
 

Основні засоби

1095

1100

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

683

241

КОДИ

36063856

0510100000

260

29012018

1 107

824

994

р.

102
183

81

6

5

На початок 

звітного 

періоду

64.92

106

V

26

21050, м. Вінниця, вул. Червонохрестівська буд. 6, оф. 1,  тел. (0432) 69-05-22

1801001Код за ДКУД

Підприємство

Територія

Повне товариство "Ломбард "Соломон", учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Р.Д.П.-ПЛЮС" і Єлістратов Віталій Володимирович"

за КВЕДВид економічної діяльності інші види кредитування

Адреса, телефон

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

м.Вінниця

Повне товариствоОрганізаційно-правова форма господарювання

Середня кількість працівників
1

на

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)

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

31 грудня 20 17

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма N 1

113

3

1002

1005

1011

1012

1090

596

1 499

Інша поточна дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1155

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1104

1103

1102

1101

1160

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

Поточні фінансові інвестиції

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1195

1170

1190

1200

1300

Витрати майбутніх періодів

II. Оборотні активи
Запаси

Поточні біологічні активи

Актив

1

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Усього за розділом I

за виданими авансами

Товари
Готова продукція
Незавершене виробництво
Виробничі запаси

первісна вартість

інші фінансові інвестиції

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

Баланс

1130

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

первісна вартість

знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Довгострокові біологічні активи

1125

1135

1136

1145

1140 59

11

11

11

68

На кінець 

звітного 

періоду
4

47

33

36

127

14

31

219

   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

1030

накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

1017

113

Код 

рядка

2

1001

1000

1010

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:

1016

1021

Інвестиційна нерухомість

   Первісна вартість інвестиційної нерухомості

   Знос інвестиційної нерухомості

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1015

1020

1065Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1060

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

Гудвіл

1045

1035

1040

1165Гроші та їх еквіваленти

Векселі одержані

Депозити перестрахування 1115

1120

5692391166Готівка
1167 2Рахунки в банках 27

11

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Частка перестраховика у страхових резервах

1184

1183

1182

1181

1180

інших страхових резервах

резервах незароблених премій

резервах збитків або резервах належних виплат

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов'язань

1 626

Єлістратов В.В.

Солдатова Н.І.

____________

1
 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

(

26

3

)

(

Головний бухгалтер

166

224

1 626

17

На початок 

звітного 

періоду

)

-134 29

6

23

4

10

28

)

)(

(

5

37

2

Код

рядка

1665

1520

1500

1526

1625

1630

1600

1545

1540

1525

1660

 

1615

1620

1621

1635

1640

1610

1400

1425

1410

товари, роботи, послуги

Довгострокові забезпечення

Цільове фінансування

1

I. Власний капітал

Пасив

Поточна кредиторська заборгованість за:

Додатковий капітал

довгостроковими зобов'язаннями

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Капітал у дооцінках

Зареєстрований (пайовий) капітал

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

Інвестиційні контракти

Резерв на виплату джек-поту

Призовий фонд

Благодійна допомога

резерв незароблених премій

резерв збитків або резерв належних виплат

у тому числі:

резерв довгострокових зобов'язань

Страхові резерви

Поточні забезпечення

Баланс 1 107

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800

1900

1700

Керівник

Вилучений капітал

Доходи майбутніх періодів

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IІІ

Короткострокові кредити банків

розрахунками з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

розрахунками зі страхування

розрахунками з оплати праці

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

3

1 000 1 500

На кінець 

звітного 

періоду

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1411Емісійний дохід

1405
17

1401

Накопичені курсові різниці 1412

Інші резерви

1420

1415

1505Пенсійні зобов'язання

1430

1495

1435

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Усього за розділом I

Відстрочені податкові зобов'язання

1535

1534

1521

1533

1531

1530

інші страхові резерви

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов'язання

1510

1515

1532

Векселі видані 1605

1595Усього за розділом II

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645

1650

1670Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1690

1695 80

883 1 546



 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

збиток

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

2250

2121

прибуток

2182

2181
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

163

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

188

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

1675

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2122

2070

196

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2011

1048

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2013

Чисті зароблені страхові премії 2010

2012

прибуток

Інші доходи 2240

збиток

2105Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

Інші операційні доходи

2295

163
2350

42

2305

2355

Чистий фінансовий результат:

42

Валовий:

Дохід від благодійної допомоги

Інші витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід від участі в капіталі

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2000

2050

2095

2120

2110

2014

2112

2090

2111

2190

2195 42

2150

2180

2130 1504 1082

8 8

2255

2241

2270

2290
163

2275

збиток

Фінансовий результат до оподаткування:

2200

2220

2300

196

прибуток

збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

прибуток

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

188

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

1801003Форма N 2 Код за ДКУД

За звітний 

період

Інші фінансові доходи

3

рікза 20

(найменування)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

012018

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

4

17 р.

Код 

рядка

2

Стаття

1

КОДИ

36063856

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємств

о

Повне товариство "Ломбард "Соломон", учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Р.Д.П.-ПЛЮС" і Єлістратов Віталій Володимирович"

29

Головний бухгалтер Солдатова Н.І.

163

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

25

6

744

1512

-42

1090

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Дивіденди на одну просту акцію

2600

2605

2650

Середньорічна кількість простих акцій

4

Керівник Єлістратов В.В.

2610

2615

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2505

2510

2515

За звітний 

період

3

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код 

рядка

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

458543

192

27

Інші операційні витрати

3 4

За звітний 

період

2

Витрати на оплату праці

108

10

Назва статті

1 2

2520

2550

Назва статті

Матеріальні затрати 2500

Код 

рядка

Разом

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

Інший сукупний дохід після оподаткування

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2455

2450

2460

2465

1

2

2410

2415

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

3

Код 

рядка

За звітний 

період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Накопичені курсові різниці

489

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

1

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

4

2445

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400

2405

Стаття

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування



 

2017

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

Надходження від реалізації:

необоротних активів

Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами
3150

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

фінансових інвестицій

3135

3117

6 5503155 4 080

1 587

Товарів (робіт, послуг)

Праці

Відрахувань на соціальні заходи

Зобов'язань з податків і зборів

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток

85

3110

365

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 6 231 3 648

Надходження від страхових премій 3050

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород
3045

Надходження від операційної оренди 3040

103 56

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках
3025

Надходження авансів від покупців і замовників 3015

196

3100

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

За аналогічний 

період попереднього 

року

2018

КОДИ

36063856

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

2901

Підприємство
Повне товариство "Ломбард "Соломон", учасники - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Р.Д.П.-ПЛЮС" і Єлістратов Віталій 

Володимирович"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

1801004Форма N 3 Код за ДКУД

р.за

4

3000

428

Інші надходження

Витрачання на оплату:

3095

3105

(

599

Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість

188

2 642

-127

116

)

За звітний період

3

5 038

Код 

рядка

2

3005

3006

3010

Стаття

1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3195

3115

Надходження від повернення авансів

3200

3205

3116

3118

3140

3020

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Цільового фінансування

3190

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість

Витрачання на оплату авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання фінансових установ на надання позик

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

-18

139

3 523

) (587

188

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

Єлістратов В.В.

Солдатова Н.І.

3305

Витрачання на сплату відсотків

3375
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди

-113

3230

( )3255

3225

3250

113

500

Погашення позик

Власного капіталу

Надходження від погашення позик

3220

Сплату дивідендів

Інші платежі

)

Надходження від:

Отримання позик

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Керівник
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ПРИМІТКИ, 

що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та 

інші пояснення і розкриття інформації Повного  товариства 

«Ломбард «Соломон», учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович» станом на 31 грудня 2017 року. 

