
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
     первiсна вартiсть 1011
     знос 1012
 Інвестиційна нерухомість 1015
 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
 Iншi необоротнi активи 1090
    Усього за роздiлом I 1095 0 0
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100
 Поточні біологічні активи 1110
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 4 467 4 322

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130
    з бюджету 1135 4 1
    у тому числі з податку на прибуток 1136
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 41
 Поточні фінансові інвестиції 1160
 Гроші та їх еквіваленти 1165 430 1 020
 Витрати майбутніх періодів 1170
 Інші оборотні активи 1190
 Усього за роздiлом II 1195 4 906 5 384
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200

  БАЛАНС 1300 4 906 5 384
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 250 1 000
 Капітал у дооцінках 1405

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Додатковий капітал 1410 1 1
 Резервний капітал 1415 1 1
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 137 220
 Неоплачений капітал 1425 (  ) 64
 Вилучений капітал 1430 (  ) (  )
    Усього за роздiлом I 1495 389 1 158
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500
 Довгострокові кредити банків 1510
 Інші довгострокові зобов’язання 1515
 Довгострокові забезпечення 1520
 Цільове фінансування 1525
    Усього за роздiлом IІ 1595
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610
    товари, роботи, послуги 1615 4 402 4 144
    розрахунками з бюджетом 1620 27 33
    у тому числі з податку на прибуток 1621
    розрахунками зі страхування 1625 6 11
    розрахунками з оплати праці 1630 23 25
 Поточні забезпечення 1660 57
 Доходи майбутніх періодів 1665
 Інші поточні зобов’язання 1690 2 13
    Усього за роздiлом IІІ 1695 4 517 4 226
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700

    БАЛАНС 1900 4 906 5 384
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 29

Підприємство
Повне товариство «Ломбард Оскар»(ПП «Хімчистка 
«Оскар», ПП Швидке харчування «Обжора») за ЄДРПОУ 24413095

Територія 20300 Черкаська обл. за КОАТУУ 7110800000

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ 10

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 40

Адреса, телефон м. Умань, вул. Шмідта, 1

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 29

Підприємство
Повне товариство «Ломбард 

Оскар»(ПП «Хімчистка «Оскар», 
ПП Швидке харчування «Обжора»)

за ЄДРПОУ 24413095

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

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 4 008 5 500
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 684 ) ( 4 169 )
Валовий:
 прибуток 2090 324 1 331
 збиток 2095 (  ) (  )
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 29

Підприємство ПТ «Ломбард Оскар»(ПП «Хімчистка «Оскар», ПП Швидке харчування «Обжора») за ЄДРПОУ 24413095

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 початок року 4000 250 1 1 137 389

Повне товариство «Ломбард Оскар»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 ( 226 ) ( 1 168 )
Витрати на збут 2150 (  ) (  )
Інші операційні витрати 2180 (  ) (  )
Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 98 163
 збиток 2195 (  ) (  )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (  ) (  )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  ) (  )
Інші витрати 2270 (  ) (  )
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 98 163
 збиток 2295 (  ) (  )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 15 ) ( 29 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 83 134
 збиток 2355 (  ) (  )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

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 83 134

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 4 7
Витрати на оплату праці 2505 1 586 689
Відрахування на соціальні заходи 2510 363 152
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 1 957 4 489
Разом 2550 3 910 5 337

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 29

Підприємство
Повне товариство «Ломбард 

Оскар»(ПП «Хімчистка «Оскар», 
ПП Швидке харчування «Обжора»)

за ЄДРПОУ 24413095

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 008 5 500
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035

Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055

Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 159 ) ( 4 398 )
Праці 3105 ( 1 586 ) ( 689 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 363 ) ( 152 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 310 ) ( 78 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 15 ) ( 29 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  ) (  )
Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 (  ) (  )

Інші витрачання 3190 (  ) (  )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 590 183

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
Інші надходження 3250
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 (  ) (  )
     необоротних активів 3260 (  ) (  )
Виплати за деривативами 3270 (  ) (  )
Інші платежі 3290 (  ) (  )
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:
Викуп власних акцій 3345 (  ) (  )
Погашення позик  3350

Сплату дивідендів 3355 (  ) (  )
Інші платежі 3390 (  ) (  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 590 183
Залишок коштів на початок року 3405 430 247
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1 020 430
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Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коригування:

  Зміна облікової політики 4005

  Виправлення помилок 4010

  Інші зміни 4090

Скоригований залишок на початок року 4095 250 1 1 137 389

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 83 83

Інший сукупний дохід за звітний період 4110

Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200

  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205

  Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників:

  Внески до капіталу 4240 750 -750 0

  Погашення заборгованості з капіталу 4245 686 686

Вилучення капіталу:

  Викуп акцій (часток) 4260

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275

Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 750 83 -64 769
Залишок на кінець року 4300 1 000 1 1 220 -64 1 158

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» 

Примітки
 до річної фінансової звітності,

стислий виклад суттєвих облікових політик, та загальна інформація, 
за рік, що закінчився на 31 грудня 2017 року.

