
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005
 Основні засоби: 1010 33 27 4.1, 6.1
     первiсна вартiсть 1011 40 40 4.1, 6.1
     знос 1012 7 13 4.1, 6.1
  Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухо-
мості 1016 - -

  Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхо-
вих резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 33 27
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, 
 роботи, послуги

1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками:
    за виданими авансами 1130 - 1 4.3, 6.2
    з бюджету 1135 - -
  у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунка-
ми з нарахованих доходів 1140 80 64 4.3, 6.2

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 249 937 4.3, 6.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4 5

Гроші та їх еквіваленти 1165 291 474 4.4, 6.3
Готівка 1166 143 110 4.4, 6.3
Рахунки в банках 1167 148 364 4.4, 6.3
Витрати майбутніх періодів 1170 2 10 6.4
Частка перестраховика у страхових ре-
зервах 1180 - -

у тому числі в:
   резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

   резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182 - -

   резервах незароблених премій 1183 - -
   інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - 510 6.5
 Усього за роздiлом II 1195 1 622 1 996
  III.Необоротні активи, утримувані для 
продажу, 
  та групи вибуття

1200 - -

  БАЛАНС 1300 1 655 2 023
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000 1 000 6.6
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 38 54 6.7
 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 548 848

 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 1 586 1 902
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забез-
печення  

 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат пер-
соналу 1521 - -

 Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
 Страхові резерви 1530 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 1 - 4.6, 6.8

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»за ЄДРПОУ 23937465

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, Шевченківський р-н за КОАТУУ 1210136600

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство за КОПФГ 260

Вид економічної діяльності надання інших фінансових послуг за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 9

Адреса, телефон 49033, м. Дніпро, вул. Інженерна, 2-а                         0567630983

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V
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ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

                    Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За 2017 
р. 

За 2016 
р.

Приміт-
ки

1 2 3 4 5
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 857 1 940
Повернення податків і зборів 3005 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - 2

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 11 062 9 890

Інші надходження 3095 29 - 6.15
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1 110) (1 014)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

                        Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО
 ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2017 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
2017 

р. 

За 
2016 

р.
При-мітки

1 2 3 4 5
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 1 841 2 011 4.10, 6.10
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 (-) ( 560 ) 4.11, 6.11
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2070 - -

Валовий:
 прибуток 2090 1841 1451
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 157 2 4.10, 6.12
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (1 249) (1 138) 4.7, 4.8, 
4.11, 6.13

Витрати на збут 2150 (347) (263) 4.7, 4.8, 
4.11, 6.13

Інші операційні витрати 2180 (17) (-) 4.11, 6.13
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 385 52
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4 5

    розрахунками з бюджетом 1620 12 72 4.6, 6.8
    у тому числі з податку на прибуток 1621 9 69 4.6, 6.8
    розрахунками зі страхування 1625 3 3 4.6, 6.8
розрахунками з оплати праці 1630 9 10 4.6, 6.8
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 44 36 4.5, 6.9
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестра-
ховиків 1670 - -

 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 69 121
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необорот-
ними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 1 655 2 023
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4 5

 прибуток 2290 385 52
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (69) (9) 4.9, 6.14
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 316 43
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
2017 

р. 

За 
2016 

р.
При-мітки

1 2 3 4 5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
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 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 316 43

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
2017 

р. 

За 
2016 

р.
При-мітки

1 2 3 4 5
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 360 274 6.13
Відрахування на соціальні заходи 2510 79 60 6.16
Амортизація 2515 6 5 6.13
Інші операційні витрати 2520 1 168 1 062 6.13
Разом 2550 1 613 1 401

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
2017 

р. 

За 
2016 

р.
При-мітки

1 2 3 4 5
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

  Звітність фінансових установ№10/201816



ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 01.01.2016 р. 4000 1000 - - 38 548 - - 1586
Внески учасників: 4005 - - - - - - - -
Скоригований залишок на 01.01.2017 р. 4095 1000 - - 38 548 - - 1586
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 316 - - 316
Інший сукупний дохід за 2017 р. 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:  Відрахування до резерв-
ного капіталу 4210 - - - 16 -16 - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 16 300 - - 316
Залишок  на 31.12.2017 р. 4300 1000 - - 54 848 - - 1902

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4 5

Праці 3105 (321) (237)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (88) (67)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (87) (169)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 (9) (112)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 (78) (57)

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань за стра-
ховими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 (10 623) (10 495)

Інші витрачання 3190 (536) (5) 6.16
Чистий рух коштів від операційної діяль-
ності 3195 183 ( 155 )

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

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього під-
приємства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4 5

Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього під-
приємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяль-
ності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочір-
ньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )

 Витрачання на:
Погашення позик 3350 ( - ) ( - )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочір-
ньому підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяль-
ності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 183 -155

Залишок коштів на початок року 3405 291 446
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 474 291