 

Примітка 1. Загальна інформація 

Повне товариство «Ломбард «Соломон», учасники - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і 

Єлістратов Віталій Володимирович» (надалі – ПТ «Ломбард «Соломон» 

або Товариство) засноване і діє згідно з рішенням загальних зборів 

учасників Товариства (протокол №1 від 07.07.2008 року).  

Товариство є суб’єктом підприємницької діяльності, 

юридичною особою, яка функціонує на принципах прибутковості, 

економічної та правової самостійності. 

 Засновницький договір (нова редакція) ПТ «Ломбард 

«Соломон» зареєстровано  державним реєстратором виконавчого 

комітету Вінницької міської ради Олексиним М.О. 29.05.2017 року, 

номер запису 117400700429 та затверджено загальними зборами 

учасників 29.05.2017 року (протокол № 6). 

Свідоцтво    про    державну    реєстрацію   юридичної  особи   

серія   А01 №520690 видано виконавчим комітетом Вінницької міської 

ради 11.08.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 11741020000007004. 

Товариство є юридичною особою приватного права з дати його 

державної реєстрації у встановленому порядку, наділяється цивільною 

правоздатністю і дієздатністю, може бути відповідачем та позивачем у 

суді, самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним 

йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути 

звернено стягнення. 

Товариство при здійсненні фінансово-господарської діяльності 

керується чинним законодавством України, зокрема Законом України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12.07.2001року № 2664-III, Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», іншими 

законодавчими актами, в тому числі нормативно-правовими актами 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

Свою діяльність Товариство здійснює через Центральне 

відділення, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця 

Червонохрестівська, буд 6, офіс 1 та 16 інших відділень: 

- Відділення №1, що знаходиться за адресою: 24000, Вінницька обл., 

м. Могилів - Подільський, вул. Стависька, буд. 28; 

- Відділення №2, що знаходиться за адресою: 33001, м. Рівне, вул. 

Шкільна, буд. 63; 

- Відділення №3, що знаходиться за адресою: 22800, Вінницька обл., 

м. Немирів, вул. Горького, буд. 92; 

- Відділення №4, що знаходиться за адресою: 22000, Вінницька обл., 

м. Хмільник, вул. Соборності, буд. 5; 

- Відділення №5 що знаходиться за адресою: 22400, Вінницька обл., 

м. Калинівка, вул. Незалежності, буд. 38; 

- Відділення №6, що знаходиться за адресою: 23500, Вінницька обл., 

м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, буд. 260; 

- Відділення №7, що знаходиться за адресою: 21000,  м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 1А оф.56; 

- Відділення №8, що знаходиться за адресою: 23000, Вінницька обл., 

м. Бар, вул. Соборна, буд. 15; 

- Відділення №9, що знаходиться за адресою: 24000,  Вінницька 

обл., м. Могилів - Подільський, проспект Незалежності, буд. 287, 

оф. 1; 

- Відділення №10, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, 

проспект Слобожанський, 89, оф.59; 

- Відділення №11, що знаходиться за адресою: 24200, Вінницька 

обл., смт. Томашпіль,  вул. Ігоря Гаврилюка, буд. 12; 

- Відділення №12, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, 

вул.. Шолохова, буд. 1; 

- Відділення №13, що знаходиться за адресою: 22500, Вінницька 

обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, буд. 55; 
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- Відділення №14, що знаходиться за адресою: 23700, Вінницька 

обл., м. Гайсин, вул. 1-го Травня, буд. 83а; 

- Відділення №15, що знаходиться за адресою: 23600, Вінницька 

обл.., м. Тульчин,  вул. Миколи Леонтовича, буд. 13А. 

- Відділення №16, що знаходиться за адресою: 24321, Вінницька 

обл.., м. Ладижин,  вул. Петра Кравчика, буд. 12, оф. 2. 

Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2017 року 

становить 26 чоловік. 

ПТ «Ломбард «Соломон» взято на облік ДПІ у м. Вінниці за 

№22521 12.08.2008 року.  

Свідоцтво  про  реєстрацію  фінансової установи серія  ЛД 

№381 видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України 05.02.2009 року (розпорядження № 68, реєстраційний 

№15102307). 

Інформація про господарську діяльність товариства 

Товариство створене з метою надання фінансових послуг. 

Відповідно до Засновницького договору предметом діяльності 

Товариства є здійснення ломбардної діяльності шляхом надання на 

власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок 

власних або залучених коштів та надання супутніх послуг, які є 

передумовою або умовою надання фінансових кредитів (оцінка 

заставленого майна відповідно до чинного законодавства та умов 

договору, надання посередницьких послуг зі страхування предмета 

застави на підставі агентського договору зі страховою компанією, 

реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та 

умов договору). 

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» , Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариство 

отримало ліцензію згідно Розпорядження № 696 від 23.03.2017р. 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг на надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту. 

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України  від 30.05.2017 року  основним видом 

економічної діяльності згідно з  Класифікатором видів економічної 

діяльності є:  

- 64.92 –інші види кредитування.  

Примітка 2. Основа складання фінансової звітності 

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної 

собівартості. Функціональною валютою Товариства є національна 

валюта України - гривня. Звітний період Товариства співпадає з 

календарним роком. 

Заява про відповідність 

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з 

міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ). 

Примітка 3. Істотні облікові політики 

 Облікова політика Товариства встановлює порядок організації 

та ведення бухгалтерського обліку, визначає єдині принципи, методи і 

процедури, що використовуються Товариством для складання та 

подання фінансової звітності. 

Облікова політика Товариства - документ, головною метою 

якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та 

методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової 

інформації та документообігу. 

Облікова політика Товариства будується у відповідності з 

чинним законодавством України, а саме: Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними 

актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, Планом рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій України, основними принципами 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними 

документами Товариства, що визначають порядок здійснення 

бухгалтерських операцій. Обрана Товариством облікова політика: 
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- 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; 

- направлена на повне задоволення потреб управління 

Товариством; 

- 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. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва 

формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на 

застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та 

зобов'язань, доходів та витрат, що відображені у звітності. Фактичні 

результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 

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: безперервності 

діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості, 

нарахування, окремого відображення активів і зобов'язань, 

прийнятності вхідного балансу, пріорітету змісту над формою, 

оцінюванні, відкритості,  суттєвості, конфіденційності. 

Товариство постійно керується одними й тими ж правилами 

бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в 

правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу, як правило, 

використовуються постійно. 

Облікова політика Товариства базується на основних принципах 

бухгалтерського обліку та дотримується таких основних критеріїв як: 

- наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових 

рахунках на початок поточного звітного періоду повинні 

відповідати залишкам на кінець попереднього періоду; 

- повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів 

господарської діяльності; усі господарські операції підлягають 

реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь- яких 

винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може 

впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 

- обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів 

оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не 

завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати - не 

занижуватимуться; 

- пріоритет змісту над формою, тобто відображення в 

бухгалтерському обліку та розкриття у звітності фактів 

господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і 

з економічного змісту фактів та умов господарювання; 

- несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку 

оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше 

число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності 

даним синтетичного та аналітичного обліку; 

- раціональність, тобто раціональне та економічне ведення 

бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності 

Товариства; 

- відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, 

максимально зрозумілі для користувачів, достовірно відображають 

господарські операції, уникають двозначності в відображенні 

позиції Товариства. Необхідні пояснення надаються в додатках та 

пояснювальних записках до звітів; 

- суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся 

істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом та 

іншими користувачами звітності; 

- своєчасність відображення фактів господарської діяльності в 

бухгалтерському обліку; 



 

- автономність, тобто активи та зобов'язання Товариства повинні 

бути відокремлені від активів та зобов'язань власників Товариства 

або інших підприємств; 

- безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з 

припущення, що діяльність Товариства продовжуватиметься в 

неосяжному майбутньому; 

- нарахування та відповідність доходів та витрат для 

визначення фінансового результату звітного періоду потрібно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

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 учасників. 