Примітка 1. Загальні положення.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» (приватне підприємство 
«Хімчистка  Оскар»,  приватне підприємство «Швидке харчування «ОБЖОРА») 
є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Повне 
товариство «ЛОМБАРД «ОСКАР» зареєстроване в  Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 11 грудня 1996 року., запис про 
включення відомостей про юридичну особу до ЄДР  № 1 025 120 0000 000009. 

Код ЕДРПОУ 24413095.
Нова редакція Засновницького договору зареєстрована 24 травня 2017 року. 
Протягом звітного 2017 року Товариство здійснювало фінансово – 

господарську діяльність виключно в межах законодавства України.
Основний вид діяльності Товариства, відповідно до Засновницького 

договору, за КВЕД-2010:
64.92  Інші види кредитування.
Повне товариство «ЛОМБАРД «ОСКАР» є платником податку на прибуток 

на загальних підставах, не платником ПДВ.
Ломбард в 2017 році виконував послуги з надання на власний ризик 

фінансових кредитів фізичним особам виключно за рахунок власних коштів 
під заставу майна на визначений строк і під процент. Позиковими коштами 
ломбард не користувався. Ломбард також надавав супутні послуги з оцінки 
заставленого майна відповідно до умов договору.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» провадить діяльність згідно 
отриманого Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України про  реєстрацію фінансової установи, реєстраційний номер 
15101489, серія та номер свідоцтва ЛД № 287, дата видачі – 22 лютого 2005 
року. Зареєстровано відповідно до Розпорядження Комісії № 3592 від 22 
лютого 2005 року. 

Юридична адреса ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР»  - 20300, 
Черкаська обл.,  м. Умань,  вул. Шмідта, 1.

Для здійснення своєї діяльності Ломбард має право відкривати поточні 
банківські рахунки у національній та іноземній валюті.

Метою діяльності Ломбарду є одержання прибутку в результаті здійснення 
діяльності на ринку фінансових послуг, а саме, інші види кредитування в порядку 
та за умов визначених чинним законодавством i Засновницьким договором, а 
також наступний розподіл цього прибутку між Засновниками. 

Середня кількість працівників товариства на кінець 2017 р. становила 43 
чол.

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня, яка є 
національною валю тою України, і найкращим чином відображає економічну 
сутність більшості операцій, що проводяться підприємством, і пов’язаних з 
ними обставинами, впливаючи на її діяльність.

Українська гривня є також валютою пред ставлення фінансової звітності за 
Міжнарод ними стандартами.

Всі дані фінансової звітності округлені з точ ністю до цілих тисяч гривень.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР», як фінансова установа 

перейшла на складання фінансової звітності за МСФЗ, товариство  обирало 
датою переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року.

Перша фінансова звітності за МСФЗ була складена станом на 31.12.2013р. 
Повний пакет фінансової звітності за 2017 рік є фінансовою звітністю, 

складеною відповідно до МСФЗ станом на 31.12.2017 року. 
Повна фінансова звітності  ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ОСКАР 

за 2017рік  складена згідно  МСФЗ, діючих станом  на 31. 12.2017 року. 

Примітка 2. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення.
Примітка 2.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, що  

застосовані в Україні, основи представлення фінансової звітності
Законодавчою основою застосування Міжнародних Стандартів Фінансової 

Звітності (в подальшому – МСФЗ) є Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», в який  було внесено зміни відповідні зміни. 

Незалежно від застосовуваного пакету стандартів товариство зобов’язане 
виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» і Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-
правові акти щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, проведення інвентаризації тощо.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» вів в 2017 році бухгалтерський 
облік відповідно до МСБО й на основі нього склав фінансову звітність за МСФЗ. 

Фінансова звітність за МСФЗ, що складена за 2017 рік, містить інформацію:
 - в Звіті про фінансовий стан станом на: 31.12.2016року та 31.12.2017року;
 -  в Звіті про фінансові результати за: за 2016рік, за 2017 рік;
 -  в Звіті про рух грошових коштів за: за 2016 рік, за 2017 рік;
 -  в Звіті про зміни у власному капіталі за: за 2016рік, за 2017 рік;
   -  відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. 
Примітка 2.3. МСФЗ, МСБО та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), які можуть 

використовуватись
Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, якими 
користувалось Товариство при підготовці фінансової звітності за звітний рік, 
офіційно оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України www.minfin.gov.
ua, що забезпечує формування державної фінансової політики. Ці Стандарти 
ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності та інших 
публікаціях Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
Авторське право на Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації 
РМСБО має Фонд Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(ФКМСБО). Затверджений текст Міжнародних стандартів фінансової звітності 
та інших публікацій ФКМСБО є текст англійською мовою.