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО 
МІЖНАРОДНИх СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. ЗАГАЛьНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СФЕРА ДІЯЛьНОСТІ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І 

КОМПАНІЯ» (далі Товариство) зареєстроване в установленому законодавством 
порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про 
господарські товариства», Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг»,  засновницького договору.
Ідентифікаційний код 23937465
Повне найменування ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ 

РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ"

Скорочена назва ПТ "ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА 
М.І. І КОМПАНІЯ"

Організаційно-правова форма  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Місцезнаходження 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
вул. ІНЖЕНЕРНА, будинок 2-А;

Телефон, факс (056) 763-09-83
Е-mail Lombzruno@email.ua
Орган управління, у віданні якого 
перебуває Товариство, або назва 
його материнської (холдингової) 
компанії 

немає

Дата державної реєстрації
Дата державної реєстрації: 08.12.1995 Дата 
запису: 21.12.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 022059

Назва посади, прізвище та 
ініціали керівника Директор – Шатан В.М.

Прізвище та ініціали головного 
бухгалтера Никифорова О.В.

Кількість працівників 9
Дата затвердження звітності та 
орган управління Товариства, що 
її затвердив

23 березня 2018 року, директор Товариства

Дата звітності та звітний період 31 грудня 2017 року, звітний період охоплює 
період з 1 січня 2017 по 31 грудня 2017 року.

Валюта звітності та одиниця її 
виміру гривня, тисяча гривень

Основні види діяльності

Інші види кредитування. Виключним видом 
діяльності Товариства є надання на власний 
ризик фінансових кредитів фізичним особам 
за рахунок власних або залучених коштів, 
під заставу майна на визначений строк і під 
процент та надання супутніх послуг

Наявність свідоцтва на 
здійснення діяльності:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи, видане Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України розпорядженням комісії від 
25.01.2005р. № 3392, реєстраційний номер: 
15101441, серія та номер свідоцтва: ЛД № 
272 від 25.01.2005 р., код фінансової установи 
– 15. Ліцензія на здійснення діяльності

Господарська діяльність Товариства здійснюється у вигляді ломбардних операцій 
шляхом надання фінансових кредитів фізичним особам, формою забезпечення яких 
є застава, в тому числі у формі закладу. 

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють на 
підставі положень, що затверджуються Товариством. На дату фінансової звітності 
Товариство здійснювало діяльність в чотирьох  відокремлених підрозділах.

Місцезнаходження відокремлених підрозділів та дата реєстрації:

Відокремлений підрозділ №1, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького 119, 
прим. 46, зареєстровано - 01.03.12р.
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Відокремлений підрозділ № 15, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська б.35, 
зареєстровано - 08.10.12р.

Відокремлений підрозділ № 2, м. Дніпро, вул. Інженерна, б.2-А, зареєстровано- 
10.04.06р.

Відокремлений підрозділ №3, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького 119, 
прим. 47, зареєстровано - 01.03.12р.

2. ВІДПОВІДАЛьНІСТь КЕРІВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір 
відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих 
принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених суджень та оцінок, за  виконання 
вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відхилень від них у 
звітності, за підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати 
діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому 
передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та 
підтримання у Товаристві ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, 
ведення достовірної облікової документації у відповідності до законодавства та 
стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час 
фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає 
вимогам МСФЗ. Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження 
активів Товариства, виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших 
порушень, проводить первинний фінансовий моніторинг.

Протягом 2017 року змін не було змін у складі власників, управлінського 
персоналу, працівників, відповідальних за бухгалтерській облік та фінансову 
звітність.

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Фінансову звітність Повного товариства «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА 

М.І. І КОМПАНІЯ» за 2017 календарний рік складено відповідно до вимог міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та чинного законодавства України. 

Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються МСФЗ, чинні 
для фінансової звітності за періоди, що починаються з 01.01.2017р., офіційний 
переклад яких оприлюднений на веб-сайті Міністерства фінансів України в 
порядку, визначеному законодавством України. МСФЗ, що набувають чинності у 
наступних періодах, для яких передбачена можливість добровільного дострокового 
застосування, не застосовуються до дати їх введення в дію.

Річна фінансова звітність Товариства складається з наступних компонентів:
Звіт про фінансовий стан на кінець року; Звіт про сукупні доходи за період; Звіт 

про зміни у власному капіталі за період; Звіт про рух грошових коштів за період; 
Примітки до фінансової звітності, включаючи опис суттєвих облікових політик.

Під час формування статей фінансової звітності за МСФЗ показники відображено 
у типових формах, затверджених національними положеннями бухгалтерського 
обліку.

Основа складання фінансової звітності
Річну фінансову звітність Товариства складено на основі даних бухгалтерського 

обліку згідно з вимогами МСФЗ, на основі історичної собівартості стосовно одного 
суб’єкта господарювання.