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 учасниками. 

Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства 

після вирахування всіх зобов'язань. 

Принцип нарахування застосовується Товариством при 

наявності таких умов: 

- фінансовий результат операції можливо розрахувати за даними 

підтверджуючих документів (угод, актів, накладних); 

- доходи або витрати відповідають виникненню реальної 

заборгованості, якщо заборгованість виникла за активом балансу - 

нараховуються доходи, за пасивом балансу - нараховуються витрати. 

Якщо через відсутність даних неможливо визначити точну суму 

доходів (витрат) в останні дні місяця, не враховані суми враховуються 

в наступному місяці. 

- послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної 

облікової політики; 

- історична (фактична ) собівартість, тобто активи та 

зобов'язання обліковуються, як правило, за вартістю їх придбання чи 

виникнення.  

 

Основними складовими облікової політики Товариства є: 

- внутрішній план аналітичних рахунків бухгалтерського обліку 

Товариства; 

- інші чинні внутрішні нормативні акти в частині організації та 

ведення бухгалтерського обліку, документообігу та контролю 

господарських операцій. 

Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та 

операцій з часу їх виникнення. 

Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження 

майбутніх економічних вигод для Товариства 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 Товариства. 

Активи і зобов'язання Товариства 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 Товариства, його зобов'язань, про вартість окремих 

статей балансу. Не підлягає оцінці готівка, грошові кошти та стандартні 

зобов'язання. 

Примітка 3.1. Визнання доходу 

Дохід, який виникає в результаті використання третіми 

сторонами активів  Товариства визнається коли є ймовірність, що 

економічні вигоди, пов’язані з операцією надходитимуть до суб’єкта 

господарювання та можна достовірно оцінити суму доходу. При цьому, 

доходи у вигляді відсотків визнаються із застосування методу 

ефективної ставки відсотка, як це передбачено МСБО 39.  

Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже 

включено до суми доходу, недотримана сума (або сума, щодо якої 



 

перестає існувати ймовірність відшкодування) визнається як витрати, а 

не як коригування суми первісно визнаного доходу. 

Визнання доходу від продажу товарів, робіт, послуг 

здійснюється  в момент реалізації інших товарів, робіт, послуг.  

Примітка 3.2. Забезпечення 

Забезпечення визнаються у випадку, якщо Товариство має 

теперішнє зобов'язання, яке виникло внаслідок минулих подій, є 

ймовірність, що в результаті погашення зобов'язання відбудеться 

вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, та сума, за 

якою буде погашено зобов'язання, може бути достовірно оцінена. 

Якщо немає ймовірності щодо вибуття ресурсів або суму 

зобов’язання не можна оцінити достовірно, таке зобов’язання про нього 

розкривається в примітках. 

Примітка 3.3. Зменшення корисності 

Балансова вартість активів переглядається на кожну дату 

балансу з метою визначення будь-якого чинника, що вказує на 

зменшення їх корисності. При виявленні таких фактів сума очікуваного 

відшкодування визначається як вища з двох оцінок: чистої ціни 

реалізації або вартості поточного використання. Втрати від зменшення 

корисності визнаються у випадку, якщо балансова вартість перевищує 

суму очікуваного відшкодування. 

Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, 

якщо були зміни в оцінках, що використовувалися для визначення 

вартості відновлення. Збільшена балансова вартість активу внаслідок 

сторнування збитку від зменшення корисності не повинна 

перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б 

визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для 

активу в попередні роки. 

Примітка 3.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріальної 

форми, забезпечують певні права та утримуються Товариством з метою 

використання протягом періоду більше одного року в процесі своєї 

діяльності. 

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний 

або отриманий) визнається активом, якщо є імовірність одержання 

майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його 

вартість може бути достовірно визначена. 

Первісна вартість придбаного нематеріального активу 

складається з вартості придбання, мита, непрямих податків, що не 

підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних 

з його придбанням та доведенням до стану, придатного для 

використання за призначенням. 

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: витрати на 

дослідження; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; витрати на 

створення, реорганізацію та переміщення Товариством або її частини; 

витрати на підвищення ділової репутації Товариства; вартість 

періодичних видань тощо. 

Придбані нематеріальні активи повинні зараховуватись на 

баланс за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню, 

доставці, установці та введенню в експлуатацію. 

Після первісного визнання нематеріальні активи слід 

відображати за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь яких накопичених збитків від зменшення 

корисності (модель собівартості). 

Нематеріальні активи з визначеним строком корисної 

експлуатації підлягають амортизації протягом строку корисного 

використання. Строк використання нематеріальних активів 

визначається Товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи з 

подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних 

продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних 

характеристик. Амортизація нематеріальних активів здійснюється 

щомісячно за прямолінійним методом протягом строку корисного 

використання об'єкта. Амортизацію нематеріального активу слід 

припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату з якої 

цей актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 

припиняють визнання цього активу. 

Строки корисного використання нематеріальних активів в 

Товаристві залежать від їх складу.  



 

Амортизація грунтується на таких строках корисного 

використання: 

Програмне забезпечення                                                 10 років 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 

експлуатації не підлягають амортизації. 

Примітка 3.5. Основні засоби 

Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які 

утримуються Товариством з метою використання їх в процесі своєї 

діяльності, для надання послуг або для здійснення адміністративних 

функцій. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк 

корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за 

одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. і більше. 

Придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи 

оцінюються за первісною вартістю, яка визначається як фактична 

собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших 

активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) 

основних засобів. Зміна первісної вартості допускається лише у 

випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з 

відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних 

інвестицій), часткової ліквідації об'єкта або його переоцінки. 

Завершені витрати для поліпшення об'єкта основних засобів - на 

добудову, реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться 

на збільшення їх вартості. 

Вартість робіт, здійснених для підтримання об'єкту в 

придатному для використання стані та одержання первісно визначеної 

суми майбутніх вигод від його використання, та витрати з технічного 

обслуговування, не впливають на балансову вартість об'єкту та 

відносяться на витрати. 

Строки корисного використання основних засобів в Товаристві 

залежать від складу основних засобів.  

Амортизація грунтується на таких строках корисного 

використання: 

Машини та виробниче обладнання                    від 3 до 5 років 

Інструменти, прилади та інвентар                    4 роки 

Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному 

об'єкту прямолінійним методом протягом строку корисного 

використання об'єкта, який визначається при введенні його в 

експлуатацію (оприбуткуванні на баланс) і призупиняється на період 

реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за тим, в 

якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного 

використання (тобто коли він доставлений до місця розташування та 

приведений у стан у якому він придатний до експлуатації). 

Амортизацію об'єкта основного засобу слід припиняти на одну з 

двох дат, яка відбувається раніше: на дату з якої цей актив класифікують 

як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

цього активу. 

Примітка 3.6. Запаси 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що 

Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 

використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Придбані (отримані) запаси на баланс Товариства зараховуються за 

первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси 

відображаються в балансі за виробничою собівартістю. Придбані або 

виготовлені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною 

вартістю. Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, вважається 

собівартість запасів, що складається з фактичних витрат. Транспортно-

заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів (якщо їх можна 

ідентифікувати), безпосередньо включаються в собівартість запасів і 

враховуються разом з ціною придбання. Одиницею бухгалтерського 

обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). 

