

187,8

400,0

187,8

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

-189,0

-88,7

-189,0

-88,7

Усього за розділом І

1495

211,0

99,1

211,0

99,1

довгострокові забезпечення

1520

2,0

0,9

2,0

0,9

Усього за розділом ІІ

1595

2,0

0,9

2,0

0,9

213,0

Пасив
1. Власний капітал

II. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення

IІІ. Поточні зобов'язання

Інформація розкривається у
звіті, питома вага у балансі
більше 5%

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№14 (I частина)/2018

15

ПТ «НОВИЙ СВІТ»
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом

0,0

0,0

0,0

0,0

1620

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

1690

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього за розділом IІІ

1695

0,0

0,0

0,0

0,0

БАЛАНС

1900

213,0

Визнання, оцінку і облік дебіторської заборгованості здійснювалось відповідно до
МСБО 32, 39. Під час первісного визнання дебіторської заборгованості (кредиту)
та за умови застосування звичайної процентної ставки, кредитна спілка оцінює
його за справедливою вартістю мінус, витрати на операцію, які прямо відносяться
до видачі кредиту. Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою собівартістю, яка визначається за методом ефективної ставки
відсотка відповідно до МСФЗ.На вимогу розпорядження №7 від 16.01.2004 р.
Держфінпослуг, з метою коректного контролю за фінансовими нормативами
кредитна спілка класифікує за строками дебіторську заборгованість за початковим
терміном погашення.
До іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить будьяку заборгованість, крім зборів, податків та обов’язкових платежів, в момент
виникнення юридичного права на отримання платежів за такою заборгованістю.
До іншої поточної дебіторської заборгованості –входить сальдо по рах.3771»
Розрахунки з іншими дебіторами»..
Найменування показника

На 01.01.2017року,
тис. грн.

На 31.12.2017 року ,
тис. грн.

Інша поточна дебіторська
заборгованість

30

30

Разом

30

30

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена достовірно станом на
31.12.2017р. та відповідає даним первинним документів та вимогам МСФЗ.
Гроші та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на
банківських рахунках в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках
в банках «До запитання», короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які
вільно конвертуються у певні суми грошей і характеризуються незначним ризиком
зміни вартості, що можуть бути використані для поточних операцій. Грошові кошти
та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.
Безготівкові та готівкові розрахунки здійснюються Повним товариством
«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» дотриманням вимог
діючого законодавства України, Порушень не виявлено.
Найменування показника
Готівка
Поточний рахунок у банку
Разом

На 01.01.2017року,
тис. грн.

На 31.12.2017 року ,
тис. грн.

