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

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 3 -
     первiсна вартiсть 1001 17 17
     накопичена амортизація 1002 17 17
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 22 12
     первiсна вартiсть 1011 64 64
     знос 1012 42 52
  Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
  Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологіч-
них активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

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

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 25 12
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 4 3
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 4 3
 Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 1 2
  у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 2 7

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І  КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 37906120

Територія м. Київ за КОАТУУ 8036300000

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ 260

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон вул. Декабристів, буд. 12А, м. Київ, м. Київ обл.,  02121, тел. 4402929

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62 105
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 220 123
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 - -
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
   резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

   резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
   резервах незароблених премій 1183 - -
   інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 289 240
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 314 252
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 290 290
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 33 83
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 41 ) ( 146 )
 Неоплачений капітал 1425 - -
 Вилучений капітал 1430 - -
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 282 227
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
 Страхові резерви 1530 - -
 у тому числі:
  резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -

  Звітність фінансових установ№20/201815



ПТ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА»

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

Підприємство
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД 

«ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І  КОМПАНІЯ» 

за ЄДРПОУ 37906120

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

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 172 239

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
  премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 232 ) ( 287 )
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2070 - -

Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 ( 60 ) ( 48 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - -

   зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
   зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 233 248

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

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

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 267 ) ( 171 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 20 ) ( 14 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2181 - -

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

Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 - 15
 збиток 2195 ( 114 ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 6 1
Інші доходи 2240 3 -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - 16
 збиток 2295 ( 105 ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( - ) ( 3 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - 13
 збиток 2355 ( 105 ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 ( 105 ) 13

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 156 84
Відрахування на соціальні заходи 2510 34 19
Амортизація 2515 12 14
Інші операційні витрати 2520 87 68
Разом 2550 289 185

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

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

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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

  резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
  резерв незароблених премій 1533 - -
  інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 1 -
    розрахунками з бюджетом 1620 3 -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 -
   розрахунками зі страхування 1625 1 -
розрахунками з оплати праці 1630 2 3
Поточна кредиторська заборгованість за одержани-
ми авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 22 22
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 3 -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 32 25
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсій-
ного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 314 252
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

  Звітність фінансових установ№20/201816



ПТ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА»

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

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» БОРИСИХІН С.М. І  КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 37906120

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нероз-
поділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 290 - 33 - ( 41 ) - - 282
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 290 - 33 - ( 41 ) - - 282
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - ( 105 ) - - ( 105 )
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на матеріальне зао-
хочення 4225 - - - - - - - -

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

Інші витрачання 3190 ( 54 ) ( 4 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 147 102

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

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

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 - -
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

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

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 50 -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

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

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

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

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

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 50 -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 - 97 102
Залишок коштів на початок року 3405 220 118
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 123 220

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

Підприємство
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД 

«ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І  КОМПАНІЯ» 

за ЄДРПОУ 37906120

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

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 233 247
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 10 -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - -

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

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 542 437

Інші надходження 3095 179 177
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 55 ) ( 65 )
Праці 3105 ( 125 ) ( 68 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 31 ) ( 20 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 37 ) ( 33 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 3 ) ( 6 )

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

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 34 ) ( 27 )

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов’язань за страхо-
вими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( 809 ) ( 569 )
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Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - 50 - - - - 50
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - 50 - ( 105 ) - - ( 55 )
Залишок на кінець року 4300 290 - 83 - ( 146 ) - - 227

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, 
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017р.

1.ЗАГАЛьНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» БОРИСИХІН 
С.М. І  КОМПАНІЯ» (далі - Товариство),

Ідентифікаційний код: 37906120.

Скорочене найменування: ПТ«ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА».

Протягом 2017 року Товариство привело діяльність у відповідність до вимог 
пунктів 21-99 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 
затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2016 року № 
913., що підтверджено Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2515 від 13.06.2017 
«Про видачу ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І КОМПАНІЯ» ліцензії на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів)».

Місцезнаходження Товариства: 02121, м. Київ, вулиця Декабристів, будинок 12А
(місцезнаходження відділення Центральне відділення  м. Київ, вул. 

Декабристів, буд. 12А).
Основні види діяльності товариства за КВЕД:
64.92. Інші види кредитування.
Середньооблікова кількість працівників станом на 31 грудня 2017р. 

складала 5 осіб.
  Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах 

гривень.
Ця фінансова звітність складеною відповідно до МСФЗ.
 
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 
Наступні стандарти були прийняті  Фондом до застосування з 01 січня 2017 

року:

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 – «Ініціатива 
в сфері розкриття інформації»

Вимагає від підприємств розкривати 
інформацію про зміни в зобов’язаннях, 
пов’язаних з фінансовою діяльністю

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 – 
«Визнання відстрочених податкових 
активів щодо нереалізованих збитків»

Пояснює яким чином визнавати 
відстрочені податкові активи, пов’язані 
з борговими інструментами, які 
вимірюються за справедливою вартістю 

Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів не завдало 
жодного впливу на фінансовий стан або показники діяльності Фонду та будь-яке 
розкриття інформації у фінансовій звітності Фонду.

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, які були випущені, але ще не 

набули чинності на дату випуску фінансової звітності Фонду. 