Функціональна валюта та валюта звітності
Функціональна валюта та валюті звітності – гривня. Одиниця виміру – тисячі 

гривень, якщо не зазначено інше.
Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно 

функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає 
реалізацію активів i виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності.

Тому фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум 
активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати 
свою діяльність в майбутньому, i якби воно реалізовувало свої активи не в ході 
звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть 
відомі і зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій
Перелік стандартів, які вперше застосовувалися в даному періоді та їх вплив на 

фінансову звітність
У наведеній нижче таблиці міститься перелік нових стандартів чи змін до них та 

тлумачень стандартів, доречних для діяльності Товариства, які набули чинності для 
фінансових звітів за рік, що починається 1 січня 2017. Застосування цих стандартів 
не має суттєвого впливу на фінансовий стан чи показники діяльності Товариства.

Нові чи змінені стандарти та тлумачення

МСФЗ 12

«Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах 
господарювання». Поправка з метою уточнення того, що з певними 
винятками вимоги МСФЗ 12 
застосовуються до прав участі у суб’єктах господарювання, які 
класифікуються як утримувані для продажу або припинені операції.

МСБО 7
"Звіт про  рух грошових коштів". Поправка, що вимагає розкриття 
інформації про  зміни у зобов'язаннях, що виникають внаслідок 
фінансової діяльності.

МСБО 12
"Податки на прибуток". Поправка з метою умов визнання 
відстроченого податкового активу, пов'язаного з нереалізованими 
збитками, наприклад, щодо боргових інструментів, оцінених за 
справедливою вартістю.

Перелік нових та змінених стандартів,  ще не обов’язкових для застосування
У таблиці далі наведено перелік нових чи переглянутих стандартів та 

тлумачень, доречних для діяльності Товариства, які ще не набрали чинності та не 
застосовувалися Товариством:

Назва стандарту/тлумачення Дата набрання чинності
Нові стандарти
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 1 Січня 2018
МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" 1 Січня 2018
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Січня 2019
Зміни до стандартів

МСФЗ 7
"Фінансові інструменти: 
розкриття інформації" (Додаткові 
розкриття та послідовні зміни, що 
випливають з МСФЗ 9)

Одночасно із  МСФЗ 9

Керівництво Товариства вважає, що впровадження цих стандартів не матиме 
суттєвого впливу на його загальні активи, зобов’язання або чистий прибуток. 

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Облікові політики Товариства визначені внутрішніми положеннями, які 
ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності, чинних законодавчих 
та нормативних актах України. Положення  облікової  політики,  наведені далі, 
застосовувалися  послідовно  в  усіх  звітних  періодах,  наведених в цій фінансовій 
звітності.

4.1. Основні засоби
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій 

звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він 

утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 2500 грн.

Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, 
оцінюються за їх собівартістю. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за 
їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом 
протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. Строк 
корисного використання по групах однорідних об’єктів основних засобів визначається 
комісією з приймання основних засобів та затверджується Директором Товариства. 
Цей строк може переглядатися щорічно за результатами річної інвентаризації. При 
розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання 
активів (у роках):

Машини та обладнання   7
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів 

визнаються витратами в періоді їх виникнення. В балансовій вартості об’єкта 
основних засобів визнаються лише подальші витрати, які задовольняють критеріям 
визнання активу. 

4.2. Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення 

корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість 
відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо 
такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох 
значень: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість 
використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого 
активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів і, 
в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або 
групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного 
відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується 
до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні 
грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка 
відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. 
Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки 
за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність 
якого зменшилася.

На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані 
збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така 
ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від 
зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна 
в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування 
активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному 
випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування 
суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням 
амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди 
не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається 
у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, 
майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати 
переглянуту балансову вартість активу за вирахуванням залишкової вартості на 
систематичній основі протягом строку корисної служби.

4.3.  Фінансові активи: позики i дебіторська заборгованість 
Позики i дебіторська заборгованість - це непохiднi фінансові активи Товариства 

з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, що не 
котируються на активному ринку.

Під час первісного визнання позики видані і дебіторська заборгованість 
враховуються за справедливою вартістю виданих засобів 

Після первинної оцінки позики i дебіторська заборгованість враховуються 
за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за 
виключенням резерву від знецінення. Амортизована вартість розраховується з 
урахуванням будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням операції, i будь-якого 
дисконту або премії при погашенні.

Різниця між справедливою вартістю виданих коштів i сумою погашення позики 
відображається як відсотки до отримання протягом періоду, на який видано позику. 

Позики і дебіторська заборгованість, термін погашення яких більше дванадцяти 
місяців з дати складання фінансової звітності, включаються до складу довгострокової 
заборгованості.