181

181

-

-

181

181

Власний капітал – це загальна вартість засобів Повного товариства«ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
Пайовий капітал ломбарда формується за рахунок обов’язкових пайових
внесків членів Повного товариства«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ». Розмір пайового капіталу станом на 31.12.2017 р. становить
400000,00 грн. .- 400 тис.грн., що відображено по рядку 1400 форми №1 фінансової
звітності «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»).
Непокритий збиток Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» станом на 31.12.2017р. складає 189 тис.грн., що відображено
достовірно по рядку 1420 форми №1 фінансової звітності «Баланс» («Звіт про
фінансовий стан»).
При первісному визнанні за умови застосування звичайної відсоткової ставки
кредитна спілка оцінює фінансові зобов’язання за справедливою вартістю
мінус витрати на операцію, які прямо відносяться до залучення зобов’язання.
Найкращим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума договору.
До складу довгострокових забезпечень входить сальдо по рахуку 47, ща
станом на 3ё11.12.2017р. складає 2 тис.грн.
Активи Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» станом на 31.12.2017 р. складають 213 тис. грн. Інформація за видами
активів у цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Поточні зобов’язання «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» станом на 31.12.2017 р. відсутні. Інформація за видами зобов’язань у
цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Власний капітал станом на 31.12.2017 р. складає 211 тис. грн. Розкриття
інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Фінансова звітність вчасно складається та надається до відповідних
контролюючих органів. Змін у методології ведення обліку та відхилень від
прийнятої облікової політики протягом періоду, який перевіряється, не виявлено.
На підставі проведених нами тестів та отриманих аудиторських доказів, можна
зазначити, що бухгалтерський облік Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» ведеться в цілому відповідно до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996XIV від 16.07.1999 р. із змінами та доповненнями, інших нормативних документів з
питань організації бухгалтерського обліку.
Висловлення думки щодо дотримання Повним товариством «ЛОМБАРД
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АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» положень законодавчих та
нормативних актів:
Дотримання ломбардом затверджених внутрішніх правил надання відповідних
фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті
7 Закону про фінпослуги та Положення № 3981, та укладає договори з надання
фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.
Протягом 2017 року Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» фінансових послуг не надавало, договорів про надання
ломбардом фінансвогог кредиту не здійснювало , але має в наявності Правила
« Про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг»-протокол № 3 від
09.10.2009р.
- Ломбард включає у договори про надання фінансових послуг обов’язкове
посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг
- Протягом 2017 року Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» фінансових послуг не надавало, договорів про надання
ломбардом фінансвогог кредиту не здійснювало , але має в наявності Правила
« Про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг»-протокол № 3 від
09.10.2009р.,- Положення про відокремлений підрозділів № 1 та 2 (протокол № 9
від 12.04.2013 р.)
Включення ломбардом у договори про надання фінансових послуг
обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.
Протягом 2017 року Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» фінансових послуг не надавало, договорів про надання
ломбардом фінансвогог кредиту не здійснювало , але має в наявності Правила
« Про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг»-протокол № 3 від
09.10.2009р.
Надання ломбардом фінансових послуг на підставі договору, який
відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11,18 Закону про
споживачів, статті 1056-1 ЦКУ, пункту 3.3 розділу 2 Положення № 3981 та
положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.
Протягом 2017 року Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» фінансових послуг не надавало, договорів про надання
ломбардом фінансвогог кредиту не здійснювало , але має в наявності Правила
« Про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг»-протокол № 3 від
09.10.2009р.
Дотримання ломбардом вимог щодо заборони залучення фінансових
активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення,
установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.
Протягом 2017 року Повне товариство «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» фінансових послуг не надавало, договорів про надання
ломбардом фінансвогог кредиту не здійснювало , але має в наявності Правила
« Про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг»-протокол № 3 від
09.10.2009р.
Наявність у ломбарда окремого нежитлового приміщення (на правах
власності або користування), призначеного для надання фінансових послуг та
супутніх послуг ломбарду ( з урахуванням вимог пункту 2.3 розділу 2 Положення
№ 3981, яким установлена заборона розташування приміщення ломбарду
в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і
спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог підпункту
3 пункту 1 розділу VIII Положення № 41.
Наявність у ломбарда облікової та реєструючої системи (програмне
забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам,
установленим розділом 4 Положення № 3981, і передбачають ведення обліку
операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до
Нацкомфінпослуг.
Повне товариство«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 07/18 від 10.04.2018 р.,повідомило , що має
власну облікову та реєструючу систему, необхідну для надання фінансових послуг,
що забезпечує належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з
цим фінансово-господарських операцій згідно чинного законодавства.
Зокрема, Повне товариством «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий
Світ» згідно Ліцензійного договору на використання комп’ютерної програми №
09/63 від 28.09.09 р. використовує програмне забезпечення «PawnShop6», що
відповідно забезпечує:
- ведення в електронному вигляді облікової та реєструючої системи ломбарду;
- облік споживачів послуг ломбарду;
- реєстрацію операцій ломбарду;
- здійснення обробки даних;
- формування щоквартальної статистичної інформації та звітності ломбарду як
в паперовій, так і в електронній формах, рівно як і експорт інформації., у форматі,
встановленому згідно чинного законодавства.
Повне товариством «Ломбард Ахінько Т.Г., Шкабарня Г.В. «Новий Світ»
забезпечене комп’ютерною технікою для функціонування облікової та реєструючої
системи ломбарду та відповідними комунікаційними засобами (телефон, факс,
вихід до мережі Інтернет, електронна пошта).
Повне товариство«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
має облікову та реєструючи системи (програмне забезпечення та спеціальне
технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим Вимогами
№ 4122, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг
споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
Повне товариство«ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ
СВІТ» провадить господарську діяльність з надання фінансових послуг у
частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення виключно після отримання відповідної ліцензії.
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ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ПТ «НОВИЙ СВІТ»
Повне товариство«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
на наш запит повідомила листом № 02/4/18-6 від 02.04.2018 р., що з 10.06.2017р.
ломбард не провадить господарську діяльність з надання фінансових послуг у
частині залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Ломбард скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної
спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону
про спілки.
. Оцінка ризиків та систем управління ними
При оцінці ризиків Повне товариство«ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ
Г.В. «НОВИЙ СВІТ» дотримується вимог Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Система оцінки
ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління
ризиками здійснюється директором ломбарда та відповідальним по фінансовому
моніторингу. Керівництво Повного товариства «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г.,
ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» володіє джерелами інформації щодо ринкових
ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.
Процентний ризик
Ломбард не має значного процентного ризику у зв’язку з тим, що більшість
фінансових інструментів є короткостроковими.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Ломбард
і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування
активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації
активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.
Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів,
включаючи збільшення складеного капіталу, формування резервного фонду,

завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що як
правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.
Внутрішній аудит
Повним товариством «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
створена служба внутрішнього аудиту, яка функціонує відповідно до вимог Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III
від 12.07.2001 р., «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових
установах», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1772 від 05.06.2014 р.Висновок по
проведенню внутрішнього аудиту ( контролю) Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» до аудиторської перевірки не надано.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами були
виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності».
Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» , які на нашу
думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні
процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження
та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання,
структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування,
облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди
фінансових результатів.
Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що
фінансова звітність Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ» містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
ломбарда
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності нами не було встановлено
подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Повного товариства «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» ».
Безперервність господарської діяльності ломбарда
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», та Закону України «Про господарські товариства» Товариство
не повинно вести збиткову діяльність. Ліцензія на здійснення фінансової діяльності на
надання коштів у позику, у т.ч. на умовах фінансового кредиту на момент складаня
аудиторського звіту відсутня. На дату 31.12.2017 р. непокритий збиток Товариства
складає 189 тис. грн. В порушення ст.14 «Про господарські товариства» Товариство
не має можливості створити резервний фонд та управляти фінансовими ризиками.
Ми вбачаємо загрозу можливості безперервного функціонування , існує суттєва
невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання
безперервно продовжувати діяльність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ» як фінансової установи.Згідно з вищевикладеним,ця
ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів
здатність Повного товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансові звітність та примітки до
неї не розкривають у повному обсязі інформацію про цей факт.

№ , серія, дата видачі та термін дії
Свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм, які можуть
проводити перевірки фінансових
установ

№ 0122 від 11.03.2014 р.,термін дії до
26.11.2020 р.

Поштова адреса

69035, м. Запоріжжя,
проспект Соборний(Леніна),176-78

Телефон

8-061-289-76-53

Електронна адреса

status-audit@meta.ua

Основні відомості про Товариство
Повна назва

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В.
«НОВИЙ СВІТ»

Код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій

36605046

Місцезнаходження

69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
пр. Соборний, 100

Дата державної реєстрації
Дата внесення змін до установчих
документів

04.08.2009 р. № 1 103 102 0000
025777

Основні види діяльності

64.92 Інші виді кредитування
64.19 Інші види грошового
посередництва
66.19 Інша допоміжна діяльність
у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного
забезпечення
82.99 Надання інших допоміжних
комерційних послуг, н.в.і.у.
47.77 Роздрібна торгівля годинниками
та ювелірними виробами в
спеціалізованих магазинах

Чисельність працівників

2

Банківські реквізити

р/р № 26504310069201 в АБ
«Південний», МФО 313753 м.
Запоріжжя

№ ліцензії на надання коштів у позику,
у т.ч. на умовах фінансового кредиту

Відсутня

Орган, який прийняв рішення і видав
ліцензію

Нацкомфінпослуг

№ свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи, дата видачі

ЛД № 556 від 21.09.2012 р.

Керівник ПТ «Ломбарда «Новий Світ»

Сльота Д.О.- Кваліфікаційне
свідоцтво про підвищення кваліфікації
керівника ломбарда - відсутне

Головний бухгалтер ПТ «Ломбарда
«Новий Світ»

Воробйова І.В. Кваліфікаційне
свідоцтво про підвищення кваліфікації
головного бухгалтера ломбардавідсутне

Наявність відокремлених підрозділів
(філій та відділень)

Відокремлених підрозділ № 1 Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
19.09.2013 р. № 1 103 103 0008
025777
Відокремлених підрозділ № 2 Повного
товариства «ЛОМБАРД АХІНЬКО
Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. «НОВИЙ СВІТ»
19.09.2013 р. № 1 103 777 0009
025777

Основні відомості про Аудиторську Фірму

Повне найменування юридичної
особи відповідно до установчих
документів

Товариство з обмеженою
відповідальністю
Аудиторська Фірма “Статус “

№, серія, дата видачі та термін дії
Свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські
послуги

№ 1111 від 30 березня 2001 р.,
термін дії до 26 листопада 2020 р.

Назва документа про відповідність
системи контролю якості, номер
рішення, дата

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості, рішення АПУ від
23.02.2017 р. № 339\4

Аудитор, що проводив аудиторську
перевірку

Горбунова Тетяна Олегівна

№, серія, дата видачі та термін дії
сертифіката аудитора

А № 002735 від 02.11.1995 р.,
термін дії до 02.11.2019 р.

Відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору

02.04.2018 р. № 1218

Період, яким охоплено проведення
аудиту

з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.

Дата початку аудиту

02 04.2018 р.

Дата закінчення проведення аудиту

23.04.2018 р.

Директор
Сертифікат аудитора серія А
№ 002735, наданий рішенням АПУ
№ 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2019 р.

Т.О. Горбунова

Адреса-69035 м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.176,оф.78
Дата: «23» квітня 2018 р.

