
 

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 2019 року. 

 

Примітка 1. Загальна інформація 

Повна назва Товариства ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «Соломон», учасники - 

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

ПЛЮС» і Єлістратов Віталій Володимирович» 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36063856 

Вид економічної діяльності за 

КВЕД 

64.92 Інші види кредитування 

64.19  Інші види грошового посередництва  

64.99  Надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя 

66.19  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 

послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення 

Територія за КОАТУУ 0510100000 

Місцезнаходження 21050, м. Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд.6, оф.1 

Телефон  (0432) 69-05-22 

e-mail solomon.lombard@gmail.com  

Веб-сторінка http://www.zvitnist.com.ua/36063856 

Код фінансової установи 15 

Кількість відокремлених 

підрозділів 

16 

Середня кількість працівників 19 

Директор Єлістратов Віталій Володимирович 

Головний бухгалтер Солдатова Наталія Іванівна 

 

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 

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


 

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: 

Найменування: Адреса: 
Відділення № 1 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

24000, Вінницька обл., м. Могилів - 

Подільський, вул. Стависька, буд. 28 

Відділення № 2 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

21021, м. Вінниця, вул.. Василя Порика, буд. 

16 

Відділення № 3 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. 

Горького, буд. 92 

Відділення № 4 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. 

Соборності, буд. 6 «З» 

Відділення № 5 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. 

Незалежності, буд. 38 

Відділення № 6 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. 

Героїв Майдану, буд. 260 

Відділення № 7 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

21000,  м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-Б 

прим.56 

Відділення № 8 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 

буд. 15 

Відділення № 9 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

21001,  м. Вінниця, вул.. Некрасова, буд. 44, 

оф. 52 

Відділення № 10 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

49000, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 

89, оф.59 

Відділення № 11 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

24200, Вінницька обл., смт. Томашпіль,  вул. 

Ігоря Гаврилюка, буд. 12 

Відділення № 12 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

49000, м. Дніпро, вул.. Шолохова, буд. 1 

Відділення № 13 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. 

Василя Липківського, буд. 51 

Відділення № 14 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 1-го 

Травня, буд. 83А 

Відділення № 15 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 
23600, Вінницька обл.., м. Тульчин,  вул. 

http://nfp.gov.ua/docs/50.html
http://nfp.gov.ua/docs/50.html


 

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

Володимирович» 
Миколи Леонтовича, буд. 13А 

Відділення № 16 Повного товариства «Ломбард 

«Соломон»,учасники-Товариство з обмеженою 

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

Володимирович» 

24321, Вінницька обл.., м. Ладижин,  вул. 

Петра Кравчика, буд. 12, оф. 2 

 

Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2019 року становить 24 чоловіка. 

ПТ «Ломбард «Соломон» взято на облік ДПІ у м. Вінниці за №22521 12.08.2008 року.  

Товариство є фінансовою установою та внесене до Державного реєстру фінансових 

установ. 

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). 

Засновниками товариства є: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35054751, 

21050, м. Вінниця, вул.. Червонохрестівська, буд.4, кв.2) (засновник Приватне 

підприємство «Р.Д.П.» - код ЄДРПОУ 34983086, 21050, м. Вінниця, вул.. 

Червонохрестівська, буд. 4, кв. 2 (засновник – Солдатова Наталія Іванівна)) 

- Єлістратов Віталій Володимирович. 

 

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 

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 р. є  фінансовою звітністю, 

складеною за МСФЗ. Відповідно до МСБО 1, товариство розкриває інформацію стосовно 

попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду. Ця 

фінансова звітність містить: 

звіт про фінансовий стан на 31.12.2019р.; 

 звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік; 

  звіт про рух грошових коштів, складений за прямим методом за 2019 рік;  

 звіт про власний капітал за 2019 рік; 

примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик, порівняльну 

інформацію та інші пояснення. 

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) та опублікованих на сайті Міністерства фінансів України  станом на 31.12.2019 року. 