На кожну дату складання фінансової звітності Товариство перевіряє фінансові 
активи в з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисності. Якщо 
такі ознаки існують, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування активу. 
Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу 
перевищує суму очікуваного відшкодування.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому 
випадку, якщо існує об’єктивне свідоцтво того, що Товариство не отримає всі суми, 
які належать йому згідно умовам постачання. Балансова вартість дебіторської 
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінена 
заборгованість заборгованості припиняє визнаватися, якщо вона вважається 
безнадійною. 

4.4. Грошові кошти
Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках Товариства у 

банках та готівку у касі.
4.5. Забезпечення та умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком 

випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде 
потрібним відтік ресурсів і при цьому суму таких зобов’язань можна достовірно 
визначити. Інформація про такі зобов’язання розкривається за винятком випадків, 
коли можливий відтік ресурсів є малоймовірним.

Забезпечення визнається, якщо в результаті якоїсь події в минулому у Товариства 
виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надійно 
оцінити, і існує висока ймовірність того, що буде потрібен відтік економічних вигод 
для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якості резерву, являє 
собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов’язання на 
звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.

У випадках, коли сума забезпечення оцінюється з використанням потоків 
грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних 
зобов’язань, його балансова вартість є поточною вартістю таких потоків грошових 
коштів.

Товариство створює наступні резерви та забезпечення:
- Резерв для оплати відпусток.
4.6. Кредиторська заборгованість
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Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є 
справедливою вартістю компенсації, яка повинна бути передана в майбутньому за 
отримані товари, роботи, послуги.

Заборгованість, термін погашення якої більше одного року від дати складання 
річної фінансової звітності або операційного циклу, відноситься до складу 
довгострокової заборгованості. Короткострокова кредиторська заборгованість 
включає:  торгову та іншу кредиторську заборгованість, виплати працівникам i 
зобов’язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.

4.7. Витрати на персонал
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Товариство бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою 

роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від 
загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупний дохід відображаються 
у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

Короткострокові та інші довгострокові виплати працівникам
Товариство визнає зобов’язання за винагородами, що належать працівникам у 

частині заробітної плати, відпустки, оплати тимчасової втрати працездатності в тому 
періоді, коли надана відповідна послуга, в сумі винагороди, яку Товариство планує 
виплатити, без урахування ефекту дисконтування.

Зобов’язання, визнані стосовно короткострокових виплат працівникам, 
оцінюються в сумі винагороди, яку Товариство планує виплатити за надані послуги, 
без урахування ефекту дисконтування.

Зобов’язання, визнані в частині іншого довгострокової винагороди працівникам, 
визнаються за поточною вартістю очікуваних майбутніх платежів за послуги, надані 
працівникам станом на звітну дату.

4.8. Облікові політики щодо оренди
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані з 

правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов’язані 
з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період 
з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну 
оренди.

4.9. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій 

звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного 

періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток 
відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх 
частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо  у складі 
власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.

Сума поточного податку визначається прибутком за рік, що підлягає 
оподаткуванню відповідно до податкового законодавства та відповідає даним 
податкової декларації з податку на прибуток Товариства. Оподатковуваний прибуток 
може відрізнятися від прибутку до оподаткування у звіті про фінансові результати 
(звіту про сукупний дохід) за рахунок податкових різниць та всіх коригувань по 
сплаті податку на прибуток за минулі роки. Сума поточного податку на прибуток 
розраховується за ставками, затвердженими  законодавством на звітну дату.

Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових 
зобов’язань по всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю 
активів і зобов’язань, для цілей фінансового обліку та відповідними даними 
податкового обліку, що приймається до уваги в при розрахунку оподатковуваного 
прибутку.

Керівництвом Товариства в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, 
прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою 
оподаткування.

4.10. Визнання доходів 
Доходи від надання фінансових послуг
Дохід від реалізації послуг з основної діяльності у вигляді відсотків за 

користування фінансовим кредитом визнається за принципом нарахування, 
коли існує ймовірність того, що Товариство одержить економічні вигоди, пов’язані 
з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума 
доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених 
керівництвом. Відсотки за надання договору фінансового кредиту нараховуються в 
кінці місяця. Дохід у вигляді штрафів (пені) за прострочення погашення кредиту та 
відсотків нараховується на дату фактичного погашення заборгованості. 

Реалізація заставного майна
Доходи від реалізації заставного майна у вигляді виробів з дорогоцінних металів 

визнаються Товариством на дату отримання компенсації від Держскарбниці за 
закупівельними цінами на дорогоцінні метали в брухті.

4.11. Витрати
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, 

що й відповідні доходи. Витрати поділяються на адміністративні витрати, витрати на 
збут та інші операційні витрати.