Примітка 2.4. Оновлення Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

МСФЗ і МСБО та правки до них, ефективна дата яких настає у 2018 році 
або пізніше, що можуть бути застосовані достроково у фінансовій звітності за 
2017 рік:

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контрактів з клієнтами»
Введено п’яти ступеневу модель визнання виручки. Величина виручки 

визначається у сумі очікуваної оплати за переданий товар або надану послугу 
(а не за справедливою вартістю відшкодування). (01.01.2018 р., дострокове 
застосування дозволено).

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. (01.01.2018 р., 
дострокове застосування дозволено).

МСФЗ (IFRS) 16 «Договори оренди»
З 01.01.2018 р., дострокове застосування дозволено.
Стандарти та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не набрали 

чинності на дату випуску фінансової звітності, ми   маємо намір використовувати 
з дати їх вступу в дію. Вплив, який буде мати таке перше застосування цих 
МСФЗ на фінансову звітність  не можна зараз обґрунтовано оцінити

Застосування у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 р. 
оновлених МСБО і МСФЗ та правок до них,  дати обов’язкового застосування  
яких наступили для звітності за 2017 рік, а саме, МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки 
відстроченого тарифного регулювання»; Порядок обліку угод з придбання 
часток у спільних операціях (зміни до МСФЗ 11);  Уточнення дозволених 
методів амортизації  (зміни до МСБО 16 та 36);  Сільське господарство 
плодові культури (зміни до МСБО 41);  Метод дольової участі в окремій 
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фінансовій звітності (зміни до МСБО 27);  Щорічні вдосконалення 
2012-2014років, Інвестиційні організації, застосування звільнення від 
необхідності консолідації (зміни до МСБО 28 та МСФЗ 10,12); Ініціативи 
по розкриттю інформації (зміни до МСБО 1)   впливу на формування нашої 
фінансової звітності не має, так як специфіки нашого бізнесу не стосуються. 
Управлінський персонал не здійснював розрахунок  можливого впливу 
запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень на його 
фінансовий стан на 31 грудня 2017 року та на результати його діяльності за 
2017 фінансовий рік, тому що вважає, що ці зміни матимуть мінімальний вплив 
на бухгалтерський облік.

Стандарти та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не 
набрали чинності на дату випуску фінансової звітності товариством, ПОВНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» має намір використовувати з дати їх 
вступу в дію. Вплив, який буде мати таке перше застосування цих МСФЗ на 
фінансову звітність  не можна зараз обґрунтовано оцінити.

Примітка 3. Облікова політика
Примітка 3.1. Концептуальна основа
Фінансова звітність Ломбарду за 2017 звітний рік відображає його 

фінансовий стан на 31.12.2017 року, фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну 
інформацію, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), виданих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), які в Україні визначені в якості застосовної концептуальної основи 
фінансової звітності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність» і є для  Ломбарду  прийнятною концептуальної основи загального 
призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного 
подання.

Фінансова звітність підготовлена відповідно принципу оцінки за первісною 
вартістю за винятком фінансових активів, що утримуються для продажу, які 
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
– збитку (власного капіталу), які відображаються за справедливою вартістю.

Примітка 3.2. Основи облікової політики та складання звітності
Облікова політика Ломбарду встановлює порядок організації та ведення 

бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що 
використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика Ломбарду – документ, головною метою якого є загальна 
регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського 
обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Ломбарду будується у відповідності з чинним 
законодавством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Нацкомфінпослуг, 
обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій, основними принципами міжнародних стандартів 
фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що 
визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Обрана Товариством облікова політика:
- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення 

фінансового, управлінського та податкового обліку;
- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації.
Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, 

дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується 
методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості 
організації бухгалтерського обліку.

Облікова політика Товариства базується на складових міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку: постійності правил бухгалтерського 
обліку, обачливості, нарахування, окремого відображення активів і 
зобов’язань, прийнятності вхідного балансу, пріоритеті змісту над формою, 
оцінюванні, відкритості, консолідації, суттєвості, безперервності діяльності, 
конфіденційності. Товариство постійно керується одними й тими ж правилами 
бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій 
базі. 

Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду 
у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення 
зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його 
збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів.

Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду 
у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між 
акціонерами.

Власний капітал - це залишкова частина в активах Ломбарду після 
вирахування всіх  зобов’язань.

Облікова політика в Ломбарді застосовується до подій та операцій з часу 
їх виникнення.

Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх 
економічних вигод для Ломбарду і актив має собівартість або вартість, яка 
може бути достовірно обчислена.

Зобов’язання – це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок 
минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів Ломбарду.

Активи і зобов’язання Ломбарду оцінюються і відображаються в обліку з 
достатньою мірою обережності з метою уникнення можливості перенесення 
існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Тому методи оцінки 
активів та зобов’язань базуються на головних принципах міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань 
надходить інформація про загальну вартість майна Ломбарду, його зобов’язань, 
про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні 
зобов’язання.

У фінансових звітах Ломбард використовує такі методи оцінки, як історична 
(первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова 
вартість.