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який 

ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та 

забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. 

Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, 

які забезпечують збереження активів Товариства і попередження та виявлення випадків 

зловживань та інших порушень. 

Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована належна 

облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та 

виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, чинних станом на 01.01.2019 року. Дострокове 

застосування МСФЗ не проводилося. 

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: 

- 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. 

http://nfp.gov.ua/docs/50.html
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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. 

    Нові положення фінансової звітності та дострокове застосування 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 

Товариство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають 

відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, 

починаючи з 1 січня 2018 р.  Товариство не застосувало опубліковані достроково стандарти, 

роз’яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих 

змін розглядається нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосувалися вперше в 2018 році, 

вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив 

кожного нового стандарту / поправки описані нижче: 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

У липні  2014 року Рада з МСФЗ опублікувала МСФЗ (IFRS) 9  «Фінансові інструменти», який 

змінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Стандарт вводить нові 

вимоги щодо класифікації та оцінки, а також обліку знецінення та хеджування. МСФЗ (IFRS) 9  

набув чинності для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року. 

Цей стандарт Товариство застосовує ретроспективно до фінансових інструментів, 

визнання яких не було припинено на дату його застосування (на 01.01.2018), відповідно до 

МСБО 5 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Перерахунок 

порівняльної інформації не вимагається. 

Під час класифікації фінансових інструментів Товариство визначає бізнес-моделі 

управління фінансовими активами та зобов’язаннями станом на 01.01.2019., а характеристику 

грошових потоків – станом на дату первісного визнання. Перерахунок порівняльної інформації 

за 2018 рік під час застосування МСФЗ 9 не вимагається. 

Класифікація та оцінка фінансових інструментів за МСФЗ (IFRS) 9 не вплинуло на 

балансову вартість фінансових інструментів, фінансовий стан та капітал Товариства, тому 

Товариство оцінює вплив стандарту МСФЗ (IFRS) 9  на фінансову звітність як не суттєвий.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

Товариство не застосовує даний стандарт, у зв’язку з тим. що не має операцій які мають 

обліковуватися згідно даного стандарту. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (LAS) 17 «Оренда». 

Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди». Роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності 

операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює 

принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб 



 

орендарі відбивали всі договори з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно 

порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (LAS) 17 для фінансової оренди. Товариство 

передбачає застосовувати даний стандарт з 01.01.2019 року так як МСФЗ (IFRS) 16 набуває 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.  

 

Примітка 3.1. Визнання доходу та витрат 

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.  

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань,  результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. Витрати негайно 

визнаються у Звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 

вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати визнанню як активу у Звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у Звіті про 

прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), класифікуються як адміністративні витрати, 

витрати на збут і інші операційні витрати, та визнаються витратами звітного періоду і 

відображаються у відповідних статях Звіту про прибутки і збитки. 

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 6 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       від   4 до 12 років 



 

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. Фінансові активи 

Класифікація 

При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як такий, що оцінюється за 

амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за 

справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає 

обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку: 

— він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання 

передбачених договором грошових потоків;  



 

— його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових 

потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів (SPPI) на непогашену 

частину основної суми.  

Всі інші фінансові активи класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Крім того, при первісному визнанні Товариство може на власний розсуд класифікувати, без 

права подальшої перекласифікації, фінансовий актив, який відповідає критеріям для оцінки за 

амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як 

оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 

збитку, якщо це дозволить усунути або значно зменшити облікову невідповідність, яка виникла 

б в іншому випадку.  

Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатою основної суми 

та процентів 

Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового 

активу при його первісному визнанні. «Проценти» визначаються як відшкодування за вартість 

грошей у часі, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом 

певного періоду часу, та за інші основні ризики і витрати, пов'язані з кредитуванням 

(наприклад, ризик ліквідності та адміністративні витрати), а також маржу прибутку. 