Застосовується постійна система оцінки запасів. Рішення щодо 

визнання запасів, які не принесуть в майбутньому економічної вигоди 

(неліквідних), та списання їх в бухгалтерському обліку приймається 

постійно діючою інвентаризаційною комісією по Товариству. 

Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод ФІФО – 

«перше надходження – перший видаток». Запаси на дату балансу 

відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з 

двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 



 

Примітка 3.7. Оперативний лізинг (оренда) 

Оренда активів, за якою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 

власності на активи, залишаються у орендодавця, класифікуються як 

операційна оренда. Щомісячні орендні платежі за угодою операційної 

оренди розглядаються як рентні, і відповідно, об’єкти оренди не 

визнаються необоротними активами Товариства. 

Станом на звітну дату Товариство має основні засоби, отримані  

в операційну оренду.  

Примітка 3.8. Фінансовий лізинг (оренда) 

Оренда основних засобів, коли Товариство приймає на себе всі 

вигоди та ризики, пов’язані з правом власності на активи, 

класифікується як фінансова оренда. Об’єкти, які надійшли на умовах 

фінансової оренди, обліковуються одночасно як актив на окремому 

аналітичному рахунку балансового рахунку і як зобов'язання на 

балансовому рахунку. Орендовані активи амортизуються протягом 

строку їх корисного використання. Платежі по фінансовому лізингу 

періодично повинні оплачуватись лізингодавцю та відображатися в 

звіті про фінансові результати, як процентні витрати. 

Станом на звітну дату Товариство немає майна, отриманого у 

фінансовий лізинг. 

Примітка 3.9. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 

ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і її 

можливо достовірно визначити. 

Дебіторська заборгованість обліковується за принципом 

нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська 

заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на 

отримання платежу згідно з договором.  

Якщо у Товариства існує об’єктивне свідчення того, що 

заборгованість може бути не відшкодована, то Товариство створює 

резерв сумнівних боргів. Облікові оцінки, що використовуються для 

створення резерву сумнівних боргів, базуються на аналізі суми 

дебіторської заборгованості на кінець року. Нарахування суми резерву 

сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові 

результати (звіті про прибутки та збитки) у складі інших операційних 

витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів 

здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних 

боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних 

боргів, безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на 

інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 

безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших 

операційних доходів.  

Поточна дебіторська заборгованість щодо якої створення 

резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її 

безнадійною, списується з балансу з відображенням у складі інших 

операційних витрат. 

Примітка 3.10. Фінансові інструменти та інвестиції 

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства 

поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти 

власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство визначає 

належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні. 

Фінансові активи і зобов'язання визнаються у балансі тоді, коли 

Товариство стає стороною договору про придбання фінансового 

інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів 

обліковуються на дату розрахунків. 

Фінансові активи й зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. 

Справедливу вартість при первісному визнанні найкращим чином 

підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному 

визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою 

вартістю й ціною операції, що можуть підтвердити поточні ринкові 

операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні 

яких використовуються тільки наявні ринкові дані. 

Після первісного визнання фінансові зобов'язання, кредити й 

дебіторська заборгованість, а також активи, утримувані до погашення, 

оцінюються за амортизованою собівартістю. Амортизована 

собівартість розраховується з використанням методу ефективної 

процентної ставки, а для фінансових активів визначається за винятком 

збитків від знецінення, якщо такі є. Справедлива вартість фінансових 

зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх 



 

грошових потоків за договором по поточній ринковій процентній ставці 

для аналогічних фінансових інструментів. 

Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, що є 

в наявності для продажу, визначаються безпосередньо у складі власного 

капіталу. 

Примітка 3.11. Податки на прибуток 

Розрахунок податку на прибуток, відстрочених податкових 

зобов'язань та відстрочених податкових активів Товариство проводить 

на виконання вимог МСФЗ 12 «Податки на прибуток». 

Податок на прибуток у звітному році сплачувався Товариством 

по ставці 18 %. 

Відстрочені податки на прибуток, розраховуються за методом 

зобов'язань на підставі балансу, виникають внаслідок існування 

тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов'язань та їх 

балансовою оцінкою для цілей фінансового обліку. 

Основні тимчасові різниці пов'язані з амортизацією основних 

засобів, переоцінкою певних необоротних активів, створенням 

забезпечень та резерву сумнівних боргів. Відстрочені податкові активи, 

які стосуються перенесення на майбутні періоди невикористаних 

податкових збитків, визнаються в тій мірі, в якій ймовірно, що величини 

оподатковуваного прибутку в майбутньому буде достатньо для 

відшкодування невикористаних податкових збитків. 

Примітка 3.12. Дивіденди 

Дивіденди, визначені вищим органом Товариства, не 

вираховуються з величини нерозподіленого прибутку до моменту їх 

затвердження на загальних зборах учасників Товариства. 

Примітка 4. Суттєві облікові оцінки та судження 

Підготовка фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від 

керівництва застосування попередніх оцінок та припущень. Такий 

підхід впливає на звітну величину активів і зобов'язань, розкриття 

інформації про можливі активи та зобов'язання на дату фінансової 

звітності і звітну величину доходів та витрат за звітний період. Фактичні 

дані можуть відхилятися від таких оцінок. 

Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються 

визначення строку корисного використання основних засобів, 

забезпечення майбутніх витрат, резерву сумнівних боргів, знецінення 

активів та дисконтування майбутніх грошових потоків. 

Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності 

коригувань, такі коригування відображаються у складі прибутків та 

збитків за період, коли про них стає відомо. 

Примітка 5. Нематеріальні  активи 

У складі нематеріальних активів відображено програмне 
забезпечення. 

Тис. грн. 

Рядок Найменування статті 
Станом на 

01.01.2017 

Станом на 

31.12.2017 

1 Первісна вартість 36 47 

2 Знос 31 33 

3 Балансова вартість  5 14 

Дані примітки 5 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан) (рядки 1000-1002). 

Примітка 6. Основні засоби 

Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство 

дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та 

методів нарахування амортизації. 

Для нарахування амортизації Товариство застосовує 

прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, 

відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів 

прирівнюється до нуля. Балансова вартість по видах основних засобів 

визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою 

амортизацією і наведена нижче: 
 

Тис. грн. 

Найменування показника Машини та обладнання Разом 

На 01 січня 2017р.   

Первісна вартість 183 183 

Знос 81 81 

Балансова вартість на 01.01.17. 102 102 

Переміщення в т.ч.:   



 

Надходження 36 36 

Вибуття: первісна вартість   

Вибуття: знос   

Амортизаційні відрахування 25 25 

Переоцінка: первісна вартість   

Знос   

На 31 грудня 2017р.   

Первісна вартість 219 219 

Знос 106 106 

Балансова вартість на 31.12.17. 113 113 

Товариство не має основних засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація, реконструкція тощо). 

Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на 

продаж. Товариство не має збільшення або зменшення вартості 

основних засобів протягом звітного періоду, які виникають у результаті 

переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, 

визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі. 

Дані примітки 6 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан)  (рядки 1010-1012). 

Примітка 7. Фінансові активи 

На балансі Товариства фінансові інвестиції відсутні. 

Примітка 8. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти Товариства зберігаються в касах головного офісу 

та його відділень, та на поточних банківських рахунках. Облік 

грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами 

здійснюється Товариством згідно з чинним законодавством стосовно 

ведення касових операцій. 

Обмежень щодо використання коштів немає. 

Дані примітки 8 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан) (рядок 1165, 1166). 

Примітка 9. Запаси 

Товариство немає на залишках запасів.  

Примітка 10. Дебіторська заборгованість 
тис. грн. 