4.12. Заставне майно
Майно, отримане від населення як забезпечення кредиту та, на яке Товариство 

звертає стягнення на підставі реалізації прав заставодержателя та утримується 
з метою подальшого продажу, обліковується на позабалансовому рахунку як 
майно у довірчому управлінні за оціночною вартістю без оприбуткування у складі 
власних запасів. Дохід від реалізації заставного майна визнається на дату передачі 
заставного майна в Держскарбницю. Собівартість реалізованого заставного майна 
визнається у розмірі суми боргу за кредитом та відсотків, нарахованих на дату 
примусового стягнення боргу (закриття договору).

4.13. Операції з пов’язаними особами
З метою фінансової звітності пов’язаними особами вважаються особи, одна з 

яких має можливість контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні 
та фінансові рішення іншої сторони. До таких осіб Товариство відносить власників, 
кінцевих вигодо набувачів та керівний управлінський персонал.

Визнання Товариством пов’язаної особи здійснюється на звітну дату. Сторони 
вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, 
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону 
при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку 
відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага 
приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Товариство приймає політику співпраці з пов’язаними особами без спеціального 
ціноутворення. Операції з пов’язаними особами проводяться виключно за принципом 
«справедливої вартості» на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.

4.14. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Відповідно МСФЗ (IAS) 13 Товариство використовує наступну ієрархію для 

визначення джерел справедливої вартості активів і зобов’язань та розкриття 
інформації про неї в розрізі видів оцінки:

- Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов’язанням (без 
будь-яких коригувань);

- Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу 
вартість, спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і

- Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний 
вплив на справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової 
інформації (неспостережені вихідні дані).

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство 
використовує низьку оцінку методів та робить припущення, що базуються на 
ринкових умовах на кожну дату балансу. Для визначення справедливої вартості 
довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові котирування для 
подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. 
Для всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних 
грошових потоків.

Товариство немає фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою 
вартістю.

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року Товариство 
вважає, що їх справедлива вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за 
вирахуванням коригування на кредитний ризик. 

Протягом 2017 та 2016 років переходів між Рівнем 1, Рівнем 2 і Рівнем 3 ієрархії 
джерел справедливої вартості не відбувалося.

4.15. Події після дати балансу
Події, які відбулися після дати балансу i до дати затвердження фінансових 

звітів до випуску i, які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності 
Товариства, відображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після 
дати балансу i, які не впливають на фінансову звітність Товариства на цю дату, 
розкриваються в примітках до фінансової звітності, якщо такі події істотні.

Подій, що відбулися після дати балансу та могли вплинути на фінансовий 
результат звітного періоду, не було.

5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, 

які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки 
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, 
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де 
такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем 
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для 
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
5.2. Судження щодо терміну корисного використання основних засобів 
Оцінка термінів корисного використання основних засобів переглядається на 

кожну звітну дату. У випадку змін строків корисного використання основних засобів 
їх вплив на фінансову звітність визнається перспективно. В звітному періоду змін 
строків корисного використання основних засобів не було.

5.3. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
При складанні фінансової звітності Товариство виконало аналіз наявності ознак 

знецінення власних активів та не ідентифікувало жодних подій чи умов, що відбулися 
після первісного визнання, та свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх 
грошових потоків за кожною групою активів (основних засобів, нематеріальних 
активів, дебіторської заборгованості тощо)

5.4. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.
Товариство не має фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю в 

умовах невизначеності оцінок.

6. ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИх ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості. 

Для визначення суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів, 
зобов’язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг 
суттєвості приймається величина у розмірі 1000 грн.

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИй СТАН)
6.1. Основні засоби
У складі основних засобів наведені капіталізовані витрати Товариства, понесені 

у зв’язку з придбанням основних засобів та необоротних малоцінних предметів.

Залишок 
на 

01.01.17р Н
адійш

ло 
за 2017р.

Вибуло 
за 

2017р.

Н
араховано 

ам
ортизації за 2017р.

Залишок 
на 

31.12.2017р

П
ервісна 

вартість

знос

П
ервісна 

вартість

знос

П
ервісна 

вартість

знос

Інструменти, прилади та інвентар 40 7 - - - 6 40 13
Разом 40 7 - - - 6 40 13

Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; 
зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалося; інших змін 
первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; 
основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством 
обмеження володіння, користування та розпорядження немає; переданих у заставу 
основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів не 
укладалась; основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція, тощо) немає; повністю амортизовані основні засоби, що продовжують 
використовуватися – відсутні; вилучення основних  засобів для продажу в звітному 
періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового 
використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу 
в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між 
власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.