При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної 

суми і процентів на непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Товариство аналізує 

договірні умови фінансового інструмента. Сюди увійде оцінка того, чи містить фінансовий 

актив яку-небудь договірну умову, яка може змінити терміни або суму передбачених договором 

грошових потоків так, що фінансовий актив не буде відповідати аналізованій вимозі. При 

проведенні оцінки Товариство аналізує: 

— умовні події, які можуть змінити терміни або суму грошових потоків; 

— умови про дострокове погашення та пролонгації терміну дії; 

— умови, які викликають зміни в відшкодування за тимчасову вартість грошей - наприклад, 

періодичний перегляд процентних ставок. 

Перекласифікація 

Класифікація фінансових активів після первісного визнання не змінюється, так як властиві 

обмеження щодо господарської діяльності Товариства не дозволяють  змінювати свою бізнес-

модель з управління фінансовими активами. Класифікація фінансових зобов'язань після 

первісного визнання не підлягає зміні. 

Припинення визнання Фінансові активи 

Списання 

Кредити підлягають списанню (частково чи повністю), коли немає обґрунтованих очікувань 

щодо їх відшкодування. Як правило, у таких випадках Товариство визначає, що у позичальника 

немає активів чи джерел доходу, що можуть генерувати грошові потоки в обсязі, достатньому 

для погашення сум заборгованості, що підлягають списанню. Однак Товариство може 

продовжувати здійснювати діяльність, спрямовану на стягнення заборгованості за списаними 

фінансовими активами згідно з політикою відшкодування сум, належних до погашення. 

Модифікація фінансових активів і фінансових зобов’язань  

Фінансові активи 

Якщо умови фінансового активу змінюються, Товариство оцінює, чи відрізняються значно 

грошові потоки за таким модифікованим активом. Якщо грошові потоки відрізняються значно 

(«значна модифікація умов»), то вважається, що строк дії прав на передбачені договором 

грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. У цьому випадку визнання 

первісного фінансового активу припиняється, а новий фінансовий актив визнається в обліку за 

справедливою вартістю. Зміни величини грошових потоків за існуючими фінансовими 

активами або фінансовими зобов'язаннями не вважаються модифікацією умов, якщо вони є 

наслідком поточних умов договору.  

Товариство здійснює кількісну та якісну оцінку того, чи є модифікація умов значною, тобто чи 

відрізняються значно потоки грошових коштів за первісним фінансовим активом і потоки 

грошових коштів за модифікованим активом або фінансовим активом, що його замінив. 

Товариство здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації умов, 

аналізуючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних факторів. 



 

Якщо потоки грошових коштів значно відрізняються, то вважається, що строк дії прав на 

передбачені договором грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився.  

Якщо грошові потоки за модифікованим активом, оцінюваним за амортизованою вартістю, не 

відрізняються значно, то така модифікація умов не призводить до припинення визнання 

фінансового активу. У цьому випадку Товариство перераховує валову балансову вартість 

фінансового активу і визнає суму коригування валової балансової вартості як прибуток або 

збиток від модифікації в прибутку чи збитку. Якщо така модифікація обумовлена фінансовими 

труднощами позичальника, то відповідні прибуток або збиток відображаються в складі збитків 

від зменшення корисності. В інших випадках відповідні прибуток або збиток відображаються в 

складі процентних доходів. 

Зменшення корисності - Фінансові активи 
МСФЗ 9 замінює модель «понесених збитків», що використовується в МСБО 39, на модель 

«очікуваних кредитних збитків», ключовим принципом якої є своєчасне відображення 

покращення або погіршення кредитної якості фінансових інструментів з врахуванням 

накопиченої історичної інформації, теперішньої ситуації та обґрунтованих прогнозах майбутніх 

подій та економічних умов. 

Нова модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які оцінюються 

за амортизованою вартістю. 