Фонд має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.

Стандарти та тлумачення
Набувають чинності 

щодо річних періодів, які 
починаються на або після 

Міжнародні стандарти  фінансової звітності («МСФЗ»)
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 1 січня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 
покупцями» 1 січня 2018 року

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 1 січня 2019 року
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 1 січня 2021 року
Поправки до існуючих стандартів і тлумачення
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 
–  28 «Продаж або внесок активів в угодах між 
інвестором і його асоційованої організацією або 
спільним підприємством»

Наразі не визначено

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 – «Класифікація і 
оцінка операцій з виплат на основі акцій» 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – «Застосування 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» з МСФЗ 
(IFRS) 4 «Страхові контракти»

1 січня 2018 року

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 
рр.»

Удосконалення 
до МСФЗ (IFRS) 
1, МСФЗ (IAS) 28

1 січня 
2018 року

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній 
валюті і облік авансів» 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення 
інвестиційної нерухомості» 1 січня 2018 року

1 2
Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за 
договорами з покупцями» 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 – «Передплата з 
негативною компенсацією» 1 січня 2019 року

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо 
розрахунку податку на прибуток» 1 січня 2019 року

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 
рр.» 1 січня 2019 року

Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не 
містить ніяких корегувань на випадок того, що Фонд не зможе дотримуватися 
принципу безперервності діяльності.

Основні засоби
До основних засобів відносять матеріальні активи, які Товариство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей, які, 
як очікується, використовуватимуться протягом більше ніж одного періоду п. 6 
МСБО (IAS) 16 «Основні засоби».

Основні засоби визнаються і відображається у звітності, коли:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод від 

цього активу;
- можна достовірно визначити собівартість активу.
Об’єкт основних засобів, який задовольняє критеріям визнання активом, 

слід оцінювати за його собівартістю.

Всі основні засоби діляться на наступні групи:
1. Будинки та споруди;
2. Машин та обладнання;
3. Інструменти, прилади, інвентар;
4. Інші.

У фінансовій звітності Товариства не відображається вартість активів, 
терміном служби більше 1 року, вартість яких не перевищує 2500 грн. за 
одиницю.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ вартість ліквідації 
основних засобів визнається рівною нулю. Ліквідаційна вартість активу – це 
передбачувана сума, яку Товариство отримало б на даний момент від реалізації 
об’єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби 
даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься 
в кінці свого терміну корисного використання.

Первісне визнання основних засобів, здійснюється за вартістю придбання, 
що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного 
до використання.

У вартість придбаного активу включаються витрати на його придбання, 
транспортування, навантаження-розвантаження, монтаж і наладку, митні 
податки та збори.

Знос основних засобів визначається виходячи з термінів їх корисної служби. 
Сума, що амортизується - це первинна вартість об’єкту основних засобів або 
переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що 
амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і 
розраховується з використанням прямолінійного методу. Терміни корисного 
використання груп основних засобів представлені таким чином:

Будинки та споруди  20-100 років
Машин та обладнання  10-25 років
Інструменти, прилади, інвентар 1-10 років
Інші  1-20 років

Після первісного визнання актив обліковується за первісною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив 
будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, 
враховується як зміна облікової оцінки.

Подальші витрати, пов’язані з основними засобами:
- капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну 

частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують 
їх здатність генерувати доходи.  

- витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають 
приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні 
доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту 
основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою 
вартістю активу і признається в прибутках і збитках. 
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Об’єкти основних засобів, що потребують установки, комплектації або 
додаткових вкладень відносяться до незавершених матеріальних активів 
і переводяться до складу основних засобів тільки після документального 
оформлення введення їх в експлуатацію.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з 
будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних 
витрат, безпосередньо пов’язаних з будівництвом.  Незавершене будівництво 
не амортизується.  

Амортизація незавершених активів, аналогічно об’єктам основних засобів, 
починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли 
вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно 
до намірів керівництва.

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення 
балансової вартості матеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення 
будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного 
активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо 
неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює 
відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. 

Відшкодована вартість визначається як більше із справедливої вартості 
активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При 
оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів 
дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування 
до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі 
і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових 
потоків не коректувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється 
нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої 
одиниці) зменшується до відшкодованої вартості.  Збитки від знецінення 
відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив 
враховується за оціненою вартістю.  В цьому випадку збиток від знецінення 
враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова 
вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в 
результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова 
вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по 
цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в 
попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в 
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою 
вартістю.  В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як 
збільшення резерву по переоцінці.

Результат від вибуття або продажу основних засобів відноситься на доходи 
або витрати Товариства. 

У разі вибуття основного засобу раніше передбачуваного терміну корисного 
функціонування, залишкову вартість не придатного для подальшої експлуатації 
основного засобу відносять на витрати з вибуття на підставі прийнятого 
керівництвом Товариства рішення. Реалізація основних засобів, не придатних 
для використання в діяльності Товариства, результат від реалізації яких буде 
збитковим, провадиться на підставі рішення керівництва Товариства.

Нематеріальні активи
До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають 

фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані  п. 8 МСБО (IAS) 38 
«Нематеріальні активи».

