
Б А Л А Н С   (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 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 47 29

первiсна вартiсть 1011 175 175
знос 1012 128 146

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 47 29
II. Оборотні активи  

Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 6 442 6 706

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 118 116
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 601 529
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 604 411
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -

Усього за роздiлом II 1195 7 765 7 762
III.  Необоротні активи, утримувані для прода-

жу, та групи вибуття 1200 - -

БАЛАНС 1300 7 812 7 791
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I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 575 575
Капітал у дооцінках 1405 - -

Б А Л А Н С   (Продовження)
1 2 3 4

Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 450 5 289
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )

Усього за роздiлом I 1495 6 025 5 864
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 1 728 1 738
розрахунками з бюджетом 1620 46 9
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 13 15

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - 165

Усього за роздiлом IІІ 1695 1 787 1 927
ІV.  Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

БАЛАНС 1900 7 812 7 791
1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство
Повне Товариство "Ломбард "Боніта" учасників товариства 
з обмеженою відповідальністю "Ксантія" та компанія" за ЄДРПОУ 25384898

Територія Деснянський р-н м. Києва за КОАТУУ 8036400000

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ 260

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 26

Адреса, телефон вулиця Бальзака, буд. 60, ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 02232

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) 2017 01 01

Підприємство
Повне Товариство «Ломбард «Боніта» 

учасників товариства  з обмеженою від-
повідальністю «Ксантія» та компанія»

за ЄДРПОУ 25384898

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 4 339 6 901

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 (3 603) (5 390)

Валовий:
прибуток 2090 736 1511 
збиток 2095 ( - ) ( - )
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Повне Товариство «Ломбард «Боніта» учасників товариства  з обмеженою відповідальністю «Ксантія» та компанія» за ЄДРПОУ 25384898

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2016 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка 

Зареєстрова-
ний (пайовий) 

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 575 - - - 5450 - - 6025

ПТ «Ломбард «БОНІТА»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120 267 389,00
Адміністративні витрати 2130 (1 048) (1 470)
Витрати на збут 2150 (15) (135)
Інші операційні витрати 2180 (101) (113)
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 2190 - 182
збиток 2195 (161) ( - )

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 - 182
збиток 2295 (161) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -36
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності піс-
ля оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
прибуток 2350 - 146
збиток 2355 (161) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний 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 сукуп-
ним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -161 146

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 455 365
Відрахування на соціальні заходи 2510 101 136
Амортизація 2515 18 15
Інші операційні витрати 2520 590 1202
Разом 2550 1 164 1718

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний 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) 2017 01 01

Підприємство
Повне Товариство «Ломбард «Боніта» 

учасників товариства  з обмеженою від-
повідальністю «Ксантія» та компанія»

за ЄДРПОУ 25384898

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття
Код 
ряд-
ка

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 523 2722
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -
Надходження від боржників неустойки (штра-
фів, пені) 3035 267 389
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 65477 64380

Інші надходження 3095 5909 6012
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2930) (2980)
Праці 3105 (459) (323)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (101) (149)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (61) (28)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 (38) (26)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших по-
датків і зборів 3118 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 (65741) (68061)

Інші витрачання 3190 (3077) (1826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -193 136

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 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
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 - -
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -193 136
Залишок коштів на початок року 3405 604 468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 411 604
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ПТ «Ломбард «БОНІТА»

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 575 - - - 5450 - - 6025
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - -161 - - -161
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 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

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 - - - - -161 - - -161
Залишок на кінець року 4300 575 - - - 5289 - - 5864

Примітки до Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 року
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «БОНІТА» 

Примітка 1. Загальні відомості про Товариство.

Повне найменування ПТ “Ломбард “БОНІТА”
Код за ЄДРПОУ 25384898
Код території за КОАТУУ 80364000000
Населений пункт (місто) м. Київ
Поштовий індекс 02232
Вулиця, будинок вул. Бальзака, 60
Серія та номер виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААВ № 770204

Дата проведення державної реєстрації 31.12.1997р.
 Номер запису в Єдиному державному реєстрі 10661050001001428
Зареєстрований статутний капітал (тис. грн.) 575,0
Види діяльності за КВЕД - 2010 64.92

ПТ «Ломбард «Боніта» станом на 31.12.2016 р. має 10 (десять) відокремлених 
підрозділів ломбарду, відомості про які наводяться в таблиці.