Резерви під очікувані кредитні збитки визнаються в сумі, що дорівнює або очікуваним 

кредитним збиткам за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії 

інструмента для фінансових інструментів, за якими було виявлено суттєве збільшення 

кредитного ризику. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента - це очікувані 

кредитні збитки, що виникають внаслідок усіх можливих подій дефолту протягом усього 

очікуваного строку дії фінансового інструмента, тоді як очікувані кредитні збитки за 12 місяців 

становлять важливу частину очікуваних кредитних збитків, що виникають внаслідок подій 

дефолту, можливих протягом 12 місяців після звітної дати. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство визнавало резерв під очікувані кредитні збитки  за 

всіма своїми борговими фінансовими активами.  Резерв розраховується на основі очікуваних 

кредитних збитків, пов'язаних з ймовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, 

якщо не відбулося істотного збільшення кредитного ризику з моменту визнання фінансового 

інструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основі очікуваних кредитних 

збитків за весь термін життя активу. Якщо фінансовий актив відповідає визначенню 

придбаного або створеного кредитно-знеціненого фінансового активу, резерв розраховується на 

основі зміни очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу. 

 Для цілей формування резерву під очікувані кредитні збитки дебіторська заборгованість, в 

залежності від зміни кредитного ризику, розділяється на 3 Етапи:  

 Етап 1 - Кредити та кредитна заборгованість без ознак знецінення та значного збільшення 

кредитного ризику;  

 Етап 2 - Кредити та кредитна заборгованість з ознаками значного збільшення кредитного 

ризику з моменту їх первісного визнання, але без ознак знецінення;  

 Етап 3 - Кредити та кредитна заборгованість з ознаками знецінення 

Не рідше одного разу на місяць всі кредитні операції і кредитна заборгованість підлягають 

перевірці на:  

 Наявність ознак значного збільшення кредитного ризику (Етап 2);  

 Наявність ознак знецінення (Етап 3);  

 Виконання критеріїв щодо припинення ознак значного збільшення кредитного ризику (для 

кредитів і кредитної заборгованості, які раніше були віднесені на Етап 2);  

 Відсутність ознак знецінення (для кредитів і кредитної заборгованості, які раніше були 

віднесені на Етап 3).  

Основними критеріями істотного збільшення кредитного ризику для Товариства може бути 

порушення платіжних зобов’язань більш ніж на 30 днів. 

Основними ознаками знецінення для Товариства може бути порушення платіжних зобов’язань 

більш ніж на 90 днів. 

 



 

 

На першому етапі  

Товариство оцінює кредитоспроможність та кредитний ризик кожного потенційного 

позичальника, оцінює вартість заставного майна. Якщо кредитний ризик на дату визнання 

фінансового активу оцінений як низький або середній і не має різниці між амортизованою 

вартістю позики та сумою, яку можна виручити від реалізації застави, Товариство формує 

резерв під очікувані збитки, який розраховується за власною методикою розрахунку та 

формування резерву очікуваних кредитних збитків, яка полягає у тому, що Товариство на 

кожну звітну дату оцінює резерв під очікувані збитки враховуючи коефіцієнт ймовірності 

невиконання кредитних зобов’язань, питому вагу збитку у випадку невиконання кредитних 

зобов’язань  та суму під ризиком у випадку невиконання кредитних зобов’язань.   

По групах 2.2 та 3 резерв розраховується в сумі різниці між амортизованою вартістю 

позики та сумою, яку можна виручити від реалізації застави. Це пов'язано з тим, що зазначені 

позики віднесені в найгіршу групу кредитно-знецінених, за якими велика ймовірність дефолту, 

і крім суми, вирученої за реалізацію застави, ломбард, швидше за все, не отримає грошових 

коштів в рахунок погашення таких позик. 