Нематеріальний актив відображається у звітності, коли:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод від 

цього активу;
- можна достовірно визначити собівартість активу.

Первісною оцінкою нематеріального активу є його собівартість. Амортизація 
нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання 
нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод 
нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, 
при цьому всі зміни в оцінках відбиваються у звітності без перерахування 
порівняльних показників. 

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в 
рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням 
накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. 

Нарахування амортизації нематеріального активу здійснюється на 
систематичній основі починається з моменту, коли його стан дозволяє здійснити 
експлуатацію.

Ліквідаційна вартість нематеріального активу приймається рівною нулю.
Визнання нематеріального активу припиняється в разі його вибуття або 

коли від його подальшого використання не очікуються ніякі майбутні економічні 
вигоди.

Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між 
чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт 
про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення 
балансової вартості нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі 
виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість 
відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий 
є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство 
оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий 
актив. 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання 
і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет 
знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого 
знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більше із справедливої вартості 
активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При 
оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів 
дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування 
до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі 
і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових 
потоків не коригувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється 
нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої 
одиниці) зменшується до відшкодованої вартості.  

Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, 
за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В 
цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по 
переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова 
вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в 
результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова 
вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по 
цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в 
попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в 
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою 
вартістю.  В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як 
збільшення резерву по переоцінці.

Фінансові інструменти
Фінансовий інструмент являє собою договір, в результаті якого виникає 

фінансовий актив у однієї Компанії і фінансове зобов’язання або пайовий 
інструмент в іншої Компанії.

Фінансові інструменти включають первинні інструменти (наприклад, 
кредити і дебіторську заборгованість, позики та інструменти капіталу) та похідні 
(наприклад, опціони, ф’ючерси, форвардні контракти, процентні свопи, валютні 
свопи). 

Товариство здійснює інвестиції у фінансові інструменти з метою поліпшення 
свого фінансового становища шляхом отримання доходу (відсотків, тощо), 
збільшення власного капіталу та отримання іншого прибутку (зокрема, в 
результаті фінансових операцій).

Для цілей складання фінансової звітності фінансові інструменти 
поділяються на: 

- Призначені для торгівлі;
- Утримувані до погашення;
- Існуючі в наявності для продажу;
- Інвестиції в асоційовані підприємства;
- Інвестиції в дочірні підприємства.

Інвестиції, призначені для торгівлі, враховуються по справедливій вартості 
з віднесенням її зміни на прибуток чи збиток.

Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримуються до 
погашення враховуються по амортизованій собівартості. Інвестиції, що не 
мають фіксованого терміну погашення, враховуються по собівартості.

Інвестиції, що є в наявності для продажу, враховуються по справедливій 
вартості з віднесеними її змінами на власний капітал.

Інвестиції в асоційовані Компанії враховуються по пайовому методу.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства включає зобов’язання інших 

Товариств і фізичних осіб за рахунками, договорами, підзвітними сумами та ін.
Дебіторська заборгованість по капітальних вкладеннях і розрахунками з 

іншими фізичними та юридичними особами підлягає оцінці відповідно до вимог 
МСФЗ.

Списання сумнівної дебіторської заборгованості проводиться за рахунок 
сформованого резерву сумнівних боргів (у випадках дебіторської заборгованості 
по якій резерв не формується - на рахунок прибутків і збитків).

Якщо відшкодування активу менше його балансової вартості, балансова 
вартість активу зменшується до його очікуваного відшкодування. Таке 
зменшення є збитком від зменшення корисності. Якщо сума очікуваного 
відшкодування більше балансової, то збиток від знецінення коригується в 
межах його накопиченої суми.

Зобов’язання та резерви
Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно 

до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 
Зобов’язання Товариства, класифікуються на довгострокові (термін 

погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). 
Довгострокові зобов’язання (крім відкладених податків на прибуток) 

відображаються залежно від вигляду або по вартості, що амортизується або за 
дисконтованою вартістю. 

Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається у 
фінансовій звітності за персональною вартістю, яка дорівнює справедливій 
вартості отриманих активів або послуг. 

Товариство здійснює переведення частини довгострокової кредиторської 
заборгованості до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу 
за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 
365 днів.

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов’язання (юридичне 
або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення 
якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і 
при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, 
необхідної для врегулювання поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до 
уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов’язанням. У тих випадках, 
коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою 
яких передбачається погасити поточні зобов’язання, його балансова вартість 
являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

Товариство визнає в якості резерву – резерв відпусток, який формується 
щомісячно виходячи з фонду оплати праці і фактично відпрацьованого часу 
працівниками.

Коефіцієнт розраховується з даних попередніх звітних періодів з 
врахуванням поправки на інформацію звітного періоду.

Грошові кошти
Грошовими коштами є: залишки грошових коштів у касі, на рахунках, 

міжбанківські розміщення (депозити і резерви).
Залишки коштів у національній валюті в касах Товариства та на рахунках у 

банках відображаються у звіті про фінансовий стан за номінальною вартістю.

Кредитні операції
Кредити поділяються за
- Строками :
- короткострокові ;
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- середньострокові ;
- довгострокові .
- Цільовим призначенням :
- споживчі;
- інші.