№
П/п

Назва відокремленого 
підрозділу

Довідка серія, 
номер та дата 

рішення про вне-
сення інформації в 

реєстр Держфін-
послуг

Адреса відокремленого 
підрозділу

1 Відділення № 1 ПТ «Лом-
бард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Деснянський р-н, 
вул. Бальзака, 60

2 Відділення № 2 ПТ «ПТ 
«Ломбард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Тимошенка, 14А

3 Відділення № 6 ПТ «Лом-
бард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Деснянський р-н, 
вул. Попудренка, 88/3

4 Відділення № 7 ПТ «Лом-
бард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Вишгородська, 56/2

5 Відділення № 9 ПТ «Лом-
бард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Шевченківский р-н, 
вул. Білоруська, 2

6 Відділення № 10 ПТ 
«Ломбард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Подільський р-н, 
вул. В.Порика, 2

7 Відділення № 14 ПТ 
««Ломбард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Святошинський 
р-н, вул. Якуба Коласа,10

8 Відділення № 15 ПТ 
«Ломбард «Боніта»

07.05.2007р. 
№1481-д

м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Малиновського,12
ТЦ «Метрополіс»

9 Відділення № 16 ПТ 
«Ломбард «Боніта»

19.06.2007р. 
№1585-д

м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Героїв Дніпра, 35

10 Відділення № 17 ПТ 
«Ломбард «Боніта»

09.07.2007р. 
№1636-д

м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Героїв Сталінграду, 
46-А

Всі підрозділи здійснюють діяльність на підставі довідок про внесення інфор-
мації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових 
установ.

Інформація про одержані ліцензії та свідоцтва на окремі види діяльності
Товариство здійснювало свою діяльність на підставі:
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 752098 від 

31.12.1997 року; 
Засновницького договору, затвердженого 21.03.2007 року.

Фінансова звітність ПТ «Ломбард «БОНІТА»за рік, що закінчився 31.12.2016 
р., була затверджена Генеральним директором ПТ «Ломбард «БОНІТА» 14 лютого 
2017 року. 

Предметом діяльності Ломбарду є виключний вид діяльності — ломбардна ді-
яльність шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам 
за рахунок власних під заставу майна та надання супутніх послуг, які є переду-
мовою або умовою надання та обслуговування фінансових кредитів; реалізація 
заставленого майна відповідно до чинного законодавства. 

До компетенції Генерального директора належить: 
ƒ виконання рішення учасників Ломбарду; 
ƒ здійснення управління поточною діяльністю Ломбарду та його підрозділів. 
Стратегічною метою діяльності Ломбарду є подальше насичення ринку фінан-

сових послуг та задоволення потреб фізичних осіб, а також власна прибуткова 
діяльність. 

Обмежень та припинення окремих видів діяльності у Ломбарді не було. 
Характеристика діяльності у 2016 році:

 � у звітному році Ломбарду подовжило основну діяльність з надання фінансових 
кредитів фізичним особам під заставу. 

Поточною метою діяльності було: збереження привабливих умов кредитуван-
ня; утримання клієнтської бази . 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах яких працює ломбард.
Аналізуючи зміни економічного середовища, в умовах яких ПТ «Ломбард «БО-

НІТА» здійснює свою діяльність, необхідно враховувати низку позитивних та нега-
тивних факторів функціонування української економіки протягом 2016 року. 

Так, характерною рисою української економіки у 2016 р. було подальше падін-
ня ВВП, зберігання рівня безробіття у розмірі 11,5% від чисельності працездатного 
населення, неодноразові зміни в податковому законодавстві, що неоднозначно 
трактуються — це так звані політичні та правові ризики діяльності. 

Протягом 2016 року відбулося чутливе коливання ціни на дорогоцінні метали в 
брухті, що встановляється Національним Банком України, що посприяло змінам в 
кредитній політиці Ломбарду. 

ПТ «Ломбард «БОНІТА» є “невеликим” ломбардом за обсягами діяльності, 
тому протягом 2016 р. першочерговим завданням керівництва було збереження 
конкурентноздатності та утримання постійних клієнтів за рахунок привабливих 
умов кредитування.