У зв'язку з тим, що для розрахунку резерву необхідна сума, яку можна виручити від 

реалізації застави, ломбарди повинні на регулярній основі проводити ринкову оцінку застав, 

тобто визначати «справедливу» вартість об'єктів застави. А також провести дисконтування 

(знецінення грошового потоку) для «важко-реалізованих» застав. Дисконтування суми, 

отриманої від реалізації застави, може бути застосовано до дорогих ювелірних виробів, які 

можуть бути реалізовані протягом тривалого терміну (більше року). 

Нижче наведено приклад розрахунку резерву. 

На другому та третьому етапі резерв розраховується в сумі різниці між амортизованою 

вартістю позики та сумою, яку можна виручити від реалізації застави. У зв'язку з тим, що для 

розрахунку резерву необхідна сума, яку можна виручити від реалізації застави, Товариство на 

регулярній основі проводити ринкову оцінку застав, тобто визначає «справедливу» вартість 

об'єктів застави.  

Значне збільшення кредитного ризику 

При визначенні того, чи має місце значне збільшення кредитного ризику за фінансовим 

інструментом з моменту його первісного визнання, Товариство розглядає обґрунтовану і 

підтверджувану інформацію, актуальну і доступну без надмірних витрат або зусиль, 

включаючи як кількісну, так і якісну інформацію, а також аналіз, заснований на історичному 

досвіді Товариства, оцінці якості кредиту і прогнозній інформації. 

Індикаторами істотного збільшення кредитного ризику можуть бути такі події: 

• зміна зовнішніх ринкових індикаторів кредитного ризику; 

• погіршення кредитного рейтингу позичальника; 

• прострочені платежі. 

Примітка 3.10. Грошові кошти та їх еквіваленти.  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських рахунках 

в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках в банках короткострокові до 3 

місяців та «До запитання», інші короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно 

конвертуються у певні суми грошей і характеризуються незначним ризиком зміни вартості, що 

можуть бути використані для поточних операцій. Грошові кошти та їх еквіваленти 

обліковуються за амортизованою вартістю. 

Примітка 3.11. Інша поточна дебіторська заборгованість.  

До іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить будь-яку заборгованість, 

крім зборів, податків та обов’язкових платежів, в момент виникнення юридичного права на 

отримання платежів за такою заборгованістю. З метою покриття втрат за іншою дебіторською 

заборгованістю у разі виникнення ризику неповернення, Товариство формує резерв сумнівних 

боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається відповідно до облікової політики 

Товариства. Сума сформованого резерву сумнівних боргів на дату балансу не може 

перевищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості.  



 

Примітка 3.12. 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». 

Ставка податку на прибуток у звітному році становить 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 3.13. 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. 

Реалізація дорогоцінних металів 

Згідно законодавства, першочерговим покупцем продукції Товариства із дорогоцінних 

металів є структурний підрозділ Національного Банку України – Державна Скарбниця України. 

Державна Скарбниця України встановлює ціни на закупівлю дорогоцінних металів та виробів з 

них. Другорядними покупцями є інші Товариства та фізичні особи, тільки після відмови 

Державної Скарбниці від купівлі наданих дорогоцінних металів. Зміна політики ціноутворення 

на державні закупівлі дорогоцінних металів та законодавства у сфері обігу дорогоцінних 

металів може привести до корегування активів Товариства у майбутньому. 

Строки корисного використання основних засобів 

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. 

При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 

очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці в яких будуть 

експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті 

привести до коригування майбутніх норм амортизації. 

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 

рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 

форму; 

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

- є повною в усіх суттєвих аспектах. 



 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань,  

доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 

концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 

прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 

фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості». 

 

Примітка 5. Інформація, що підтверджує статті, подані у звітах про фінансовий 

стан   

Примітка 5.1 Нематеріальні  активи 

У складі нематеріальних активів відображено програмне забезпечення. 
Тис. грн. 

Рядок Найменування статті 
Станом на 

01.01.2019 

Станом на 

31.12.2019 

1 Первісна вартість 47 47 

2 Знос 37 40 

3 Балансова вартість  10 7 

Дані примітки 5.1 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (рядки 1000-

1002). 