Погашення заборгованості за кредитами проводиться за рахунок наступних 
джерел:

- грошових коштів, що надійшли від позичальника;
- коштів, отриманих від реалізації майна, що надійшло під володіння або у 

власність Товариства;

У разі, коли за рішенням суду (органами виконавчої служби, інше) або за 
затвердженим Управлінням Товариства добровільним рішенням позичальника, 
Товариство отримує у володіння майно, в рахунок погашення кредиту, облік 
його здійснюється на активних рахунках Товариства. Якщо майно не отримано 
у власність, а Товариство має тільки право на напрям виручених коштів від 
продажу закладеного або іншого майна для погашення заборгованості за 
зобов’язаннями позичальника перед Товариством, дані права на активних 
рахунках не відображаються. 

Списання кредитів, відсотків, комісій і додаткових витрат по них проводиться 
за рахунок сформованого резерву на втрати за кредитами. Стягнення 
заборгованості по знецінених кредитах припиняється тільки, коли Товариством 
прийняті всі заходи, щодо стягнення боргу та отримання відшкодування всіх 
видів існуючих заборгованостей на підставі управлінського рішення.

Податок на прибуток
Товариство веде облік податкових наслідків операцій та інших подій у такий 

самий спосіб, як і облік самих операцій та інших подій. Якщо операції та інші 
події визнані поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або 
безпосередньо у власному капіталі), то будь-який пов’язаний з ними податковий 
вплив повинен також визнаватися поза прибутком або збитком (в іншому 
сукупному прибутку або, відповідно, безпосередньо у власному капіталі).

Податкові витрати (податковий дохід) охоплюють поточні податкові витрати 
(поточний податок на прибуток) і відстрочені податкові витрати (відстрочений 
податок на прибуток).

Сума поточного податку визначається виходячи з величини 
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від 
прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті 
доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей 
оподаткування в інші періоди, а також виключає ті, які взагалі не підлягають 
оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті. Зобов’язання 
щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок 
оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично 
набрав чинності на звітну дату.

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов’язань, відображених у фінансовій 
звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при 
розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов’язання, як 
правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових 
різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх 
тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових 
різниць. Податкові активи та зобов’язання не відображаються у фінансовій 
звітності, якщо тимчасові різниці виникають внаслідок первісного визнання 
інших активів і зобов’язань в рамках угод (крім угод по об’єднанню бізнесу), які 
не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на 
кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання 
в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або 
часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання з податку на прибуток 
розраховуються

з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового 
законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично 
набрало чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації 
податкового активу або погашення зобов’язання. Оцінка відстрочених 
податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки намірів 
Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або 
погашення балансової вартості активів та зобов’язань.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання показуються у звітності 
згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових 
активів і зобов’язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється 
одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити 
взаємозалік поточних податкових активів і зобов’язань.

Доходи і витрати
Під доходом, тут і далі по тексту, розуміється валове надходження 

економічних вигод протягом певного періоду, що виникає в ході звичайної 
діяльності Товариства, коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу (МСБО (IAS) 18 
«Дохід»).

Доход, виникає в результаті таких операцій і подій:
а) продаж товарів;
б) надання послуг; та
в) використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, 

результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Всі доходи Товариства можна розділити на:
- відсоткові доходи;
- доходи, що не відносяться до відсоткових.

Дохід вимірюється за справедливою ринковою вартістю, яка встановлюється 
за кредитними та іншими договорами між Товариством, з одного боку, і 
користувачами його послуг, з іншого боку.

Дохід від надання фінансових послуг визнається тільки при наявності 
ймовірності того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до 
Товариства. У деяких випадках така ймовірність може бути відсутньою доти, 
поки не отримано відшкодування або не усунуто невизначеність. 

Надання послуг, як правило, передбачає виконання суб’єктом 
господарювання завдання, обумовленого в контракті, протягом узгодженого 
періоду. Послуги можуть надаватися протягом одного або кількох періодів. 

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх 
наведених далі умов:

а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, 
пов’язані з власністю на товар;

б) за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь 
управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані 
ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, 

пов’язані з операцією; та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна 

достовірно оцінити.

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, 
визнаються одночасно; Витрати, зокрема гарантії та інші витрати, які будуть 
понесені після відвантаження товарів, як правило, можуть бути достовірно 
оцінені в разі забезпечення інших умов визнання доходу. Проте дохід не 
може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких 
обставин будь-яка вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як 
зобов’язання.

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути 
попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має 
визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує 
на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений 
достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних 

вигід, пов’язаних з операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець 

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

витрати, необхідні для її завершення.

Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає 
надання послуг, дохід має визнаватися тільки в обсязі, що не перевищує 
визнані витрати які підлягають відшкодуванню.

Відсотковий дохід признається в тому періоді, до якого він відноситься 
виходячи з принципу нарахування.

Якщо результат операції не може бути достовірно оцінений і не існує 
ймовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені 
видатки визнаються як витрати. 

Під витратами тут і далі розуміються всі витрати і втрати (збитки) Товариства, 
які віднімаються з доходу при розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду.