Примітка 3. Основа подання фінансової звітності
3.1 Основа підготовки фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності ПТ «Ломбард «БОНІТА» за 

2016 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандар-
ти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлума-
чень міжнародної фінансової звітності.

(а) Підтвердження відповідності 
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженій Радою по Міжнародним стан-
дартам фінансової звітності (Рада по МСФЗ) чинними станом на 31.12.2016р. ПТ 
«Ломбард «БОНІТА» не застосовує жодних МСФЗ достроково.

(б) Основа оцінки 
Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первіс-

ною вартістю, з урахуванням вимог МСФЗ. 
(в) Функціональна валюта і валюта подання звітності
Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою і ва-

лютою, в якій представлена ця фінансова звітність. Вся фінансова інформація, 
представлена в гривнях, округлена до тисяч, одиниця виміру – тис. грн.

Облікова політика за МСФЗ затверджена наказом директора ломбарду № 1 від 
04.01.2014р. впродовж 2016 року була незмінною.

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства 
фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінан-
сової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, 
затверджених Міністерством фінансів України. Рядки форм не містять посилань 
на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки струк-
туровано для полегшення користування, додано текстовий зміст із посиланням на 
номер рядка конкретної форми фінансової звітності.

3.2. Суттєві судження, оцінки та припущення 
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Керівництво ломбарду використовує ряд оцінок і припущень, що базуються 
на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очіку-
ваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обста-
вин, стосовно представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і 
зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами 
МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок.

Під час підготовки фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні 
судження, оцінки та припущення:

ПТ «Ломбард «БОНІТА» продовжуватиме свою діяльність на підставі принци-
пу безперервності.

Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не перед-
бачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розгляда-
ється як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не 
наводиться.

Ознаки знецінення нефінансових активів відсутні.
Ломбардом оцінено, що договори, за якими воно виступає орендарем, не міс-

тять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 
3.3. Суттєві положення облікової політики
В цьому розділі наведено лише ті суттєві положення облікової політики, що 

стосуються статей фінансової звітності за 2016 рік.
Суттєвість
З метою формування показників фінансової звітності ломбарду встановлено 

межу суттєвості в розмірі 1 тис. грн. для всіх статей балансу, крім статей, для 
яких визначено окремий критерій суттєвості. 

Фінансові інструменти
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амор-

тизованою вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визна-
ння фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.

Основні засоби, інвестиційна нерухомість,
Інвестиційна нерухомість у ПТ «Ломбард «БОНІТА» відсутня.
Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються у фінан-

совій звітності за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої аморти-
зації та збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується прямолі-
нійним методом. Строки корисного використання по класах наступні:

Машини та обладнання - 5 років,
Інші основні засоби - 12 років,
Нематеріальні активи (програмне забезпечення) - 5 років.
Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів визнаються у фінансовій 

звітності, якщо вони відповідають критеріям визнання. 
У подальшому основні засоби та нематеріальні активи регулярно перегляда-

ються на наявність ознак зменшення корисності, та у разі потреби, перевіряють-
ся на зменшення корисності. 

Запаси
Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оці-

нюється за ціною реалізації відповідної одиниці запасів. На дату балансу запаси 
визнаються за балансовою вартістю.

Зменшення корисності активів
Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності 

до вимог МСФЗ 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” із розрахунком 
очікуваних дисконтованих майбутніх потоків грошових коштів. Нефінансові акти-
ви, інші ніж запаси та відстрочені податкові активи, аналізуються на кожну звітну 
дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при наявності таких 
ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох вели-
чин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтованими грошовими 
потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж). 

Резерви та забезпечення
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому ви-

падку, коли у ПТ «Ломбард «БОНІТА» виникає юридичне або обґрунтоване 
зобов’язання в результаті зобов’язуючої події та існує ймовірність того, що буде 
відтік коштів для виконання цього зобов’язання.

Дохід (виручка)
Дохід від надання послуг визнається як той, що підлягає отриманню на дату 

отримання коштів від клієнта за отримання фінансового кредиту під заставу май-
на, у разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного 

періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та ви-

трати, необхідні для її завершення.
Доходи та витрати (склад)
У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про су-

купні прибутки та збитки, класифікуються по групах, що не суперечить МСФЗ. 
Доходи відображаються за методом нарахування. Витрати відображаються за 
функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат.