Примітка 5.2 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 2019р.   

Первісна вартість 233 233 

Знос 136 136 

Балансова вартість на 01.01.19. 97 97 

Переміщення в т.ч.:   

Надходження 9 9 

Вибуття: первісна вартість   

Вибуття: знос   

Амортизаційні відрахування 30 30 

Переоцінка: первісна вартість   

Знос   

На 31 грудня 2019р.   

Первісна вартість 242 242 

Знос 166 166 

Балансова вартість на 31.12.19. 76 76 

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 5.2 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)  (рядки 

1010-1012). 

Примітка 5.3. Фінансові інвестиції 

На балансі Товариства фінансові інвестиції відсутні. 

Примітка 5.4. 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. 

Складові статті Гроші та їх еквіваленти, відображеної у рядку 1165, наведено у таблиці нижче: 

Тис. грн. 

Найменування показника На кінець 2018 року На кінець 2019 року 

Готівка 678 523 

Поточний рахунок у банку  3 10 

Разом  681 533 

 

Дані примітки 5.4 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (рядок 1165, 

1166). 

Примітка 5.5. Запаси 

Товариство немає на залишках запасів.  

Примітка 5.6. Дебіторська заборгованість 
тис. грн. 

Назва рядка балансу 
Рядок 

балансу 

на  

01.01.2019 

року 

на  

31.12.2019 

року 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  

з бюджетом 

 

 

 

аааааааааванаваавансами 

1135 11 12 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 80 72 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 786 859 

Разом  877 946 

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість 
боржників, яка виникла на підставі договорів про надання кредитів. Станом на 31.12.2019 року 
така заборгованість складає 859 тис. грн. 

Дані примітки 5.6 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)  (рядки 1125, 

1135, 1140, 1155). 

 Примітка 5.7 Власний капітал 

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

Назва рядка балансу 
Рядок 

балансу 

на 01.01.2019 

року 

на 31.12.2019 

року 

- зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1500 1500 

- додатковий капітал 1410 - - 

- резервний капітал 1415 110 110 

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -107 

Разом власного капіталу:  1610 1503 



 

Статутний (зареєстрований) капітал Товариства складає 1500000 грн. 
На 31.12.2019 року учасниками товариства є 2 особи - 1 юридична та 1 фізична особа-

підприємець. Заявлений Статутний фонд сплачений за рахунок грошових коштів учасників в 
сумі 1500000 грн. 

Дані примітки 5.7 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)  (рядки 1400, 
1410, 1415, 1420). 

Примітка 5.8 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 

балансу 
на 01.01.2019 

року 

на 31.12.2019 

року 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

товари, роботи, послуги 1615 14 27 

розрахунками з бюджетом 1620 5 0 

- в тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

за розрахунками з страхування 1625 9 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 29 34 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Разом:  57 61 

Дані примітки 5.8 зазначаються у звіті «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)  (рядки 1615 

- 1690). 

Примітка 6. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) 

Примітка 6.1 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 2019рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 145 

Інші операційні доходи 1763 

Інші фінансові доходи 0 

Інші доходи 0 

Разом 1908 

В складі чистого доходу від реалізації продукції відображено суму реалізованого 

заставного майна. 

В складі інших операційних доходів відображено отримані проценти (1625 тис. грн.) і 

пеню (138 тис. грн.) від боржників, яка виникла на підставі договорів про надання кредитів 

(Разом: 1763 тис. грн.). 

Дані примітки 6.1 зазначаються у звіті Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) (рядки 2000, 2120). 

Примітка 6.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
Тис. грн. 

Найменування показників 2019 рік 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  145 

Разом 145 



 

У складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображено 

собівартість реалізованого заставного майна. 

  Дані примітки 6.2 зазначаються у звіті Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (рядки 2050). 

Примітка 6.3 Адміністративні витрати 
Тис. грн. 