Витрати Товариства поділяються на такі категорії, а саме:
- відсоткові;
- ті, що не відносяться до відсоткових;

Витрати визнаються, якщо:
-виникає ймовірність зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних із 

зменшенням активу або збільшенням зобов’язання;
- відповідне зменшення активу або збільшення зобов’язання можна 

достовірно оцінити;

Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними 
витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що передбачає 
одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно 
від одних і тих же операцій або інших подій.

В останній робочий день року проводиться закриття всіх доходів і витрат на 
рахунок нерозподіленого прибутку поточного року.

Пов’язані особи
Визначення пов’язаних осіб розкривається у відповідності до МСБО 24 

«Розкриття інформації про зв’язані сторони».

3. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило 

певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які 
мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці 
судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення 
щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові 
припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок 
на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення 
суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом 
наступного фінансового року.

(а)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.

(б)Відстрочені податкові активи
У грудні 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво 

змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування 
тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва 
Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості 
основних засобів.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних 
податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного 
прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від 
керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при 
визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі 
очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії 
майбутнього податкового планування.

Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових 

зобов’язань, визнаних у балансі, не  може  бути  визначена  на  підставі даних 
активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи 
модель  дисконтованих грошових потоків.
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В інших випадках 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».

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої 

події або умови, Товариство 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 Товариство 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 Товариство 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.

4. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
члени провідного управлінського персоналу Товариства, сума винагороди 

яким складає:
Директор:
-  за 2016 р. –26 тис. грн., в т.ч. заробітна плата – 26 тис. грн., дивіденди – 0 

тис. грн., інше - 0 тис. грн.; 
-  за 2017 р. – 40 тис. грн., в т.ч. заробітна плата – 40 тис. грн., дивіденди – 0 

тис. грн., інше - 0 тис. грн.
Головний бухгалтер:
-  за 2016 р.- 22 тис. грн., в т.ч. заробітна плата –22 тис. грн., інше - 0 тис. грн.; 
-  за 2017 р. – 39 тис. грн., в т.ч. заробітна плата – 39 тис. грн., інше -0 тис. грн. 

5. ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Чистий дохід від реалізації за 2016 р. складав 239 тис. грн. та собівартість 

реалізованих товарів склала 287 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації за 2017 р. складав 172 тис. грн. та собівартість 
реалізованих товарів склала 232 тис. грн.

6. ІНШІ ОПЕРАЦІйНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші операційні доходи та витрати за 2016 р. були представлені наступним 

чином:
Доходи:
Дохід від списання кредиторської заборгованості - 0 тис. грн.
Інші доходи від операційної діяльності (відсотки за наданими кредитами) - 

248 тис. грн.
Всього доходи: 248 тис. грн.

Інші операційні доходи та витрати за 2017 р. були представлені наступним 
чином:

Доходи:
Інші доходи від операційної діяльності (відсотки за наданими кредитами)– 

233 тис. грн.
Всього доходи: 233 тис. грн.

7. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за 2016 р. були представлені наступним чином:
Заробітна плата та відповідні нарахування – 103 тис. грн.
Послуги банків –2 тис. грн.
Консультаційні, інформаційні та ін. послуги – 6 тис. грн. 
Інші –60 тис. грн.
Всього – 171 тис. грн. 

Адміністративні витрати за 2017р. були представлені наступним чином:
Заробітна плата та відповідні нарахування – 190 тис. грн.
Послуги банків – 2 тис. грн.
Консультаційні, інформаційні, аудиторські ті ін. послуги – 10 тис. грн. 
Інші – 65 тис. грн.
Всього –267 тис. грн. 

8. ІНШІ ОПЕРАЦІйНІ ВИТРАТИ 
витрати за 2016 р. були представлені наступним чином:
Резерв сумнівних боргів – 0 тис. грн.
Інші витрати – 14 тис. грн.
Всього витрати: 14 тис. грн.

витрати за 2017 р. були представлені наступним чином:
Резерв сумнівних боргів – 0 тис. грн.
Інші витрати – 20 тис. грн.
Всього витрати: 20 тис. грн.

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. 

Згідно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% в 
першому кварталі 2011 року до 16%  Ставка податку на прибуток в 2017 році 
становить 18%. 

В 2017 році Товариство отримало збитки та не нараховувало податок на 
прибуток.

10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Балансова вартість основних засобів на 31.12.2016:
- Будівлі та споруди – 0 тис. грн. 
- Машини та обладнання –22 тис. грн. 
- Інструменти ат прибори – 0 тис. грн. 
- Інші – 0 тис. грн.

Балансова вартість основних засобів на 31.12.2017:
- Будівлі та споруди – 0 тис. грн.
- Машини та обладнання – 12 тис. грн.
- Інструменти ат прибори – 0 тис. грн. 
- Інші – 0 тис. грн.

11. НЕМАТРІАЛьНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Товариства були представлені наступним чином:
- Балансова вартість нематеріальних активів на 31.12.2016 – 3 тис. грн. 
- Балансова вартість нематеріальних активів на 31.12.2017 – 0 тис. грн. 