Грошові кошти та їх еквіваленти. 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на 

рахунках у банках.
Основні засоби:
Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів 

прямолінійний метод: 
Одиницею обліку вважати окремий об’єкт. Застосовувати ліквідаційну 

вартість основних засобів для цілей амортизації рівною 100грн. 

Вартість об’єкту основних засобів складається з:
- купівельної вартості з урахуванням сплаченого мита;
- будь-яких прямих витрат на доставку активу і доведення до стану, 

необхідного для його використання за призначенням;
- сум непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням (створенням) 

об’єкту основних засобів (якщо вони не повертаються підприємству);
- первісної оцінки витрат на демонтаж і переміщення активу;
- матеріалів, оплати праці та інших витрат на основні засоби, що 

створюються власними силами;
- витрат, пов’язаних з капітальним ремонтом, функціональним поліпшенням.
Нематеріальні активи
Використовувати при нарахуванні амортизації нематеріальних активів 

прямолінійний метод.
Термін корисного використання нематеріальних активів визначати 

по кожному нематеріальному активу, який надходить до підприємства, 
застосовуючи наступні строки: 

авторські та суміжні права (на програмне забезпечення) – 1,5 роки,
інші нематеріальні активи – 3 роки. 
У разі встановлення власниками прав менших строків, застосовувати такі 

строки.
Одиницею обліку вважати окремий об’єкт. 
Податки на прибуток. 
Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до 

законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на 
кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний 
податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, 
крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних 
доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або 
відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків 
поточного та попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, 
відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових 
зобов’язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та 
тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань 
та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Суми відстрочених 
податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або 
повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, 
будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця 
або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові 
активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та 
перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність 
отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати 
тимчасові різниці.

Запаси.
Оцінка запасів виконується по найменшій з двох величин:
 - собівартості і можливій чистій реалізаційній вартості. 
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші 

витрати необхідні для доставки їх до поточного місцезнаходження та стану.
Оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих 

виробів, МШП, товарів) при відпуску  у виробництво чи при іншому вибутті  
визначати за методом собівартості перших за часом надходження запасів 
(FIFO).

Малоцінними та швидкозношуваними предметами вважати матеріальні 
активи із строком корисного використання менше одного року незалежно від їх 
вартості. Вартість таких активів виключати із складу активів в першому місяці 
використання таких  об’єктів.

Резерви, забезпечення, зобов’язання, відстрочені податки
Проводити нарахування резерву забезпечення майбутніх витрат і платежів 

пов’язаних з оплатою праці. 
Зобов’язання   визнаються,  якщо  його  оцінка  може  бути достовірно 

визначена та    існує  ймовірність  зменшення  економічних  вигод у 
майбутньому внаслідок його           погашення. Якщо на дату балансу раніше 
визнане зобов’язання не підлягає погашенню,  то  його  сума включається до 
складу доходу звітного періоду. З метою бухгалтерського  обліку  зобов’язання  
поділяються  на:      довгострокові,   поточні,   забезпечення,   доходи майбутніх 
періодів.

    До короткострокових (поточних) зобов’язань відносити зобов’язання, що 
задовольняють будь-який із перелічених критеріїв:

   - зобов’язання підлягає погашенню в межах звичайного виробничого 
циклу організації; 

   - зобов’язання призначене для продажу і підлягає погашенню протягом 12 
місяців після звітної дати; 

- у підприємства немає безумовного права відкладати погашення 
зобов’язання протягом якнайменше 12 місяців після звітної дати.

Оренда
Витрати за операційною орендою визнаються у складі витрат періоду, до 

якого вони відносяться, за методом рівномірних нарахувань протягом всього 
строку відповідної оренди. 

Податки до відшкодування та податки сплачені авансом – відображаються 
за номінальною вартістю, за винятком відповідних резервів на покриття сум, 
повернення яких видається сумнівним.

Доходи і витрати
Визнання доходів – дохід від реалізації товарів, надання позичок тощо 

визнається тоді, коли існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані із 
володінням товарами, перейдуть до підприємства, і суму доходу від реалізації 
можна достовірно визначити. Проценти та штрафи визнаються доходами та 
нараховуються в бухгалтерському обліку в момент їх сплати (погашення)

Податковий облік
Податковий облік здійснювати у відповідності до вимог податкового 

законодавства України. 
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, 

що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів 
і зобов’язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно 
аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, 
включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах 
вважаються обґрунтованими. 

Примітка 4. Істотні судження  та основні джерела невизначеності в 
процесі застосування облікової політики.