Найменування показників 2019 рік 2018 рік 

Оплата праці та відрахування на соціальні заходи 1244 1116 

Амортизація 33 34 

Матеріали 8 7 

Оплата послуг банку 5 4 

Послуги зв’язку 19 16 

Оренда 374 353 

Послуги з охорони 106 94 

Обслуговування касових апаратів 32 27 

Інші витрати 49 47 

Разом 1870 1698 

 

Дані примітки 6.3 зазначаються у звіті Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) (рядки 2130, 2180). 

Примітка 6.4 Податок на прибуток  

В зв’язку з отриманими збитками податок на прибуток не нараховувався. 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів: 
Тис. грн. 

Найменування показників 2019рік 

Поточний податок 0 

Відстрочений податок 0 

Витрати з податку на прибуток 0 

Дані примітки 6.4 зазначаються у звіті Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) (рядки 2300). 

Примітка 7. Звіт про рух грошових коштів  

Звіт про рух грошових коштів за 2019 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. 

До  руху коштів від операційної діяльності операції  відносяться операції по  

видачі та погашенню кредитів, а також грошові потоки для забезпечення  основної 

діяльності товариства.  
До руху коштів від фінансової діяльності відносяться грошові потоки пов’язані з 

власним капіталом товариства. 

Чистий  рух  грошових коштів   від  операційної   діяльності за звітний рік становить –  

139 тис. грн. (видаток). 

Чистий  рух  грошових  коштів  від  неопераційної   діяльності  за звітний рік становить 

9 тис. грн. (видаток).  

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є видаток 

грошових коштів в сумі – 148 тис. грн. 

Примітка 8. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний 

капітал 

В Звіті про власний капітал товариство відображає рух власного капіталу в розрізі 

складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ. 



 

Власний капітал Товариства  за 2019 рік в порівнянні з аналогічним попереднім 

періодом, 2018 роком, зменшився на  107  тис. грн. за рахунок отриманого збитку в звітному 

періоді. Резервний капітал станом на 31.12.2019р. складає 110 тис. грн.  

Станом на 31.12.2019 року власний капітал склав 1503 тис. грн. 

Примітка 9. Операції з пов'язаними сторонами 

Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані особи», провідним 

управлінським персоналом вважаються особи, які безпосередньо або опосередковано 

мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль 

діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий або 

інший) цього суб'єкта господарювання, головний бухгалтер. Внутрішнього аудитора 

(аудиторів) та членів сімей провідного управлінського персоналу та внутрішнього 

аудитора (аудиторів) Товариство вважає групою інших пов’язаних сторін.  

У звітному році управлінському персоналу товариства нараховувалась і 

виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. 

Протягом 2019 р. компенсації провідному управлінському персоналу не нараховувались 

і не виплачувались.  

Фізичні і юридичні особи, що мали значний вплив на ПТ«Ломбард «Соломон»  

(більш ніж 10%): 

 

Назва (ПІБ) 

засновника 
Країна реєстрації 

Станом на 

31.12.2019р. - % у СК 

ТОВ «Р.Д.П.-ПЛЮС» Україна 50,00 

Єлістратов В.В. Україна 50,00 

Разом: х 100,00 

 

Згідно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» нижче 

наведена таблиця що містить  інформацію про операції, що були укладені з пов'язаними 

сторонами :     

  тис. грн.. 

Операції з пов'язаними сторонами: 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Група інших 

пов'язаних 

сторін 

Кредити, видані протягом року - - 
Оренда  49,5 - 
Виплати працівникам 96,0 26,5 
Платіж на основі акцій (дивіденди) - - 

                                                                                          

Примітка 10.Операційні сегменти 

Відповідно до МСФЗ 8, операційні сегменти − це компоненти суб’єкта бізнесу, 

які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої суб’єкт господарювання може 

отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає 

особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності 

окрема фінансова  інформація. 