12. ЗАПАСИ
Запаси Товариства станом на 31.12.2016 р. складали 4 тис. грн.
Запаси Товариства станом на 31.12.2017 р. складали 3 тис. грн.

13. ДЕБІТОРСьКА ЗАБОРГОВАНІСТь.
Станом на 31.12.2016 р. торговельна і інша дебіторська заборгованість були 

представлені таким чином:
- Інша поточна дебіторська заборгованість – 62 тис. грн.
- Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 2 тис. грн.
- Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн..

Станом на 31.12.2017 р. торговельна і інша дебіторська заборгованість були 
представлені таким чином:

- Інша поточна дебіторська заборгованість – 105 тис. грн.
- Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 7 тис. грн.
- Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн..

  
14. ПОТОЧНІ ПОДАТКОІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні податкові активи у Товариства станом на 31.12.2017 р. складають 0 

тис. грн. та станом на 31.12.2016 р. вони складають 0 тис. грн.

15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ДЕПОЗИТИ
Грошові кошти та депозити були представлені наступним чином: 
Станом на 31.12.2016 р. 
- Поточні рахунки в банках в національній валюті – 35  тис. грн.;
- Грошові кошти в касі Товариства – 98 тис. грн.;
- Депозитні рахунки в банках в національній валюті – 87  тис. грн.;

Станом на 31.12.2017 р. 
- Поточні рахунки в банках в національній валюті – 25  тис. грн.;
- Грошові кошти в касі Товариства – 98 тис. грн.;
- Депозитні рахунки в банках в національній валюті – 0  тис. грн.;

16. КАПІТАЛ, ЯКИй БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31.12.2016 р. зареєстрований та сплачений статутний капітал 

був представлений у розмірі – 290 тис. грн. та 31.12.2017р. зареєстрований та 
сплачений статутний капітал був представлений у розмірі – 290 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. Товариство обліковує додатковий капітал в сумі 33 
тис. грн. та станом на 31.12.2017 р. він склав 83 тис. грн.

Розпорядженням № 3120 від 15.12.2016 року були внесені зміни до пп. 
2.1.11 п. 2.1 розділу 2 Положення  про порядок надання фінансових послуг 
ломбардами, затвердженого Розпорядженням  Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України № 3981 від 26 квітня 2005 року, а саме:  Мати 
власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у 
ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень. 

Станом на 31.12.2017 року власний капітал Товариства становить 227 
тис. грн. Таким чином вимога законодавства щодо розміру власного капіталу 
Товариством не витримується. 

При цьому звертаємо увагу, що протягом грудня 2017 року – січня 2018 
року шляхом формування додаткового вкладеного капіталу в сумі 330 тис. 
грн. (виключно грошовими коштами) Товариство привело власний капітал у 
відповідність до вимог законодавства.

17. КРЕДИТОРСьКА ЗАБОРГОВАНІСТь
Кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:
Станом на 31.12.2016 р.:
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 тис. грн.
- Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3 тис. грн.
- Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці та розрахунками зі 

страхування – 3 тис. грн.
- Інші поточні зобов’язання – 3 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р.:
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 0 тис. грн.
- Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці та розрахунками зі 

страхування – 3 тис. грн.
- Інші поточні зобов’язання – 0 тис. грн.

18. ПЕНСІЇ ТА ПЕНСІйНІ ПЛАНИ
У відповідності до Українського законодавства Товариство утримує внески 

із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні 
внески розраховуються як відсоткові відрахування із поточних нарахувань 
заробітної платні, таки витрати відображаються у періоді, в якому були надані 
працівниками послуги які надають їм право на одержання внесків, та зароблена 
відповідна заробітна платня.

19.ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2017 р. у складі поточних забезпечень  відображено 

витрати на виплату відпусток у розмірі –22 тис. грн.

20.УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Операційне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі 
особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності 
на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного 
контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу 
за межами України. 

Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій 
уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 
також економіки в цілому. 

Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах 
більш розвинених ринків.
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Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів 
розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження 
валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного 
погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування 
всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом 
України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності 
українських банків і Товариства, існує невизначеність щодо можливості доступу 
до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, 
що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні 
перспективи Товариства.

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

Оподаткування
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові 

органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим регіональне 
і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. 
Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення 
і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може 
призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх 
податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не 
будуть відповідати податкової звітності Товариства . Такими зобов’язаннями 
можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути 
істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції 
у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість 
податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня 
кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

Юридичні питання
В процесі звичайної діяльності Товариство не залучено в судові розгляди 

і до нього не висуваються інші претензії. Керівництво Товариства вважає, що 
в кінцевому підсумку зобов’язання, якщо таке буде, що випливає з рішення 
таких судових розглядів або претензій, не зробить істотного впливу на 
фінансове становище або майбутні результати діяльності Товариства . Станом 
31.12.2016р. та 31.12.2017р. Товариство не мала суттєвих претензій, які були б 
висунуті по відношенню до нього.

21. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиком капіталу
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної 

діяльності Товариства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку 
акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. 
Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. 

Основні категорії фінансових інструментів
Основні фінансові зобов’язання Товариства включають кредиторську 

заборгованість, а також інші зобов’язання. Основною метою даних фінансових 
інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. 
Товариство має різні фінансові активи, такі як дебіторська заборгованість, а 
також грошові кошти.