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності», Товариство обрало 1 січня 2013 року датою переходу на МСФЗ. 
Фінансова звітність Товариства за 2015 рік є повною річною фінансовою звітніс-
тю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комі-
тетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету 
з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень По-
стійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного 
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності.

Примітка 4. Стан бухгалтерського обліку ПТ «Ломбард «БОНІТА». 
Статистична, фінансова та податкова звітність ПТ «Ломбард «БОНІТА» скла-

дається та подається до відповідних державних органів у визначені терміни у 
встановленому порядку.

Облікова політика ПТ «Ломбард «БОНІТА» на 2016 рік визначена і затвер-
джена наказом про облікову політику №1 від 04 січня 2014р. Він ґрунтується на 
принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до Мето-
дичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затвер-
дженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 07.05.2004р. № 531.

Фінансова звітність ПТ «Ломбард «БОНІТА» в усіх суттєвих аспектах складе-
на з урахуванням вимог МСФЗ, які є її Концептуальною основою. 

Примітка 5. Інвентаризація.

Інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ПТ «Ломбард «БОНІТА» в 2016 
році були здійснені відповідно до вимог Інструкції Міністерства фінансів України від 
02.09.2014  № 879 та п. п. 5.15 «Інструкції про порядок одержання, використання, 
обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» затвердженої 
наказом Мінфіну України № 84 від 06.04.1998р.(втратила чинність 24.07.2015р.), і 
на підставі внутрішніх наказів та інструкцій:

згідно наказу по ПТ «Ломбард «Боніта» від 01.11.16р. № 16- і станом на 
01.12.16р. в період з 01.12.16р. по 15.12.16р. проведено річну інвентаризацію 
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, гро-
шових коштів, документів і розрахунків. По результатах інвентаризацій нестач та 
надлишків товарно- матеріальних цінностей та непідтверджених розрахунків не 
встановлено. 

Примітка 6. Облік основних засобів (рядки 1010,1011,1012 Балансу)
Для оцінки основних засобів у звітності, підготовленій за міжнародними стан-

дартами, ПТ «Ломбард «Боніта» використовує модель обліку по фактичним ви-
тратам згідно МСФЗ 16 «Основні засоби». Основні засоби обліковуються за со-
бівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення (п. 15.МСБО 16). 

До складу основних засобів ПТ «Ломбард «Боніта» відносить матеріальні 
активи зі строком корисного використання більше ніж один рік і вартістю більше 
6000 гривень Матеріальні активи зі строком корисного використання більше ніж 
один рік і вартістю менше 6 000 гривень відносяться до малоцінних необоротних 
активів (МНМА). Залишкова вартість основних засобів ПТ «Ломбард «Боніта» на 
31.12.2016р. складає 29 тисяч гривень. 

Основні засоби ПТ «Ломбард «Боніта» обліковуються за методом собівартості.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється у бухгалтерському 

обліку з використанням прямолінійного методу нарахування. 
Первісна вартість основних засобів на 31.12.2015р. складає 175 тисяч гривень,
Знос - (128 ) тисяча гривень
Балансова (залишкова) вартість - 47 тисяч гривень
На 31.12.2016р. ознак можливого знецінення активів виявлено не було. 
Примітка 7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 

1125 Балансу)
За положеннями наказу про облікову політику ПТ «Ломбард «Боніта» дебітор-

ська заборгованість визнається і оцінюється по первісній вартості. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги ПТ «Ломбард «Боніта» 

по балансовому рахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” станом на 
31.12.2016р. становить 0 тисяч гривень. 

Примітка 8. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ря-
док 1135 Балансу) станом на 31.12.2016р. становить 116  тисяч гривень.

Примітка 9. Інша поточна дебіторська заборгованість ПТ «Ломбард «Боні-
та» станом на 31.12.2016р. становить 529 тисяч гривень (рядок 1155 Балансу).

Таблиця 1. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Назва субрахунка субрахунок
Станом на 

01.01. 2016 р.
в тис. грн.

Станом на 
31.12. 2016 р.