Керівництво використовує ряд оцінок, суджень та при пущень по відношенню 
представлення акти вів і зобов’язань і розкриття умовних активів і зобов’язань 
при підготовці фінансової звітнос ті у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок. Припущення і зроблені на 
їх основі розра хункові оцінки постійно аналізуються на пред мет необхідності 
їх зміни.
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У процесі застосування облікової політики Ломбарду керівництво зробило 
певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які 
мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці 
судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення 
щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок. 
Серед ключових припущень щодо майбутнього, а також основних джерел 

невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик 
стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів 
та зобов’язань протягом наступного фінансового року, відстрочені податкові 
активи. Діючий Податковий кодекс України та зміни що вносяться до нього 
суттєво змінюють податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни 
сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень 
керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової 
вартості основних засобів.

Примітка 5. Економічне середовище, в умовах якого Ломбард здійснює 
свою діяльність

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона 
продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. 
Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 
ліквідності на ринках капіталу, досить високим рівнем інфляції та наявністю 
валютного контролю, що 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 в цілому. Внаслідок 
цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш 
розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів 
розвитку світової економіки. Світова фінансова криза та обвал національної 
валюти призвели до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності 
на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та 
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні 
заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора 
і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність 
щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 
Ломбарду та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати 
діяльності та економічні перспективи Ломбарду.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення 
стійкості бізнесу Ломбарду  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення 
в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності і фінансове 
становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути 
достовірно оцінений.

Примітка 6. Окремі елементи фінансової звітності за 2017 рік.
Ломбард визначав дохід – дохід від надання позичок (отримані проценти), 

реалізації товарів, тощо тоді, коли існує вірогідність, що економічні вигоди, 
пов’язані із володінням товарами, перейдуть до підприємства, і суму доходу 
від реалізації можна достовірно визначити. 

Згідно офіційних даних Державної служби статистики України, 
кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 
2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання 
необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 
за 2016 рік.  Управлінський персонал компанії прийняв рішення не проводити 
перерахунок фінансової звітності за 2017 рік,  згідно з міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

Проценти та штрафи визнаються доходами та нараховуються в 
бухгалтерському обліку в момент їх сплати (погашення).

Податки на прибуток Ломбард відображає у фінансовій звітності відповідно 
до законодавства, яке вступило в дію станом на кінець звітного періоду. 
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і визнаються у 
складі прибутку чи збитку за рік, й становлять 15 тис грн..

Перерахунок нарахованих відстрочених податкових  зобов’язань та  
відстрочених податкових активів, які були нараховані станом на кінець 2017 
року, підприємством на відповідність вимогам МСФЗ не проводився, можливий 
вплив його не врахований.

Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби та нематеріальні активи на 
балансі ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ОСКАР» відсутні.

Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2017 року складається з 
заборгованості по наданих кредитах, й складає 4322 тис. грн..за розрахунками 
з бюджетом – 1 тис  грн..  Дебіторська заборгованість по розрахунках з іншими 
дебіторами складає 41 тис грн.. Потреба в нарахування резерву сумнівних 
боргів не виникала. Дебіторська заборгованість, по якій минув термін позивної 
давності на кінець відсутня.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на 
рахунках у банках, вони  характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 
Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштів складає 1020 тис. 
грн.. Облік касових операцій в Ломбарді  ведеться згідно з вимогами НБУ та 
Нацкомфінпослуг. 

Облік власного капіталу. Розмір статутного капіталу складає 1000 тис. грн.. 
Статутний капітал сформований та сплачений своєчасно, в повному обсязі.   
Сформований резервний капітал в розмірі 1 тис. грн., додатково вкладений 
капітал – 1 тис грн.. За звітний рік отримано чистого  прибутку 83 тис грн.., 
нерозподілений прибуток склав на кінець звітного року до 220 тис грн..

Зобов’язаннями визнається заборгованість Ломбарду іншим юридичним 
або фізичним  особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, 
погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 
Товариства та його економічних вигід. 

Поточні зобов’язання на звітну дату відображено за сумою погашення.
Пов’язаними особами для Ломбарду є: засновники й  посадові особи 

Ломбарду та члени їхніх сімей; особи, які відповідно до законодавства України 
контролюють діяльність Ломбарду; юридичні особи, що контролюються 
Ломбардом або разом з ним перебувають під контролем третьої особи. 
Протягом звітного року Ломбард мав операції з пов’язаними сторонами, а саме 
засновником, стосовно оренди приміщень. 

Нарахування заробітної  плата персоналу Ломбарду протягом 2017 року 
відбувалось відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації 
та інші додаткові виплати керівництву Ломбарду, іншому управлінському 
персоналу не здійснювались. 

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» 
щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та 
зобов’язань Ломбарду відсутні.

Директор    Коберник М .В.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат: Керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» 
(ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА»);   Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД 

ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») (код ЄДРПОУ 
24413095, місцезнаходження 20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ 
ШМІДТА, будинок 1), що складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) 
станом на 31 грудня 2017 року та відповідних звітів про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, рух грошових коштів та власний капітал 
за  рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі 
«Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ 
«ОБЖОРА») на 31.12.2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за 
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних 

грошових коштів у касі, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. 
Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй 
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили 
інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 
500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість 
інвентаризації, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків 
по касі у сумі 1 005 456,98 грн.   