Назва рядка балансу 
Рядок 

балан

су 

на  

01.01

.2017 

року 

на  

31.12.

2017 

року 
Дебіторська заборгованість за 

розрахунками:  

з бюджетом 

 

 

 

аааааааааванаваавансами 

1135 11 11 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів 
1140 59 68 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

1155 683 824 
Разом  753 903 

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості 
обліковується заборгованість боржників, яка виникла на підставі 
договорів про надання кредитів Станом на 31.12.2017 року така 
заборгованість складає 824 тис. грн. 

Дані примітки 10 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан)  (рядки 1135, 1140, 1155). 

 Примітка 11. Власний капітал 

Структура власного капіталу Товариства має наступний вигляд: 
    тис. грн. 

Назва рядка балансу 
Рядо

к 
балан

су 

на 01.01.2017 
року 

на 31.12.2017 
року 

- зареєстрований (пайовий) 
капітал 

1400 10
00 

15
00 - додатковий капітал 1410 17 17 

- нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

- )  

1420 
-

134 
29 

Разом власного капіталу:  88
3 

15
46 Статутний (зареєстрований) капітал Товариства складає 1500000 

грн. 
На 31.12.2017 року учасниками товариства є 2 особи - 1 

юридична та 1 фізична. Заявлений Статутний фонд сплачений за 
рахунок грошових коштів учасників в сумі 1500000 грн. 

Дані примітки 11 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 
фінансовий стан)  (рядки 1400, 1410, 1420). 



 

Примітка 12. Зобов'язання Товариства 

Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим 

юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих 

господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів Товариства та її економічних вигід. 

Поточна кредиторська заборгованість за даними 

бухгалтерського обліку Товариства складає:  
тис. грн. 

Назва рядка балансу 
Рядок 

баланс

у 

на 

01.01.201

7 року 

на 

31.12.201

7 року Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
   

товари, роботи, послуги 1615 26 37 
розрахунками з бюджетом 1620 3 5 

- в тому числі з податку на 

прибуток 
1621 0 0 

за розрахунками з страхування 1625 6 10 
за розрахунками з оплати праці 1630 23 28 

Інші поточні зобов’язання 1690 166 0 

Разом:  224 80 

Дані примітки 12 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан)  (рядки 1615 - 1690). 

Примітка 13. Доходи Товариства 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови що 

оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

                                                                                                          

Тис. грн. 

Найменування показників 2017рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

196 

Інші операційні доходи 1675 

Інші фінансові доходи 0 

Інші доходи 0 

Разом 1871 

Дані примітки 13 зазначаються у звіті Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (рядки 2000, 2120). 

Примітка 14. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
Тис. грн. 

Найменування показників 2017 рік 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  196 

Разом 196 

У складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) відображено собівартість реалізованого заставного майна. 

  Дані примітки 14 зазначаються у звіті Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (рядки 2050). 

Примітка 15. Адміністративні витрати 
Тис. грн. 

Найменування показників 2017 рік 

Витрати на персонал 744 

Витрати на соціальні заходи 192 

Амортизація 27 

Матеріали 6 

Інші витрати 543 

Разом 1512 

Дані примітки 15 зазначаються у звіті Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (рядки 2130, 2180). 

Примітка 16. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких 

компонентів: 
Тис. грн. 

Найменування показників 2017рік 

Поточний податок 0 

Відстрочений податок 0 

Витрати з податку на прибуток 0 

Дані примітки 16 зазначаються у звіті Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) (рядки 2300). 



 

Примітка 17. Звіт про рух грошових коштів  

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з 

яким у звіті відображається рух грошових коштів від операційної та 

неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Чистий  рух  грошових коштів   від  операційної   діяльності за 

звітний рік становить –  18 тис. грн. (видаток). 

Чистий  рух  грошових  коштів  від  неопераційної   діяльності  за 

звітний рік становить 127 тис. грн. (видаток).  

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за 

звітний рік є надходження грошових коштів в сумі – 355 тис. грн. 

Примітка 18. Операції з пов'язаними сторонами 

Протягом звітного року управлінському персоналу Товариства 

нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до 

встановленої системи оплати праці.  
Інші операції з пов’язаними особами не проводились. 

Примітка 19. Події після звітного періоду 

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного 

періоду» у Товариства відсутні події, що потребують коригування 

активів та зобов'язань після дати балансу. 

 

 

Директор                                                        Єлістратов В.В. 
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Положення про відповідальність керівництва за підготовку та 

затвердження фінансової звітності за 2017 рік. 

 

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом 

обов’язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті 

незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування 



 

відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності 

ПОВНОГО  ТОВАРИСТВА «Ломбард «Соломон», учасники - Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович»,   (далі по тексту – ПТ «Ломбард  «Соломон» або 

Товариство). 

 

2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової 

звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ПТ «Ломбард  «Соломон» станом на 31 грудня 2017 

року, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі 

за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

 

3. При підготовці фінансової звітності керівництво  ПТ «Ломбард  

«Соломон» несе відповідальність за: 

а Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування; 

б Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень; 

в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів 

від МСФЗ у Примітках до фінансової звітності; 

г Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що ПТ 

«Ломбард  «Соломон» продовжуватиме свою діяльність в 

осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке 

припущення є неправомірним. 

 

4. Керівництво ПТ «Ломбард «Соломон» в рамках своєї компетенції 

також несе відповідальність за: 

а Розробку, впровадження і забезпечення функціонування 

ефективної системи внутрішнього контролю в ПТ «Ломбард 

«Соломон»; 

б Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який 

у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою 

точності інформацію про фінансовий стан ПТ «Ломбард 

«Соломон» і забезпечити при цьому відповідність фінансової 

звітності вимогам МСФЗ; 

в Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку 

вимогам локального законодавства України і відповідних 

стандартів бухгалтерського обліку; 

г Вжиття заходів для забезпечення збереження активів ПТ 

«Ломбард «Соломон»; 

д Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих 

зловживань. 

 

 

Директор     _________________    Єлістратов В.В..  

                                   (підпис)         

    

МП     

22  лютого  2018 року                                                                       м. Київ 
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Дата реєстрації в 

Державному реєстрі 

фінансових установ 

05.02.2009 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі 

фінансових установ 

15102307 

Серія та номер свідоцтва 

фінансової установи 

Свідоцтво серія ЛД, № 381 

Кількість відокремлених 

підрозділів 

16 

Середня кількість 

працівників 

26 

Директор Єлістратов Віталій Володимирович 

Головний бухгалтер З 01.01.2017р. по 15.10.2017р. – 

Догадова Оксана Володимирівна, з 

16.10.2017р. - Солдатова Наталія 

Іванівна 

Банківські реквізити: 

№ р/р МФО Назва банку 

26507000000038 322313 АТ «Укрексімбанк» 
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Розділ 1 «Звіт щодо фінансової звітності» 



 

 

Думка без застереження 

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
«Ломбард «Соломон», учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій Володимирович», 

код за ЄДРПОУ 36063856, місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. 

Червонохрестівська, буд.6,оф.1, (надалі  за текстом  «Товариство»), що 

складається з: Балансу ( Звіту про фінансовий стан)  на 31 грудня 2017 

р.,  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про 

власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 

рік, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа 

для думки» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 

грудня 2017 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ»). 

 

Основа для думки  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 

(МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в 

розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 

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. 

 

Ключові питання аудиту 

 

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

судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової 

звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 

нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Крім питання оцінки фінансових інвестицій, викладеного у розділі 

«Основа для думки із застереженням» ми визначили що немає інших 

ключових питань аудиту інформацію щодо яких слід надати в нашому 

звіті.  