в тис. грн.
Розрахунки із іншими кредиторами 685 490 432
Розрахунки по відшкодуванню збит-
ків по нестачі 375
Розрахунки з вітчизняними поста-
чальниками 631 110 96

Інші розрахунки
Розрахунки по страхових внесках 
з ПФУ 651 1 1

Разом: 601 529

Оцінка дебіторської заборгованості з нарахованих доходів проводиться за 
справедливою історичною вартістю без урахування знецінення. Резерв сумнівної 
заборгованості станом на 31.12.2016 року не створювався.

Заборгованість, по якій минув строк позивної давності, у ПТ «Ломбард «Боні-
та» станом на 31.12.2016р. відсутня. 

Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165 Балансу)
Грошові кошти та їх еквіваленти ПТ «Ломбард «Боніта»: 

 � станом на 31.12.2015р. складають 411 тисяч гривень, з яких: 391 тисячі гривень 
залишки в касах, 18 тисяч гривень залишки коштів у банківських установах.

Примітка 11. Витрати майбутніх періодів 
У ПТ «Ломбард «Боніта» витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2016р. немає. 
Примітка 12. Розкриття інформації стосовно власного капіталу (рядок 1495 

Балансу)
Станом на 31.12.2016р. власний капітал ПТ «Ломбард «Боніта» становить 

5864 тисячі гривень:
 � зареєстрований складений капітал - 575 тисяч гривень;
 � нерозподілений прибуток – 5289 тисяч гривень;

Зареєстрований складений капітал (рядок 1400 Балансу)
Зареєстрований складений капітал ПТ «Ломбард «Боніта» станом на 

31.12.2016 року становить 300 тисяч гривень. Розмір складеного капіталу відпо-
відає Засновницькому договору .

Таблиця 2. Складений капітал ПТ «Ломбард «Боніта» станом на 31.12.2016р.
(відповідно до Засновницького договору про продовження діяльності від 

27.03.2007р. номер запису державної реєстрації 1 066 105 000 200 1428)
Учасник (прізвище, ім’я по батькові; для 

юридичної особи в– повна назва) Частка в статутному фонді
1 2

1.Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КСАНТІЯ»

2.Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ОФІС ДІМ»

60,0 %

40,0 %

ВСЬОГО : 100,0 %

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420 Балансу)
Станом на 31.12.2016р. нерозподілений прибуток складає 5289 тис. грн. 
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Примітка 13. Розкриття інформації щодо зобов’язань Поточні зобов’язання 
і забезпечення

У фінансовій звітності ПТ «Ломбард «Боніта» зобов’язання відображені відпо-
відно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені 
активи», МСБО 39 «Фінансові інструменти визнання та оцінка» та інших МСБО. 
Облік, визнання та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до обраної облі-
кової політики. 

Таблиця 3. Розмір та структура зобов’язань ПТ «Ломбард «Боніта» в 2016 р. 
Назва зобов’язання На 31.12.2016р.
  тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 1738 
Розрахунки з бюджетом  9 
Розрахунки зі страхування  - 
Розрахунки по оплаті праці  15 
Інші поточні зобов’язання  165 
Разом:  1927 
До складу інших поточних зобов’язань, що становить на 31.12.2016р. 165 тис. 

грн. входить кредиторська заборгованість, яка виникла в наслідок поточної креди-
торської заборгованості на суму 165 тис. грн. на умовах поточних договорів про 
надання послуг.

Примітка 14. Розрахунки з бюджетом по податках (рядок 1620 Балансу) 
ПТ «Ломбард «Боніта» є платником до бюджету чотирьох податків: податку на 

прибуток, ПДВ, воєнного збору та ПДФО. 
Недоїмки по сплаті податків ПТ «Ломбард «Боніта» станом на 31.12.2016р. не має.
Примітка 15. Розрахунки зі страхування та розрахунки з оплати праці (ряд-

ки1625, 1630 Балансу) 
Заборгованості по розрахунках з оплати праці у ПТ «Ломбард «Боніта» протя-

гом звітного року не було. Кредиторська заборгованість зі страхування на початок 
і на кінець 2016 року відсутня.

ПТ «Ломбард «Боніта» не бере участі у недержавних пенсійних планах. Умов-
них зобов’язань, які виникають у зв’язку із зобов’язаннями ПТ «Ломбард «Боніта» 
з виплат по закінченні трудової діяльності, вихідної допомоги, виплат на оздоров-
лення тощо, не має.