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 
та Методичних рекомендацій 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 затверджених  Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 01.02.2018 року № 142. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами 
викладено в розділі «Відповідальність аудитора за  аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з  Кодексом 
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні   
до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші  обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту
Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі «Основа 

для думки із застереженням» відсутні інші ключові питання аудиту, про які 
необхідно повідомити в нашому звіті. 

Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається з інформації стосовно  річних звітних даних, які 
містяться у звіті про склад активів та пасивів ломбарду і звіті про діяльність 
ломбарду, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора 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 та 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 таких 
фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, 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 Ломбарду 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, окрім випадків, 
коли управлінський персонал або планує ліквідувати Ломбард чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність в 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 МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
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.
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Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  
Окрім того, ми:

•	 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 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, невірні 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, доходимо 
висновку, 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. Тим не 
менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію 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 лежать в основі 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, виявлені під час аудиту, 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 їх про всі стосунки та 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 актів

Повідомлення фінансовою установою Нацкомфіипослуг про всі зміни 
даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отриман-
ня ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за 
винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).
Ломбард про всі зміни даних, зазначені у документах, що додавалися до заяви 
про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких 
змін подає Повідомлення до Нацкомфінпослуг.
Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відпо-
відно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщення інформа-
ції, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власно-
му веб- сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальність.
Ломбард надає клієнтам інформацію, передбачену статтею 12 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:
на вимогу клієнта (споживача);
фінансову звітність розміщує на власному веб-сайті http://www.zvitnist.com.
ua/24413095 та забезпечує її актуальність;
Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частин чет-
вертої, п’ятої етапі 12 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом 
розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці).
На сайті ломбарду розміщена фінансова звітність за останні 6 років. 
Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінан-
сових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного 
робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої 
дати.
На веб-сайті Ломбарду не розміщені внутрішні правила.

Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону про фінансові по-
слуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
У разі виникнення конфлікту інтересів рішення у фінансовій установі прийма-
ються у відповідності до статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг».

Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою 
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних бу-
дівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджуєть-
ся фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який 
має кваліфікаційний сертифікат.
Приміщення головного офісу та відокремлених підрозділів Ломбарду  при-
стосовані  та доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
що підтверджено висновками експерта №№  10/11-001, 10/11-003, 10/11-004, 
10/11-005, 10/11-006, 10/11-007, 10/11-008, 10/11-019, 10/11-010, 10/11-011, 
10/11-012, 10/11-015, 10/11-016, 10/11-017, 10/11-018, 10/11-020, 10/11-101 від 
10.11.2017 року, наданих експертом Колесовим В.О., який володіє кваліфі-
каційним сертифікатом відповідального виконавця окремих видів робіт (по-
слуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, серія АЕ № 002650 від 
01.08.2013 року. Висновок експерта про відповідність приміщення відокрем-
лених підрозділів Ломбарду  №№ 02, 13, 14, 15 відсутні, у зв’язку з відсут-
ністю діяльності зі споживачами. 
Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності 
приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп на-
селення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (спо-
живачем).
Фінансовою установою розміщено інформацію щодо доступності приміщення 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, до-
ступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

 Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені 
підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру 
фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII 
Положення № 41.
Ломбардом внесено інформацію про всі відокремлені підрозділи до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до 
вимог установлених розділом XVII Положення № 41.
Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і до-
кументів 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.
У Ломбарду наявні необхідні засоби, які забезпечують належне зберігання 
грошових коштів та документів, зокрема приміщення ломбарду та відокрем-
лених підрозділів ломбарду обладнані, сховищами, сейфами для зберігання 
грошових коштів та охоронною сигналізацією згідно договору. 
Ломбард дотримується  вимог нормативно-правових актів щодо готівкових 
розрахунків, установлених Положенням про ведення касових операцій в на-
ціональній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 
29.12.2017 року № 148..
Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення прова-
дження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцен-
зійних умов № 913, розділом 2 Положення № 1515
Ломбард здійснює лише один вид господарської діяльності, а саме надання 
коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Інших видів гос-
подарської діяльності Ломбард не здійснює 
Розкрити інформацію (опис) у повному обсязі щодо змісту статей балан-
су, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу 
балансу
Всі розшифровки змісту статей балансу містяться у примітках до річної фінан-
сової звітності за 2017 рік.
Дотримання ломбардом затверджених внутрішніх правил надання від-
повідних 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.
Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил надання фінансових 
послуг (затверджені Протоколом № 3 Загальних зборів учасників ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР»), які відповідають  вимогам законів Укра-
їни та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулю-
вання та нагляд за ринками фінансових послуг, та укладає договори з надання 
фінансових послуг з клієнтами (споживачами фінансових послуг) виключно 
відповідно до таких правил.
Включення ломбардом у договори про надання фінансових послуг 
обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових по-
слуг
Договори, що укладаються Ломбардом з клієнтами (споживачами фінансових 
послуг), містять посилання на правила надання фінансових послуг (в застав-
ному білеті, який є невід’ємною частиною договору)
Надання ломбардом фінансових послуг на підставі договору, який від-
повідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону 
про споживачів, статті 1056і ЦКУ, пункту 3.3 розділу 2 Положення № 3981 
та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбар-
дом.
Ломбард надає фінансові послуги на підставі Договору про надання  коштів у 
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який відповідає вимогам 
статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону «Про захист прав спожи-
вачів», статті 1056 ЦКУ, пункту 3.3 розділу 2 Положення № 3981, положенням 
внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом, та повністю відпо-
відає примірному договору про надання  коштів у позику, в тому числі і на умо-
вах фінансового кредиту, який затверджений загальними зборами Учасників 
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАН-
НЯ «ОБЖОРА»). 
Дотримання ломбардом вимог щодо заборони залучення фінансових 
активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повер-
нення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.
Ломбард не залучає фінансові активи від фізичних осіб 
Наявність у ломбарду 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.
Приміщення Ломбарду, в яких здійснюється обслуговування клієнтів (спо-
живачів) відповідають вимогам 2.3 розділу 2 Положення № 3981, а саме, не 
знаходяться в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних 
спорудах, та мають спеціальне місце зберігання заставного майна відповідно 
до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення №41.
Наявність у ломбарда облікової та реєструючої системи (програмне за-
безпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимо-
гам, установленим розділом 4 Положення № 3981, і передбачають веден-
ня обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання 
звітності до Нацкомфінпослуг.
Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді, 
шляхом використання власного програмного забезпечення , що забезпечує 
облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. 

Стан корпоративного управління 
Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених 

Засновницьким договором Ломбарду. Управління Товариством здійснюють: 
Загальні Збори Учасників Товариства, Директор Товариства. При необхідності, 
за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, для перевірки 
господарської діяльності залучається аудитор чи аудиторська фірма. 

Товариство проводить Загальні Збори Учасників Товариства по результатах 
господарської діяльності за рік, на яких розглядаються підсумки діяльності, 
затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які 
належать до їх компетенції. 

Повне товариство «Ломбард Оскар»
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Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю 
зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає 
рішення Директор Товариства.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним 
законодавством України.

Облiкова полiтика
Органiзацiя бухгалтерського облiку здiйснювалася вiдповiдно до наказу 

№ 5 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА 
«ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
від 01.01.2017 року, на підставі  Закону України «Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Постанови КМУ 
від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової 
звітності» зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартах фінансової 
звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та  iнших нормативних документів. 

Система внутрішнього аудиту
Система внутрішнього аудиту на стадії створення. 
Шахрайство при аудиті фінансової звітності 
      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 оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 
господарювання і його середовища», аудитор виконав 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». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та 
інших працівників суб’єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть 
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором  
виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих 
даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх 
чинників діяльності суб’єкта господарювання, структури його власності та 
корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової 
політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів 
фінансових результатів.

      Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про 
можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку. 
     За станом на 31.12.2017 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») в 
порівнянні з даними на початок 2017 року збільшились на 9,7 % і відповідно 
складають 5 384 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення дебіторської 
заборгованості. 

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано 
в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог 
чинного законодавства України.

Аудит зобов’язань і забезпечень.
     Станом на 31.12.2017 року загальні зобов’язання ломбарду зменшились 

до 4 226 тис. грн., тобто на 6,44 %.
     Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2017 року 

відсутні. 
     Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у 

вiдповiдностi до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
оплату працi» та iнших законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється 
нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної 
плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях. Аудиторською 
перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку. 

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано 
в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39. 

Аудит власного капіталу
   Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА 
«ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
складає 1 158 тис. грн., з яких зареєстрований статутний  капітал складає 1 000 
тис. грн., нерозподілений прибуток, станом на 31.12.2017 року,  складає 220 
тис. грн. та неоплачений капітал складає 64 тис. грн.  Заявлений у установчих 
документах зареєстрований капітал товариства сплачений  у повному обсязі. 
Розмір власного капіталу  відповідає Положенню  про порядок надання 
фінансових послуг ломбардами. 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів 
діяльності  

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») відображених у фінансовій 
звітності.