 

Інша інформації 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за річні 

звітні данні фінансової установи, але не містить фінансової звітності та 

нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності 

не поширюється на цю інформацію та ми не робимо висновок з будь-

яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим 

аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися 

з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на 

основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 

факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до 

звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і 

достовірне подання 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 Товариства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це стосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 

або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими 

повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте 

не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо 

професійне судження та професійний скептицизм протягом усього 

завдання з аудиту. Крім того, ми:  

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на 

ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 

навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що 

стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б 

відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 

обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів 

інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує 

суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну 

діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 

звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 

Втім 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 покладені в 

основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 

незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 



 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали 

найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного 

періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора. 

 

Розділ 2. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

             

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо  вимог до  аудиторських 

звітів , що подаються до  Національної комісії що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг ( надалі по тексту – 

Нацкомфінпослуг) за результатами аудиту річної звітності та звітних 

даних  фінансових установ за 2017 рік, затверджених розпорядженням 

№ 142 від 01.02.2018, надаємо наступну інформацію  Товариства:  

 

  

1. Протягом 2017 відбулися зміни даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, про які 

Товариство повідомляє Нацкомфінпослуг, протягом 30 

календарних днів з дня настання таких змін, а саме: зміну 

місцезнаходження ПТ «ЛОМБАРД «СОЛОМОН» на нову адресу: 

21050, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул. 

Червонохрестівська, буд. 6, офіс 1. та зміну даних зазначених в 

Додатку 2 до Ліцензійних умов (анкета керівника / головного 

бухгалтера фінансової установи) Єлістратова Віталія 

Володимировича (директора), а саме зміна відомостей щодо 

проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації 

керівника відповідно до професійних вимог до керівників 

фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг (Свідоцтво 

про складання екзамену на відповідність знань професійним 

вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників 

ломбардів, реєстраційний номер свідоцтва 284, дата видачі 07 

жовтня 2017р., строк чинності з 07 жовтня 2017р. по 07 жовтня 

2020р.), загальний стаж роботи 12 років. Додаток 2 до Ліцензійних 

умов (анкета керівника / головного бухгалтера фінансової 

установи). Та зміна головного бухгалтера ПТ «ЛОМБАРД 

«СОЛОМОН» на Солдатову Наталію Іванівну, Додаток 2 до 

Ліцензійних умов (анкета керівника / головного бухгалтера 

фінансової установи). 

2. Товариство надає клієнту (споживачу) усю необхідну, актуальну 

інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а 

також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 

12 зазначеного закону, на власній веб-сторінці 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856  

3. Товариство також розкриває інформацію відповідно до вимог 

частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінансові послуги, 

зокрема шляхом розміщення її на власній веб-сторінці 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856  

4. Товариство розміщує   внутрішні правила надання фінансових 

послуг на власній веб-сторінці 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856 не пізніше наступного 

робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням 

такої дати. 

5. Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові 

послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. 

6. Товариство має відповідні приміщення, у яких здійснюється 

фінансовою установою обслуговування клієнтів (споживачів), 

доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 

технічного обстеження будівель та споруд, який має 

кваліфікаційний сертифікат.(сертифікат Серія АЕ № 004185 від 

26.04.2016р. виданий атестаційною архітектурно-будівельною 

комісією, акт обстеження від 26.09.2017р. В наявності є всі акти 

по підприємству і відділенням)  

7. Товариством розміщено інформацію про умови доступності 

приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення у місці, доступному для візуального сприйняття 

клієнтом (споживачем). 

8. Товариство має 16 відокремлених структурних підрозділів 

(відділень). 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856
http://www.zvitnist.com.ua/36063856
http://www.zvitnist.com.ua/36063856


 

9. Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів, 

має необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання 

грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну 

охорону), та дотримується вимог законодавства щодо готівкових 

розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та 

Постановою НБУ № 210. 

10. Товариство дотримується вимог щодо заборони залучення 

фінансових активів від фізичних осіб установлених пунктом 38  

Ліцензійних умов № 913.  

11. Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил 

надання відповідних фінансових послуг, які відповідають 

встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про 

фінпослуги, Положення № 3981статей 10, 15, 18, 19 Закону про 

захист прав споживачів, та укладає договори з надання фінансових 

послуг виключно відповідно до внутрішніх  правил надання 

фінансових послуг ломбардом. 

12. Товариство включає у договори про надання фінансових послуг 

обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових 

послуг. 

13. Товариство надає фінансові послуги на підставі договору, який 

відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статтей 11, 18 

Закону про захист прав споживачів, статті 10561 ЦКУ  пункту 3,3 

розділу 2 Положення № 3981та положенням внутрішніх правил 

надання фінансових послуг ломбардом. 

 

Організація бухгалтерського обліку та характеристика статей 

фінансової звітності Товариства 

 

Інформація, що міститься у цьому розділі, базується на даних 

бухгалтерського обліку, звітності та документах, що були надані 

аудитору керівництвом та працівниками  Товариства, яка вважається 

надійною і достовірною.  

Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного 

законодавства України) визначено Наказом про облікову політику №1 

від 01.01.2017 року та розкрито в Примітках до фінансової звітності. 

Протягом звітного 2017 року Товариство дотримувалась принципу 

незмінності облікової політики. Концептуальною основою для 

підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності. Фінансову звітність підготовлено управлінським 

персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ).  

 

Необоротні активи 

 

Інформація  щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових 

звітах, розкрита у  всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає 

Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та 

Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).  

 

Нематеріальні активи 

 

Станом на 31.12.2017р. нематеріальні активи (МСБО 38 «Нематеріальні 

активи») на балансі Товариства складають – 14 тис. грн.  Протягом року 

відбулось придбання комп’ютерної програми,  техніки, яка відповідала 

критеріям активу. 

 

 Основні засоби  

 

Станом на 31.12.2017р. основні засобів (МСФО 16 «Основні засоби») на 

балансі Товариства складають – 113 тис. грн. Знос основних засобів 

дорівнює 48%. На нашу думку основні засоби відповідають критеріям 

активів. 

 

Фінансові вкладення (інвестиції)  

 

Станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства не обліковуються 

довгострокові фінансові інвестиції. 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

 



 

Станом на 31.12.2017р. довгострокова заборгованість на балансі 

Товариства відсутня.        

 

Оборотні активи 

 

Інформація  щодо оборотних  активів, яка наведена у фінансових звітах 

станом на 31.12.2017 року, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому 

відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) 

та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), а саме: 

- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 

становить 68 тис.грн. 

-  дебіторська  заборгованість за  розрахунками з бюджетом  становить 

11 тис. грн.  

- інша поточна дебіторська заборгованість враховується за чистою 

реалізаційною вартістю у сумі – 824 тис. грн. Зростання іншої 

дебіторської заборгованості у порівнянні з попереднім роком пов’язане 

із здійсненням операції реалізації фінансових інструментів, має 

технічний, тимчасовий характер.  

 

Облік грошових коштів.  

Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштів Товариства 

складає  596 тис. грн.  

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських 

рахунках та в касі установи. Безготівкові розрахунки здійснюються 

Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. Облік 

касових операцій ведеться згідно вимог «Положення про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. 

№637 із змінами та доповненнями. 

Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного 

періоду,  збільшились  на 519 тис. грн. і відповідно складають 1626 тис. 

грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).  

 

Поточні зобов’язання і забезпечення 

 

Довгострокові зобов‘язання і забезпечення  станом на 31.12.2017 

відсутні. 

Поточні  зобов’язання і забезпечення станом на 31.12.2017 р. складають 

80 тис. грн., а саме:  

- за товари, роботи, послуги – 37 тис. грн.   