Примітка 16. Знецінення активів
ПТ «Ломбард «Боніта» визначив, що ознак знецінення по вказаних на 

31.12.2016р. нефінансових активах не існує, також не існує ознак знецінення всієї 
групи нефінансових активів, що генерують грошові потоки. Тому інші розкриття, 
які б вимагалися МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів», в Примітках ПТ 
«Ломбард «Боніта» не наводяться.

Знецінення по статтям, що обліковуються через інший сукупний дохід (статті 
капіталу) немає. Реверсування збитків від знецінення не відбувалося.

Примітка 17 . Операції із пов’язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спіль-

ним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або 
може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи опера-
ційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою 
відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не 
лише їх юридичній формі. 

Операція із пов’язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов’язань 
між суб’єктом господарювання, що звітує, та пов’язаною стороною, незалежно від 
того, чи призначається ціна (п. ii) параграфу 9 МСБО 24).

Товариство не мало господарських операцій з пов’язаними сторонами, які сут-
тєво вплинули на обсяг доходів та витрат у 2016 році.

Примітка 18. Події після звітної дати.
Згідно МСБО 10 подіями після звітного періоду є сприятливі та несприятливі 

події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової 
звітності. 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає необхідне розкриття інформа-
ції про події або обставини, які можуть виникати після звітного періоду, якщо:

 � фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (Фінан-
сова звітність Товариства, що аналізується, формується з дотриманням принципів 
обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного 
грошового вимірника (гривні);

 � управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з 
подіями або умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта гос-
подарювання продовжувати діяльність безперервно (Керівництво Товариство не 
передбачає (навіть повністю виключає) можливість виникнення таких обставин).

Управлінський персонал Товариства вважає, що після звітного періоду до дати 
 � затвердження фінансової звітності не відбулось суттєвих подій, які могли б 

вплинути на показники фінансової звітності за 2016 рік.
Примітка 19. Пояснення до звіту про фінансові результати (Звіту про сукуп-

ний дохід) ПТ «Ломбард «Боніта» за 2016 рік.
Визнання виручки
Виручка визначається по мірі виникнення прав на її отримання, що зазвичай 

відбувається при наявності високої ймовірності фактичного отримання оплати за 
відповідне надання послуг Товариством, а також достатніх договірних підтвер-
джень угоди і фіксованої ціни.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВАРИСТВА 
(рядок 2000 Звіту про фінансові результати) дорівнює 4339 тис. грн. та є доходом 
від надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечен-
ня), а саме послуг виключно з надання фінансових кредитів під заставу за рахунок 
власних коштів – 3916 тис. грн. та реалізації заставного майна – 523 тис. грн.

Реалізація дорогоцінних металів Згідно законодавства, першочерговим по-
купцем продукції Товариства із дорогоцінних металів є структурний підрозділ На-
ціонального Банку України - Державна Скарбниця України. Державна Скарбниця 
України встановлює ціни на закупівлю дорогоцінних металів та виробів з них. Дру-
горядними покупцями є інші Товариства та фізичні особи, тільки після відмови Дер-
жавної Скарбниці від купівлі наданих дорогоцінних металів. Реалізація заставного 
майна Державній Скарбниці України в 2016 році складає - 523 тис.грн. 

Інші операційні доходи ТОВАРИСТВА за 2016 рік (рядок 2120 Звіту про фінан-
сові результати) дорівнюють 267 тис. грн. та є сумою отриманої пені за прострочен-
ня виконання зобов»язань за наданими фінансовими кредитами.

Інші фінансові доходи та інші доходи за 2016 рік не визнавалися. 
Операційні витрати за 2016 рік складаються з наступних витрат, тис. грн.: 

Матеріальні витрати --
Витрати на оплату праці 455
Відрахування на соціальні заходи 101
Амортизація 18
Інші операційні витрати 590
Разом 1164

Адміністративні витрати
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. адміністративні витрати Товариства 

складали 1048 тис. грн., в т.ч.:
Заробітна плата , відпускні та лікарняні – 455 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи - 101 тис. грн.
Амортизація - 18 тис. грн.
Інші операційні витрати - 474 тис. грн.
Витрати на збут – 15 тис. грн., в тому числі:
Витрати на рекламні заходи – 15 тис. грн. 
Теперішній стан ломбардної діяльності пов’язаний зі збільшенням конкурент-

них факторів на ринку України, а також з постійними змінами цін на дорогоцінні 
метали, що безпосередньо впливають на формування прибутку ломбардів, в тому 
числі ПТ «Ломбард «Боніта». Незважаючи на політику зменшення витрат з метою 
отримання прибутку, нашому підприємству, нажаль, не вдалося досягнути бажано-
го результату. Тому, за підсумками фінансових результатів 2016 року підприємство 
зазнало збитків на суму 161 тис грн. 