6.2.  Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства станом на 01 січня 2017 року та на 31 

грудня 2017 року складалася з наступних елементів:

 01.01.2017 31.12.2017
Дебіторська заборгованість виданими авансами 
(передоплата на газету з фін. моніторингу) - 1

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 80 64
Дебіторська заборгованість за наданими кредитами 1249 937

За строками виникнення вся дебіторська заборгованість має вік до 6 місяців.
Вся дебіторська заборгованість за основною діяльністю забезпечена заставою 

в повному обсязі, за кредитною якістю не є знеціненою чи простроченою.  Резерв 
сумнівних боргів не створюється, тому що дебіторська заборгованість по виданим 
кредитам віднесена до першої категорії ризику.  

6.3. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти станом на початок та на кінець звітного періоду відповідають 

залишкам на поточних рахунках та у касі Товариства.
Грошових коштів, щодо яких існують обмеження для використання, немає.
6.4. Витрати майбутніх періодів
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Витрати майбутніх періодів включають в себе передоплату на періодичні видання 
та сплату за продовження користування програмою для ломбардів PawnShop. 
Загальна сума на 31.12.2016 р. становить 2 тис. грн. на 31.12.2017 р. – 10 тис. грн.

6.5. Інші оборотні активи
В інших оборотних активах на 31.12.2017 р. відображені розрахунки по 

відшкодуванню нанесеного збитку – 510 тис. грн. У 2017 році був зафіксован випадок 
шахрайства з боку працівників Товариства касирів-оцінників. За результатами 
інвентаризації були виявлені фіктивні договори з відсутніми предметами застави. 
Загальна сума викрадених та неповернутих коштів на 31.12.2017 р. складає 510 тис. 
грн. За даною справою було відкрито кримінальне провадження.

6.6. Зареєстрований капітал
Станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року зареєстрований 

статутний капітал поділений мiж двома учасниками – фізичними особами. Частки 
розподіляються наступним чином:
 Частка у відсотках
Учасники: На 01.01.2017 На 31.12.2017
Фізична особа 1 90,0% 90,0%
Фізична особа 2 10,0% 10,0%

Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, i мають право 
розподілу чистого прибутку на Загальних зборах засновників. Протягом звітних 
періодів, які закінчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року, Товариство не 
оголошувало дивідендів. 

На початок звітного періоду накопичений прибуток Товариства складав 548 тис. 
грн. На кінець звітного періоду накопичений прибуток Товариства складає 848 тис. грн.

6.7. Резервний капітал
Згідно концептуальній основі фінансової звітності: «Інколи статут або інший 

закон вимагає створення резервів у вигляді додаткового заходу захисту суб’єкта 
господарювання та його кредиторів від впливу збитків. Можуть створюватися й 
інші резерви, якщо національний закон з оподаткування передбачає звільнення від 
податкових зобов’язань або зменшення їх при переведенні коштів у такі резерви. 
Існування та розмір цих правових, статутних та податкових резервів є інформацією, 
яка може бути доречною для потреб користувачів при прийнятті ними рішень. 
Переведення коштів у такі резерви є скоріше асигнуванням нерозподіленого 
прибутку, ніж витратами.» Засновницьким договором Товариства передбачено 
щорічне спрямування частини прибутку на формування резервного капіталу, 
призначенням якого є забезпечення покриття збитків. На 01.01.2017р.  розмір 
резервного капіталу складав 38 тис. грн., протягом звітного періоду відрахування 
частини прибутку до резервного капіталу склали 16 тис. грн. 

6.8. Кредиторська заборгованість
Станом на звітну дату, поточні зобов’язання за розрахунками включають:

01.01.2017 31.12.2017
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 1 -

Кредиторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом, 12 72

В тому числі з податку на прибуток 9 69
Кредиторська заборгованість за розрахунками 
зі страхування 3 3

Кредиторська заборгованість за розрахунками 
з оплати праці 9 10

6.9. Забезпечення
Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які 

включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Товариство буде 
сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі 
звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки. Протягом 
2017 року було використано 50 тис. грн, нарахований резерв відпусток за 2017 рік 
склав 42 тис. грн. Станом на початок та на кінець звітного року забезпечення виплат 
персоналу Товариством відповідно становлять 44 тис. грн. та 36 тис. грн. 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИй ДОхІД)
6.10. Чистий дохід
Операційний доход Товариства включає дохід від надання послуг з фінансового 

посередництва у вигляді відсотків за користування кредитом, визначених за 
тарифами, встановленими керівництвом, та виручку від реалізації заставного майна.  

2017 р. 2016 р.
Відсотки за користування кредитом 1841 1439
Дохід від реалізації заставного майна - 572
Разом 1841 2011

6.11. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації включає в себе вартість заставного майна, на яке 

було звернено стягнення на підставі реалізації прав заставодержателя та склала 
відповідно: за 2017р. - 0 тис. грн., за 2016р. – 560 тис. грн.