Сегмент − це відокремлюваний компонент підприємства, яке займається або 

постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи 

постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний 

сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість. 

Географічний сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з 

виробництва та/або продажу певного виду (групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у 

конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших: 

- економічними і політичними умовами географічного регіону; 

- особливими взаємозв’язками між діяльністю в різних географічних регіонах; 



 

- територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців 

продукції (товарів, робіт, послуг); 

- характерними для географічного регіону ризиками діяльності; 

- певними правилами валютного контролю і валютними ризиками у конкретному 

регіоні. 

Ломбардна діяльність та надання супутніх послуг ломбарду відноситься до 

виключних видів діяльності, згідно законодавства України. Споживачами послуг 

Товариства є виключно фізичні особи. Товариство надає послуги виключно на території 

України, тому не сегментує бізнес за економічними  категоріями. Додаток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 
 
Примітка 11. Вплив інфляції на монетарні статті 

 

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проводилось. 

 

Примітка 12. Фактори ризику 

Діяльності  товариства притаманні зовнішні та внутрішні  ризики. 

Зовнішні ризики  

- податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що 

призводить до зростання податкових платежів;  

- політична та економічна нестабільність;  

- соціальні потрясіння, військові дії на сході країни;  

- різка девальвація гривні щодо основних світових валют; 

Зазначені ризики не залежать від діяльності товариства, але мають достатньо 

високий вплив на його діяльність. 

Внутрішні - Фінансові ризики 

Кредитний ризик 

 Основним ризиком є кредитний ризик, який пов'язаний з неможливістю 

позичальника виконати умови кредитного договору. 

Для мінімізації зазначеного ризику  товариством розроблено певні процедури: 

детальна процедура затвердження кожного кредиту, лімітування кредитів, забезпечення 

заставою,  тощо. Керівництво ломбарду аналізує дебіторську заборгованість за 

виданими кредитами на предмет знецінення і стежить за простроченими залишками. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що терміни погашення активів та 

зобов’язань не збігаються. Розбіжність даних позицій потенційно підвищує 

прибутковість, але може також збільшити ризик виникнення збитків. Товариство має 

процедури з метою мінімізації таких втрат, а саме, таких як підтримка достатньої 

кількості грошових коштів та інших високоліквідних активів.  

Застосування припущення щодо здатності товариства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що товариство 

здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 

майбутньому. В даний час діяльність товариства здійснюється в умовах економічної та 

політичної кризи. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня 

платоспроможності існуючих та потенційних позичальників. Кінцевий результат 

розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, оскільки 

керівництво товариства не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на 

економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на 

його фінансовий стан.  



 

 На думку управлінського персоналу, застосування припущення щодо здатності 

товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, 

враховуючи досвід його діяльності в умовах  фінансово-економічної кризи в попередніх 

роках. Також, керівництво планує здійснювати наступні заходи щодо зниження рівня 

збитків та покращення майбутньої діяльності: 

- оптимізація операційних витрат за рахунок заходів з підвищення ефективності 

витрат; 

- збільшення власного капіталу шляхом поповнення статутного капіталу; 

- збільшення обсягу наданих послуг. 

 

Примітка 13. Судові позови 

Товариство не приймало участі в яких-небудь судових процесах у 2019 році, отже 

резерви на покриття майбутніх витрат не створювався.      

Примітка 14. 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. 

Не порушувалися справи про банкрутство Товариства, не виносились ухвали про його 

санацію. 

Примітка 15. Затвердження фінансової звітності 
 

Фінансова звітність за 2019 рік була затверджена управлінським персоналом 

товариства до випуску 05 лютого 2020 року. Після її затвердження до випуску ні 

учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності.  

Примітка 16. Звітний період фінансової звітності  

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 

календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. Товариство не має 

дочірніх компаній і не складає консолідовану звітність. Товариство не має інвестицій в 

асоційовані компанії.  
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