- за розрахунками з бюджетом – 5 тис.грн. 

-  за розрахунками зі страхування – 10 тис.грн. 

- за розрахунками з оплати праці – 28 тис.грн.     Зобов’язання 

поточні, реальні. 

 

Власний капітал 

 

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих 

аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

 

Статутний капітал  

 

Статутний капітал  сформований  згідно з вимогами чинного 

законодавства України іншими нормативно-правовими актами та 

статуту Товариства. 

Товариство засноване відповідно до рішення засновника, 

затвердженого Загальними зборами учасників, що підтверджено 

протоколом № 1 від 07.07.2008. 

Згідно нової редакції Статуту, який затверджено Протоколом №6 від 

29.05.2017 року Загальних зборів учасників Товариства та який 

зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 29.05.2017 року за номером 117400700429, 

засновниками Товариства є: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» 

- Фізична особа-підприємець Єлістратов Віталій 

Володимирович. 

Для забезпечення діяльності за рахунок внесків засновників створений 

статутний капітал в розмірі 1500 тис. грн, який розподілено на 2 частки 

вартістю 750 тис. гривень кожна. 



 

Статутний капітал повністю сформований у звітні періоди шляхом 

внесення грошових коштів на поточний рахунок Товариства. 

Станом на 31.12.2017р. власний капітал Товариства становить 1546 тис. 

грн. та складається із:  

- зареєстрованого статутного капіталу  Товариства у розмірі 

1500 тис. грн.,  

- додаткового капіталу у розмірі 17 тис. грн.,  

- нерозподіленого прибутку у розмірі 29 тис. грн.  

В розмірі  Статутного капіталу Товариства за період, що перевіряється,  

відбувалися               зміни. Статутний капітал збільшено на 500 тис. грн. 

(зареєстровані зміни до Статуту  № 6 від    29.05.2017р.) 

 

Доходи та витрати  

 

Нами було перевірено достовірність даних  про правильність 

класифікацій та оцінки доходу, правильність визначення балансового 

прибутку відповідно до чинного законодавства. 

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік 

доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до 

норм МСБО 18 «Дохід». 

Товариство дотримується вимог МСБО 18 «Дохід», а саме: дохід 

визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в 

результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 

Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена.  

Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і 

витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим 

(визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких 

доходів. 

 

Визнання доходів за 2017 рік  

 

Доходи - це збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів 

або зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного 

капіталу. 

У 2017 році  загальний  дохід склав 1871тис. грн.. в т.ч. 

- інші  оперативні доходи в сумі 1675 тис. грн., отримані відсотки за 

надані кредити. 

Визнання витрат за 2017рік  

 

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає 

зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням 

активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно 

виміряні. 

Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі 

безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться 

до конкретних статей доходів. Якщо виникнення економічних вигід 

очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом 

може прослідити лише в цілому або побічно, витрати в звіті про 

фінансові результати признаються на основі методу раціонального 

розподілу. 

Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо 

витрати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні 

економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам 

визнання як актив в балансі. 

Загальні витрати Товариства в 2017 році складають 1512 тис. грн.  в т.ч.: 

Адміністративні  витрати  на суму 1504 тис. грн.; 

Інші  операційні витрати, 8 тис.грн. 

Чистим фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному 

періоді є  отриманий  прибуток  у сумі 163  тис. грн. 

Розкриття інформації  щодо визначення  результатів діяльності  

відповідає вимогам чинного законодавства. 

 

Звіт про рух грошових коштів  

 

Звіт про рух грошових коштів ПТ «Ломбард «Соломон» складено згідно 

вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових коштів». 

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам 

фінансових звітів змогу оцінити спроможність  генерувати грошові 

кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта 

господарювання у використанні цих грошових потоків. 



 

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є 

недоступними для використання, та невикористаних запозичених 

коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для 

погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-

які обмеження щодо використання. 

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2017 року на 

поточних рахунках Товариства складає  596 тис грн. 

Облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФЗ, які чинні в 

Україні, облікові дані достовірні та тотожні  даним фінансової звітності.      

 

Звіт про власний капітал (зміни у власному капіталі) 

 

Протягом 2017 року відбулись зміни у власному капіталі в порівняні з 

минулим роком,  що призвели до  збільшення  розміру власного 

капіталу, а саме: внески до капіталу 500 тис.грн. 

- отриманий чистий прибуток в сумі 163 тис. грн., на кінець 

року – 29 тис.грн. 

- додатковий в сумі 17 тис. грн. 

Неоплачений, вилучений та капітал у дооцінках відсутні. 

Власний капітал на кінець звітного періоду складає  1546 тис. грн. 

Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФЗ, порушень 

щодо формування господарських операцій з обліку власного капіталу 

аудиторами не виявлено, облікові дані достовірні та тотожні  даним 

фінансової звітності.      

 

Розрахунок показників фінансового стану та чистих активів 

 

Показники фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2017 

року 

 

№ 
Найменуванн

я    показника 

Формула 

розрахунку 

показника 

Коди 

рядків 

фінансов

ої 

звітності 

Значе

ння  

на 

кінец

ь 

звітно

го 

періо

ду 

Орієнто

вне 

граничн

е 

значенн

я 

показни

ка 

1 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

(платоспромо

жності)  

 К1 = (Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти + 

Короткострокові 

фінансові 

вкладення) : 

Поточні 

зобов'язання   

форма 

№1  

рядки 

(1165+11

60) : 

рядок 

1695 

7,45 
0,10 - 

0,20 

2 

Коефіцієнт 

поточної(зага

льної) 

ліквідності(по

криття)  

 К2 = Оборотні 

активи 

підприємства : 

Поточні 

зобов'язання  

форма 

№1  

рядок 

1195 : 

рядок 

1695 

18,74 не <1,5 

3 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

(автономії)  

 К3 = Власні 

кошти 

підприємства : 

Вартість майна 

(підсумок активу 

балансу)   

форма 

№1  

рядок 

1495 : 

рядок 

1300 

0,95 
0,25 - 

0,50 

 

Опис показників фінансового стану та висновки: 

К1 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яка частка 

короткострокових (поточних) зобов’язань Товариства можлива бути  

сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштів та їх 

еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). 

Коефіцієнт показує, наскільки найбільш термінові (поточні) 



 

зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами. Значення 

показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, 

що свідчить про високий рівень абсолютної ліквідності. 

К2 - Коефіцієнт загальної ліквідності  характеризує загальну оцінку 

ліквідності Товариства, або іншими словами - те, наскільки обсяг 

поточних кредиторських зобов’язань Товариства можливо погасити за 

рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник дозволяє 

встановити у скільки разів оборотні активи перекривають поточні 

зобов’язань. Значення показника на звітну дату відповідає умовам 

теоретично оптимального, що свідчить про високий рівень загальної 

ліквідності. 

К3 - Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, або 

автономії) свідчить про питому вагу власних коштів Товариства (його 

статутного капіталу, іншого капіталу, фондів, прибутку, тощо) у 

загальній сумі активів, авансованих в його бізнес. Цей показник 

характеризує незалежність Товариства від зовнішніх джерел 

фінансування. Значення коефіцієнту фінансової стійкості (автономії) 

Товариства на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, 

що свідчить про високий рівень фінансової стійкості. 

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому 

охарактеризувати загальний фінансовий стан ПТ «Ломбард «Соломон» 

на 31.12.2017р., як стабільний. Значення показників на звітну дату 

балансу дозволяє свідчити про високій рівень як абсолютної, так і 

загальної ліквідності, високий рівень покриття зобов'язань власним 

капіталом та фінансової стійкості (автономії). Динаміка наведених 

показників фінансового стану свідчить про наявність потенційних 

можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-

господарську діяльність у найближчому майбутньому. Товариство має 

можливість  розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних 

зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу. 