6.12. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи Товариства за 2016 рік склали 2 тис. грн.. та включають в 

себе відсотки нараховані банком на залишок на рахунку.
В серпні 2017 році Товариством в результаті інвентаризації були виявлені 

необліковані дорогоцінні вироби на загальну суму  128 тис. грн. та невраховані 
готівкові грошові кошти в сумі 29 тис. грн. Дані ювелірні вироби та грошові кошти 
були зараховані в облік підприємства.

6.13. Операційні витрати 
Операційні витрати Товариства складаються з адміністративних витрат, витрат 

на збут та інших операційних витрат. 
Адміністративні витрати 2017 2016
Витрати на оплату праці 101 77
Відрахування на соціальні заходи 22 17
Витрати на оренду та послуги з прибирання 
приміщень 1021 960

Витрати на охорону 24 17
Інші витрати (аудиторські, обслуговування РРО, 
канцтовари, ліцензії на програми) 54 41

Амортизація 6 5
Витрати на відрядження та навчання 7 6
Послуги банків 3 3
Нарахування резерву відпусток 11 12
Разом 1249 1138

Витрати на збут 2017 2016
Витрати на оплату праці 259 197
Відрахування на соціальні заходи 57 43
Інші витрати (нарахування резерву відпусток) 31 23
Разом 347 263

Інші операційні витрати 2017 2016
Штрафи 17 -
Разом 17 -

6.14 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються виключно з поточного податку на 

прибуток, визначеного за даними податкової декларації за 2017р. Для розрахунку 
використовувались ставки податку у розмірі 18%. Відстрочених податкових активів 
та зобов’язань немає.

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВІх КОшТІВ
6.15. До складу рядка 3095 «Інші надходження» увійшли:
      тис. грн..

2017 2016
Надлишки грошових коштів, виявлені під час 
інвентаризації 29 -

Разом: 29 -
6.16. До складу рядка 3190 «Інші витрачання» увійшли:
      тис. грн..

2017 2016
Оплата штрафів 17 -
Відрахування за заробітної плати працівника за 
виконавчим листом 1 -

Виплати підзвітним особам 2 2
Витрачання на оплату послуг банку 3 3
Ліцензія Нацкомфінпослуг 3 -
Фіктивні договори, незабезпечені заставою, 
виявленні під час інвентаризації. 510 -

Разом: 536 5
7. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ  СТОРОНАМИ 
Згідно МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 

вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу 
сторону або здійснювати значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі 
прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої 
пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх 
юридичній формі.

З урахуванням фактичної структури власності пов’язаними сторонами 
Товариства є учасники, кінцеві бенефіціарні власники, та управлінський персонал, 
інформацію про яких наведено далі.

Найменування, ім’я характер відносин
Частка у 

зареєстрованому 
капіталі, %

Дружинін Микола Іванович, 
Кінцевий бенефіціарний власник Відносини контролю 90

Дружиніна Ганна Павлівна, 
Кінцевий бенефіціарний власник Відносини контролю 10

Шатан Валентина Миколаївна, 
директор

Провідний управлінський 
персонал -

В 2017 - 2016 рр. Товариство не здійснювала операції з пов’язаними сторонами. 
Дебіторської та кредиторської заборгованості з пов’язаними сторонами на кінець 
року не має. 

Винагорода провідному управлінському персоналу
Для мети цієї фінансової звітності до провідного управлінського персоналу 

віднесено директора. Протягом 2017 р. управлінському персоналу нараховувалась 
і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. 
Інших компенсацій і виплат не передбачено. Загальна сума виплат склала 49 тис. 
грн. проти 42 ти.с. грн у 2016 році. Заборгованість на 31.12.2017 р. складає 2 тис. грн.

Вся сума виплат управлінському персоналу була включена до складу 
адміністративних витрат. Товариство не має довгострокових компенсаційних або 
преміальних програм.

8. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІйНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судові позови
Судових позовів не подавалось. Резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Податкова система
Внаслідок того, що законодавство України постійно неодноразово змінюється 

та його норми не завжди чітко і однозначно сформульовані, непослідовно 
застосовуються та по різному розтлумачуються є імовірність недотримання якісь 
законів та нормативних актів, що може привести до штрафів та втрат. 

Податки та нарахування, що сплачуються Товариством, включають податок на 
прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. На 
теперішній час Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності 
до чинним податковим законодавством.

Гарантії. На дату фінансової звітності Товариство не має наданих гарантій чи 
порук стосовно боргових зобов’язань третіх осіб.

9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з 

ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може 
суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, 
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 
Ринковий ризик включає відсотковий ризик (ризик зміни процентних ставок) та інший 
ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на 
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу 
на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

Управління кредитним ризиком
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 

інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення 
фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим 
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська 
заборгованість.

Товариство не має значних залишків грошових коштів на рахунках в банках.
Товариство здійснює управління кредитним ризиком через забезпечення 

наданих кредитів заставою у вигляді виробів з дорогоцінних металів та ліквідних 
товарів.