Чистий  прибуток  поточного року складає 83 тис. грн. 
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів 

від звичайної діяльності ломбарду  ведеться у відповідності до норм МСБО 18 
«Дохід». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному 
дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, 
наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2017 рік відповідають 
первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, 
що звіт про фінансові результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно 
і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а 
також розкриває інформацію про них. 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАН-
ТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року 

Номер та дата видачі свідо-
цтва про внесення в реєстр 
аудиторських фірм та ауди-
торів, які надають аудитор-
ські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 
27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення  до ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових уста-
нов № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 
чинне до 31.12.2022 року

Контактний телефон (0482) 32-46-98, 32-46-99

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЛОМБАРД

Повне наймену-
вання 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА»)

Ідентифікаційний 
код 24413095

Місцезнаходження 20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, бу-
динок 1

Дата державної 
реєстрації 

Дата державної реєстрації: 11.12.1996 
Дата запису: 29.07.2004 
Номер запису: 1 025 120 0000 000009

Свідоцтво про реє-
страцію фінансової 
установи та ліцензії

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 287 
видане 22.02.2005 року реєстраційний номер 15101489 
згідно Розпорядження Комісії від 22.02.2005 р. № 3592, код 
фінансової установи 15

Основний від  ді-
яльності відповідно 
до статутних до-
кументів

64.92 Інші види кредитування 

Зареєстрований 
статутний  капітал, 
грн. 

1 000 000.00 грн.

Середньооблікова 
чисельність праців-
ників

40 працівників 

Наявність відокрем-
лених підрозділів 
(філій та відділень)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 01 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 36451350 
Місцезнаходження ВП: 03187, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 20А

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 02 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 36651616 
Місцезнаходження ВП: 02152, м.Київ, ВУЛИЦЯ Горького, 
будинок 171, оф. 5А

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 03 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 36780502 
Місцезнаходження ВП: 03040, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/14

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 04 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА 
«ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 37412202 
Місцезнаходження ВП: 03127, м.Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 6, корп. А

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 05 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 37715827 
Місцезнаходження ВП: 03191, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, будинок 14Б

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 06 ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 38020497 
Місцезнаходження ВП: 03039, м.Київ, вул. Ізюмська, 
будинок 1

Повне товариство «Ломбард Оскар»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/2018212



Наявність 
відокремлених 
підрозділів (філій 
та відділень)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 07 ПОВНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 38020505 
Місцезнаходження ВП: 04111, м.Київ, Святошинський 
район, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, будинок 45

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №08 ПОВНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА» 
Код ЄДРПОУ ВП: 40675622 
Місцезнаходження ВП: 03187, м.Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА , будинок 
31 А

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №19 ПОВНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40732334 
Місцезнаходження ВП: 01032, м.Київ, Шевченківський 
район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 107

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 10 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40732569 
Місцезнаходження ВП: 02000, м.Київ, Дарницький 
район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 40

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 11 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40732732 
Місцезнаходження ВП: 04215, м.Київ, Подільський 
район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 15/1, корпус А

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №12 ПОВНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР»,ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40732858 
Місцезнаходження ВП: 03039, м.Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 4, корпус А

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 13 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40733055 
Місцезнаходження ВП: 08600, Київська обл., місто 
Васильків, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 25 А

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 14 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40733296 
Місцезнаходження ВП: 02139, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, буди-
нок 20

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 15 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40733521
Місцезнаходження ВП: 02232, м.Київ, Деснянський 
район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 66 А

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 16 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ«ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40733631 
Місцезнаходження ВП: 02068, м.Київ, Дарницький 
район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 3

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 17 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ 
Код ЄДРПОУ ВП: 40734420 
Місцезнаходження ВП: 02140, м.Київ, Дарницький 
район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 7 А

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 18 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 40734627 
Місцезнаходження ВП: 02125, м.Київ, Дніпровський 
район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 22

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 20 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР»(ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА»ОСКАР»,ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ «ОБЖОРА»)
ХАРЧУВАННЯ»ОБЖОРА») 
Код ЄДРПОУ ВП: 41058220 
Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Голосіївський 
район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 165

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №21 ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР»(ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА»ОСКАР»,ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ 
ХАРЧУВАННЯ»ОБЖОРА»)  
Код ЄДРПОУ ВП: 41067026 
Місцезнаходження ВП: 01032, м.Київ, Солом’янський 
район, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 24/93

Засновники 
ломбарду

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР» 
Код ЄДРПОУ засновника: 32967167 
Адреса засновника: 20300, Черкаська обл., місто 
Умань, ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКА, будинок 20 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000.00

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАН-
НЯ «ОБЖОРА» 
Код ЄДРПОУ засновника: 36213725 
Адреса засновника: 20300, Черкаська обл., місто 
Умань, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, будинок 1 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000.00

Веб-сторінка 
ломбарду http://www.zvitnist.com.ua/24413095

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору  №  415 від 29 
березня 2018 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ 
ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА»)  проведено за період з 01 січня 2017 року по 31 
грудня 2017 року. 

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА») 
заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося 
аудиторами з 29 березня  2018 року по 19 квітня 2018  року.

Партнером завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звіт 
незалежного аудитора, є           
   ___________________                  Сергій Тимофєєнко  
                                                                                                                                                      

          (сертифікат аудитора серії А №2360)  

 Директор                         
    ___________________                  Ольга Пархоменко 
                                                                                                                                                      

          (сертифікат аудитора серії А №006098)  

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 
19.04.2018 року

Повне товариство «Ломбард Оскар»
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