Примітка 19. Пояснення до звіту про рух грошових коштів за 2016 рік.
Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом відповідно до вимог 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів». 
Примітка 20. Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками в Ломбарді здійснюється стосовно фінансових 

ризиків кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юри-
дичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний 
ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик 
ліквідності. Ломбард не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні 
завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління опера-
ційними та юридичними ризиками спрямовано на забеспечення належного функці-
онування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Примітка 21. Безперервність діяльності ПТ «Ломбард «Боніта» 
Діяльність ПТ «Ломбард «Боніта» протягом 2016р. була безпе6рервною. Управ-

лінський персонал ПТ «Ломбард «Боніта» планує вести безперервну діяльність 
впродовж 2017р., для цього діяльність планується вести так, щоб фінансовий стан 
був стійким, щоб було досить коштів для погашення всіх своїх зобов’язань і одночас-
но безперебійного здійснення процесу діяльності ломбарду, а також значну частину 
виручених коштів планує активно інвестувати в розширення діяльності.

Примітка 22. Непередбачені обставини 
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали і можуть про-

довжувати впливати на діяльність ломбарду. Внаслідок цього здійснення фінан-
сових операцій в Україні пов’язане з ризиками, нехарактерними для інших ринків. 
Крім того, падіння обсягів операцій на ринках капіталу і кредитних ресурсів, а та-
кож його вплив на економіку України підвищило рівень невизначеності в економіці 
України. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва ломбарду 
щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції і фінансове станови-
ще ПТ «Ломбард «Боніта». 

Генеральний директор ПТ «Ломбард «Боніта» Богер О. В.

Головний бухгалтер Новожилова Н. Е.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності та річних звітних даних
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛОМБАРД «БОНІТА» УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КСАНТІЯ» ТА КОМПАНІЯ» 

за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

м. Київ «25» квітня 2017 року

Учасникам, керівництву Повного товариства
«ЛОМБАРД «БОНІТА» УЧАСНИКІВ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КСАНТІЯ» ТА КОМПАНІЯ»

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до договору N 05/04/2017-2 від 05.04.2017., ми провели аудит фі-
нансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «БОНІТА» УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСАНТІЯ» ТА КОМПАНІЯ» 
(далі за текстом – «Товариство»), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
станом на 31.12.2016 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), При-
мітки до фінансової звітності за 2016 рік, а також стислий виклад суттєвих обліко-
вих політик та інші пояснювальні примітки.

Аудиторську перевірку розпочато 17 квітня 2017 року та закінчено 25 квітня 
2017 року.

Основні відомості про Ломбард:
Повна назва: Повне товариство «ЛОМБАРД «БОНІТА» УЧАСНИКІВ ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСАНТІЯ» ТА КОМПАНІЯ» 
Код ЄДРПОУ: 25384898
Юридична адреса: 02232, м.Київ, вулиця Бальзака, будинок 60
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення 

державної реєстрації: Дата запису: 22.03.2005р., Номер запису: 1 066 120 0000 
001428

ПТ «Ломбард «БОНІТА»

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №24 (VI частина)/2017 7



В звітному періоді зміни до установчих документів не вносилися.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серії АОО № 752098 від 

31.12.1997р.
Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 
64.92 Інші види кредитування.
Чисельність працівників на звітну дату: - 26 чол.
Ліцензія: немає. 
Керівник: Богер Олена Володимирівна
Головний бухгалтер: Новожилова Наталія Едуардівна
Відокремлені підрозділи (філії та відділення): 10 відокремлених підрозділів.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для за-
безпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у 
наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінан-
сова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає та-
кож оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання по-
передньої фінансової звітності. 

Обсяг аудиторської перевірки:
Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами 

та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Порядку складання та по-
дання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 р. № 2740 (із змінами), Міжнарод-
них стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної 
федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішен-
ням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у 
відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
“Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного ауди-
тора”.