Основні ризики, що виникають від фінансових інструментів Товариства - 
кредитний ризик і ризик ліквідності, ризик зміни процентних ставок.

Ризик ліквідності
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по 

мірі їх настання. Політика управління ризиком включає здійснення контролю 
ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує 
терміни платежів, які пов’язані з дебіторською та кредиторською заборгованістю.

22. ОПЕРАЦІйНІ СЕГМЕНТИ
Товариство здійснює односторонню діяльність та не має операційних 

сегментів.

23. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Події, які б могли вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та 

рух коштів Товариства між датою балансу і датою затвердження керівництвом 
фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення не відбувались.

24. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають 

вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Ця фінансова звітність за 2017 рік, була затверджена до надання 
керівництвом Товариства «08» лютого 2018року.     

Директор   Борисихін С.М.

Головний бухгалтер                                     Борисіхіна Т.В.

Генеральний директор
ТОВ «РІАЛ АУДИТ»                                      Кадацька М.В.     

ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА
щодо фінансової звітності 

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД 
«ГРОШОВА ДОПОМОГА» БОРИСИХІН С.М. І КОМПАНІЯ»

станом на 31.12.2017 року

Звіт незалежного аудитора (далі – Звіт) наданий для керівництва та 
учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І КОМПАНІЯ»  (далі – Товариство) та для Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(далі – Нацкомфінпослуг) 

ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

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

«ГРОШОВА ДОПОМОГА» БОРИСИХІН С.М. І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ: 
37906120, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вулиця Декабристів, будинок 12А), 
що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, і звіту 
про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа 
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства 
на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
У фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2017 року відображено 

дебіторську заборгованість у сумі 105 тис. грн., яка складається з дебіторської 
заборгованості за виданими фінансовими кредитами та нарахованими 
відсотками за користування кредитами. Враховуючи специфіку діяльності 
Товариства, а саме надання фінансових кредитів позичальникам, якими 
виступають фізичні особи, аудитор не мав змоги підтвердити або перевірити 
альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості за виданими 
фінансовими кредитами, включеним у Баланс (Звіт про фінансовий стан), 
оскільки отримання зовнішніх підтверджень по кожному Договору про надання 
фінансового кредиту та застави, укладеного з фізичною особою (засобами 
телефонного зв’язку, листування тощо) є трудомістким, а в більшості випадків 
неможливим. У зв’язку з цим, аудитор не мав змоги визначити, чи існувала 
потреба в коригуванні розміру дебіторської заборгованості відображеної 
у Балансі (Звіті про фінансовий стан). Кількісне визначення фінансового 
впливу викривлення надати неможливо. При цьому під час проведення аудиту 
аудитором було досліджено погашення фінансових кредитів виданих за станом 
на 31.12.2017 року в 2018 році до дати надання висновку та виявлено, що 
переважна більшість позичальників вчасно, згідно умов договорів, погашали 
фінансові кредити та сплачували нараховані відсотки.

Станом на 31.12.2017  року Товариство не провело інвентаризацію відпусток 
та не донарахувало резерв відпусток в сумі 34 тис. грн., чим порушило вимоги 
МСФЗ щодо відображення поточних забезпечень та витрат періоду.  

Станом на 31.12.2017 року Товариство обліковувало дебіторську 
заборгованість у сумі 1114,4 тис. грн. щодо якої минув строк позовної давності. 
Ступінь повернення дебіторської  заборгованості Товариство визначає на 
підставі обставин та інформації, які наявні на дату Балансу. На думку аудитора, 
щодо вищезазначеної дебіторської заборгованості Товариству потрібно 
створити  резерв сумнівних боргів.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми 
є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, 
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний розділ
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство схильне до ринкового 

ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Ризик є невід’ємною частиною 
економічної діяльності Товариства. Товариство прагне до визначення, оцінки, 
моніторингу та управління кожним видом ризиків у своїй діяльності відповідно 
до визначеної політикою і процедурами. Вплив економічної кризи та політичної 
нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання 
неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно 
вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. 

Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, 

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 
поточний період. За винятком питань, зазначених в розділі «Основа для думки 
із застереженням», ми визначили, що ключове питання аудиту, інформацію 
про яке слід відобразити в нашому звіті – це питання не відповідності розміру 
власного капіталу пп. 2.1.11 п. 2.1 розділу 2 Положення  про порядок надання 
фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядженням  Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3981 від 26 квітня 
2005 року, а саме:  Мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч 
гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше 
ніж 1 мільйон гривень. 

Станом на 31.12.2017 року розмір власного капіталу Товариства становить 
227 тис. грн. Який складається із: зареєстрованого (пайового) капіталу в сумі 
290 тис. грн., додаткового капіталу в сумі 83 тис. грн. та непокритого збитку в 
сумі 146 тис. грн.

При цьому звертаємо увагу, що протягом грудня 2017 року – січня 2018 
року шляхом формування додаткового вкладеного капіталу в сумі 330 тис. 
грн. (виключно грошовими коштами) Товариство привело власний капітал у 
відповідність до вимог законодавства.