                                                             

Вартість чистих активів  

На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2017р. 

Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння 

їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного 

капіталу. Розрахунок вартості чистих активів господарських товариств 

здійснюється метою реалізації положень п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу 

України: Якщо після закінчення другого чи кожного наступного 

фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою 

відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, 

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного 

капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому 

порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових 

вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від 

визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, 

товариство підлягає ліквідації. 

 

Розрахунок вартості чистих активів 

                                                                                                                                  

Найменування показника За звітний 

період  

(тис. грн.) 

За попередній 

період  

(тис. грн.) 

Активи (рядок 1300 Балансу), 

усього  

1696 1107 

Зобов'язання (строки 1595, 

1695, 1700, 1800), усього  

80 224 

Розрахункова вартість чистих 

активів : загальна сума активів / 

рядок балансу 1300/ - загальна 

сума зобов’язань / сума рядків 

балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

1546 883 

Статутний капітал 1500 1000 

Величина перевищення чистих 

активів (нетто-активів)  над 

розміром статутного капіталу 

46 -117 

 

Висновок: вартість чистих активів Товариства за звітний період більша 

від розміру статутного капіталу, отже, вимоги п. 4 ст. 144 Цивільного 

кодексу України дотримуються.  

     

   Розділ 3. Інша інформація щодо діяльності Товариства 

 



 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства 
 

При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами 

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності  в наслідок 

шахрайства, 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 

використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами 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 в наслідок шахрайства або помилки та отримані від 

Товариства довідки про те, що протягом 2017 року були господарські 

відносини з  пов’язаною особою, а саме оренда нежитлових приміщень. 

Аналіз договорів з такою особою не  фіксує випадків шахрайства зі 

сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на 

підприємство. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, 

виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано 

розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, 

структуру його власності та корпоративного управління, структуру та 

спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з 

ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються 

оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через 

розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у 

відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також 

оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та 

тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: 

 здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей товариства 

після завершення інвентаризації; 

 виконані процедури по дебіторській та кредиторський 

заборгованості (проаналізовано наявні акти звірок), 

підготовлених управлінським персоналом; 

 проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для 

мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом 

періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного 

періоду; 

 здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених 

за допомогою комп’ютера; 

 проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських 

документів та іншої інформації. 

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме 

ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків шахрайства, не виявила 

суттєвого викривлення фінансової  звітності Товариства за 2017 рік,  

згідно вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується 

шахрайства при аудиті фінансової звітності». 

Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення 

фінансової звітності Товариства  за 2017 рік  внаслідок шахрайства. 

 

Інформація щодо стану внутрішнього аудиту Товариства 

Згідно статуту Товариства, служба внутрішнього аудиту (контролю) - 

це визначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит 

(контроль) Товариства. Згідно наказу № 26-к від 04.08.2014 року  

назначено  внутрішнього аудитора. Реалізація функцій  внутрішнього 

аудитора Товариства протягом 2017 року пов’язана з забезпеченням в 

установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового 

контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх 

збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення 

встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.  

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели 

ідентифікацію і оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та 

відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів 

внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності служби внутрішнього контролю. Відповідно, ми не 



 

помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою 

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку 

(звіті незалежного аудитора). Ми не помітили нічого суттєвого що 

могло б змусити нас вважати, що Товариство не має відповідну систему 

внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової 

звітності яка не містить суттєвих викривлень  унаслідок шахрайства або 

помилки. 

За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової 

звітності проводиться зовнішній аудит. 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства 

 

Ми проаналізували інформацію щодо  наявності подій після дати 

балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів 

таких подій не встановлено.  

 В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом 

аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за 

здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати 

аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання 

звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, 

відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть 

вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал .  

 

Стосовно інформації про наявність інших фактів та обставин, які 

можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у 

майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і 

структуру фінансових інвестицій 

  

Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та 

обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у 

майбутньому. 

 

Інформація  щодо іншої фінансової звітності відповідно до законів 

України та нормативно-правових актів Комісії  

 

Нам невідома інформація щодо ненадання або невірного складання 

іншої фінансової звітності, складеної відповідно до вимог законів 

України та нормативно-правових актів  Національній комісії, що 

здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

Ідентифікація та оцінка аудитором безперервності діяльності 

Товариства  

 

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» 

аудитор розглянув відповідність використання управлінським 

персоналом товариства припущення про безперервність діяльності 

Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів 

прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити 

майбутні події або обставини, що можуть причинити припинення 

діяльності Товариства на безперервній основі. 

 

Інформація про пов’язаних осіб 

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» 

зв'язана сторона – це фізична або юридична особа, зв'язані з суб'єктом 

господарювання, що складає свою фінансову звітність. Зв’язаними 

особами зазвичай є: особи, частка яких становить понад 10% у капіталі 

Товариства; посадові особи та члени їхніх сімей; особи, що діють від 

імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких 

діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України 

контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що 

контролюються Товариством або разом з ним перебувають під 

контролем третьої особи;  його керівники та посадові особи.  

В процесі виконання процедур аудиту ми отримали інформацію про 

наступний перелік пов’язаних осіб Товариства: 

- посадова особа Товариства – директор Єлістратов Віталій 

Володимирович, 



 

- посадова особа Товариства – головний бухгалтер Солдатова 

Наталія Іванівна, 

- фізична особа - підприємець Єлістратов В.В., що прямо 

володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 

50%, 

- юридична особа - резидент Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС», прямо володіє 50% 

статутного капіталу (засновник Приватне підприємство 

«Р.Д.П.» (засновник – Солдатова Наталія Іванівна)). 

- фізична особа – підприємець Солдатова Наталія Іванівна, що 

здає Товариству в оренду нежитлові приміщення. 

Операції з пов’язаними особами, протягом 2017 року проводились на 

умовах звичайної діяльності Товариства. 

       

Розділ 4. Інші елементи 

 

Основні відомості про аудиторську фірму  

ТОВ  «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», код ЄДРПОУ 

37024556.  

Аудиторська фірма  здійснює діяльність на підставі: 

- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 

№ 4352, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 

25 березня 2010 року №212/4 чинне до 26 березня 2020 року,  

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг  про включення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ. Реєстраційний номер Свідоцтва: 170, 

виданого відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 

10.01.2017 року № 11  Свідоцтво чинне до 26 березня 2020 року. 

- Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 

Реєстраційний номер Свідоцтва: 419. Серія та номер Свідоцтва: 

П000419. Строк дії Свідоцтва: з 18.10.2017р. чинне до 26.03.2020р.). 

Незалежний аудитор: Арцев Мирослав Юхимович здійснює діяльність 

на підставі сертифіката аудитора Серія А № 005664 виданого рішенням 

Аудиторської палати України  № 134 від 29 квітня 2004 року та чинного 

до 29 квітня 2019 року. 

Місцезнаходження ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»: 

Україна, м. Київ, вулиця  Академіка Єфремова, 9 кв. 5 телефон: 

тел.+38(050)3845758. 

 

 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Аудит річної фінансової звітності ПТ «Ломбард «Соломон» станом на 

31.12.2017р. проведено Аудиторською фірмою - Товариством з 

обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ 

АУДИТ», відповідно до умов Договору № 22/113-1  від 27.12.2017 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитор                                                                                 Караванова М.В. 

 

Директор                                                                          Арцев М.Ю. 

                                                                                                      

22 лютого 2018 року м. Київ 

 

 

 

       

 

      

 

 