Ринковий ризик
Ринковий ризик виникає у зв’язку зі змінами вартості дорогоцінних металів. 

Товариство здійснює постійний аналіз цін на дорогоцінні метали та відповідним 
чином коригує оцінну вартість виробів, що надаються у заставу за фінансовими 
кредитами.

Ризик процентної ставки
Для відшкодування можливих  втрат за операціями з надання ломбардами 

фінансових кредитів фізичним особам, включаючи нараховані за цими операціями 
проценти в ломбарді за необхідності формується страховий резерв. 
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Під можливими збитками розуміється ризик понесення збитків через 
неповернення боргу, у тому числі нарахованих процентів та комісій.

Управління ризиком ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює господарську діяльність за рахунок власних коштів та 
постійно аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної 
діяльності. Тому ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по 
мірі їх настання, мінімізовано. Разом з тим Товариство здійснює контроль ліквідності 
шляхом планування поточної ліквідності.

Управління ризиком капіталу
Товариство розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела 

формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: 
забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній 
основі, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування 
операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариства. Політика 
Товариства по управлінню капіталом направлена на дотримання вимог до капіталу, 
встановлених регулятором; забезпечення і підтримку його оптимальної структури з 
метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

10. ОПЕРАЦІйНІ СЕГМЕНТИ
Товариство в силу своїх особливостей і сформованої практики організації 

надання фінансових послуг займається одним видом діяльності. Тому господарсько-
галузеві сегменти не виділені.

11. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Після закінчення звітного періоду, між датою балансу і датою затвердження 

керівництвом річної фінансової звітності до оприлюднення не відбулося суттєвих 
подій, які вимагали б коригування сум, визнаних у фінансовій звітності, або визнання 
раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 10.

12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Цю звітність було затверджено директором Товариства 23.03.2018р. без 

можливості внесення змін у звітність .
Директор 
ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО, 
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»                Шатан В.М.
Головний бухгалтер    Никифорова О.В.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо фінансової звітності 

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І 
КОМПАНІЯ» 

станом на 31 грудня 2017 року

Учасникам, керівництву
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»,
Національній комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг
Думка
Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма «АМК-Сервіс», провели 

аудиторську перевірку фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД 
ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 23937465, 
місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Інженерна, 
буд. 2-А (далі – Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 
грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту 
про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі 
– фінансова звітність).

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства  на 31 грудня 2017 р., його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами 
Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів 
етики для бухгалтерів, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 
а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог, визначені чинним 
законодавством України, зокрема, Законами «Про аудиторську діяльність», «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки.  

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 
Ці питання розглядались 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.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
надати в нашому звіті.

Інформація щодо річних звітних даних
Керівництво Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, що міститься 

у річному звіті ломбарду, який подається відповідно до «Порядку складання та 
подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 04.11.2004  
№2740, у складі Загальна інформація про ломбард; Звіт про склад активів та 
пасивів ломбарду; Звіт про діяльність ломбарду. Інша інформація складається з всієї 
інформації, наведеної у річному звіті, але не включає фінансову звітність та наш 
аудиторський звіт щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 
такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи 
ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було 
б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі – 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 Товариства продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

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 рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки та 
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 Товариства. 

- 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 
Товариства 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. 
Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою 
діяльність на безперервній основі. 

- 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, разом з 
іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та 
суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних  пояснювальних 

параграфах на виконання Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.02.2018 №142 
«Методичні рекомендації 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.» ми звертаємо увагу на питання дотримання Товариством вимог законодавчих і 
нормативних актів до діяльності ломбарду. 

Товариством затверджено внутрішні правила надання фінансових послуг, 
відповідно до яких укладаються договори з надання фінансових послуг.

Договір з надання фінансових послуг містить посилання на  внутрішні правила 
надання фінансових послуг.

Договір з надання фінансових послуг відповідає вимогам статті 6 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
статей 11,18 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 1056-1 Цивільного 
Кодексу України, пункту 3.3 розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових 
послуг ломбардами» (положення №3981).

У звітному періоді Товариством дотримано вимоги щодо заборони залучення 
фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення, установлених п.38 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №913.

Всі відділення ломбарду розміщуються у нежитлових приміщеннях згідно 
договорів оренди. Приміщень ломбарду, розташованих у малих архітектурних 
формах, тимчасових або некапітальних спорудах немає.

В якості облікової та реєструючої системи для обліку операцій з надання 
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг 
товариством використовується спеціалізоване програмне забезпечення для 
ломбардів PawnShop, яке в цілому відповідає вимогам розділу 4 положення 3981.

Партнером із завдання з аудиту фінансової звітності, відповідальним за цей 
аудиторський звіт, є Сейтуєва Людмила Вердієвна.
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