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на 
одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час 
аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрун-
тування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності засто-
сованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих 
принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персо-
налом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. 
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для 
складання аудиторського висновку.

Змістовна частина висновку
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена для 

випуску 14 лютого 2017 року і підписана управлінським персоналом в особі дирек-
тора та головного бухгалтера.

Фінансова звітність за 2016 рік була підготовлена   на основі даних українсько-
го бухгалтерського обліку, і була скоригована для приведення у відповідність до 
МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення еконо-
мічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов’язань, 
доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в укра-
їнській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. 
Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були 
первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на ра-
хунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. 

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені су-
дження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. 
Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, 
оцінці резервів сумнівної заборгованості, визнання і зміни забезпечень і погашення 
майбутніх податкових вигод. 

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих То-
варситвом в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призве-
де до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну 
інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість Товариства, 
яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить 
вибуття ресурсів з Товариства, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, 
розкрито відповідно до вимог МСФЗ.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 
31.12.2016 р. 5864 тис. грн., в т. ч. складений капітал – 575 тис. грн., нерозподі-

лений прибуток – 5 289 тис. грн.. Станом на 31.12.2016р. резервний капітал не 
створено.

Розмір складеного капіталу відповідає установчим документам.
Склад засновників (учасників) Товариства та розподіл їх вкладів станом на 

31.12.2016 року складає :
 � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСАНТІЯ»,

Код ЄДРПОУ засновника: 24088117, дата державної реєстрації: 29.02.1996р., 
номер запису: 1 069 120 0000 001696 – частка складає 345 тис. грн., що становить 
60% складеного капіталу;

 � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІС ДІМ»
Код ЄДРПОУ засновника: 21476190, дата державної реєстрації: 24.05.1993р.,
номер запису: 1 069 120 0000 001701- частка складає 230 тис. грн. що стано-

вить 40 % складеного капіталу.
Розмір і структура власного капіталу перевищує 200 тис. грн., що відповідає 

встановленим вимогам п. 2.1.11. ст. 2 «Положення про порядок надання фінан-
сових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981.

Активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не ви-
явлено.

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року не виявлено.
Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товари-

ством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоко-
ли засідання загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 
720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними 
фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду 
внутрішнього аудитора. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, 
входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення 
договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослі-
дження та інше. Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає вста-
новленим вимогам.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого ви-
кривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності».

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо фінансової діяль-
ності узгоджені з даними поточного обліку та фінансової звітності.

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які поста-
вили би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 
місяців. 

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 
січня 2017 р. до дати цього звіту, не відбувалися.

З огляду на короткостроковість більшості фінансових інструментів Товариства, 
згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 («Необхідність перераховувати 
фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження») прийнято рішення 
утриматися від індексації фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У Звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2016 року в складі статті «Інша 

поточна дебіторська заборгованость» відображено вартість дебіторської забор-
гованості з іншими кредиторами у розмірі 529 тис. грн. Управлінський персонал 
не визнав резерв сумнівної заборгованості по такій дебіторській заборгованості, 
як передбачають Міжнародні стандарти фінансової звітності. Облікові записи ком-
панії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав Іншу дебіторську 
заборгованість за чистою вартістю, потрібно було б визнати резерв сумнівної за-
боргованості в сумі 42 тис. грн. Додатковим свідченням обезцінення дебіторської 
заборгованості за виданими кредитами є зниження вартості активів, прийнятих в 
заставу, які Товариство обліковує на позабалансовому рахунку.

По виданим кредитам проценти нараховуються в момент повернення такого 
кредиту. Якби управлінський персонал нараховував проценти на звітну дату, роз-
мір Дебіторської заборгованості збільшився б на 1 095 тис. грн.

Висловлення думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за 
операціями з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року відображає достовірно, 
в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМ-
БАРД «БОНІТА» УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КСАНТІЯ» ТА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансовий 
результат за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми
Директор, аудитор Чулковська І.В.
Сертифікат аудитора серії а № 004127

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Ауди-

тор-Консультант-Юрист».
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10
Тел. 044-360-46-37.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, 

видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішен-

ням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.
Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Пере-

ліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового 
аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане На-
цкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.
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