Інші питання: інформація щодо річних звітних даних  
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, а 

саме: інформацію щодо річних звітних даних, що подаються ломбардами до 
Нацкомфінпослуг відповідно до «Порядку  складання та подання звітності 
ломбардами  до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Розпорядженням від 
04.11.2004 року  № 2740, зі змінами та доповненнями. Наша думка щодо 
фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і 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, коли вона буде нам надана, та при 
цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 
ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо висновку, що існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 
факт, тим, кого наділено найвищими повноваженнями. 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.

  Звітність фінансових установ№20/201822



ПТ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА»

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 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 невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 
є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а 
не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 
під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. 
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 
події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 
операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
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 крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що 
таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо Аудиторських звітів, що 

подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та 
звітних даних фінансових установ за 2017 рік, затверджених Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 року № 142, розкриваємо наступну інформацію:

Інформація щодо дотримання вимог законодавства
Протягом 2017 року Товариство привело діяльність у відповідність до вимог 

пунктів 21-99 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 
затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2016 року № 
913., що підтверджено Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2515 від 13.06.2017 
«Про видачу ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» 
БОРИСИХІН С.М. І КОМПАНІЯ» ліцензії на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів)».

Відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг 
під час здійснення операцій з надання фінансових послуг регулює Закон 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ (далі- Закон про фінансові послуги), зі 
змінами та доповненнями. Товариство у своїй діяльності дотримується вимог 
законодавства у сфері фінансових послуг.

Нами розглянуто та сформовано професійне судження щодо дотримання 
Товариством положень законодавчих та нормативних актів, зокрема:

- Товариство своєчасно повідомляє Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, 
зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

- Товариство надає інформацію клієнту (споживачу) відповідно до статті 
12 Закону про фінансові послуги, а також  розміщує інформацію відповідно до 
частини першої статті 12 Закону про фінансові послуги на власному веб-сайті 
та забезпечує її актуальність.

- Товариство розкриває інформацію відповідно до частин четвертої та п’ятої 
статті 121 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на 
власному веб-сайті.

- На власному веб-сайті Товариства, своєчасно розміщені внутрішні правила 
надання фінансових послуг, із зазначенням дати їх розміщення. 

- Товариство дотримується статті 10 Закону про фінансові послуги щодо 
прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

- Щодо приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів 
(споживачів), існує невизначеність: відповідає чи не відповідає вимогам 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. На дату 
надання Звіту Товариство не надало висновок щодо відповідності приміщення 
вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення.

- Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів 
необхідними засобами безпеки. У своїй діяльності Товариство дотримується 
законодавства  щодо готівкових розрахунків згідно діючого законодавства.

- Товариство  дотримується обмежень щодо суміщення провадження 
видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою 
Кабінету міністрів України від 07.12.2016 року № 913, розділом 2 Положення 
про встановлення обмежень на суміщення діяльності  фінансових установ  з 
надання певних видів фінансових послуг,  затвердженого  Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1515.

- Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання 
відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил 
вимогам статті 7 Закону про фінансові послуги та Положення про порядок 
надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого  Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3981, та укладає 
договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

- Товариство включає у договори про надання фінансових послуг 
обов’язкове  посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.

- Товариство надає фінансові послуги на підставі  договору, який відповідає 
вимогам статті 6 Закону про фінансові послуги, статей 11,18 Закону України 
«Про захист прав споживачів», статті 1056 ЦКУ, пункту 3.3 розділу 3 Положення 
про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого  
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 
3981 та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.

- Товариство дотримується вимог, щодо заборони залучення фінансових 
активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, 
установлених пунктом 38 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 
07.12.2016 року № 913.

- Товариство розташоване в окремому нежитловому  приміщенні на підставі 
договору оренди, призначеному для надання фінансових послуг та супутніх 
послуг ломбарду (з урахуванням вимог п. 2.3 розділу 2 Положення № 3981), 
та має спеціальне місце  зберігання заставного майна відповідно до вимог 
підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення про Державний реєстр фінансових 
установ, затвердженого  Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг № 41. 

- Товариство має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення 
та спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку 
операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 
Нацкомфінпослуг.

Розпорядженням № 3120 від 15.12.2016 року були внесені зміни до пп. 
2.1.11 п. 2.1 розділу 2 Положення  про порядок надання фінансових послуг 
ломбардами, затвердженого Розпорядженням  Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України № 3981 від 26 квітня 2005 року, а саме:  Мати 
власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у 
ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень. 

Станом на 31.12.2017 року власний капітал Товариства становить 227 
тис. грн. Таким чином вимога законодавства щодо розміру власного капіталу 
Товариством не витримується. 

При цьому звертаємо увагу, що протягом грудня 2017 року – січня 2018 
року шляхом формування додаткового вкладеного капіталу в сумі 330 тис. 
грн. (виключно грошовими коштами) Товариство привело власний капітал у 
відповідність до вимог законодавства.

Інформація щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 
і більше відсотків відповідного розділу балансу

Станом на 31.12.2017 року в балансі Товариства відображено наступні 
статті, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу 
балансу:

- в рядку 1010 «Основні засоби» Товариством відображена залишкова 
вартість основних засобів в сумі 12 тис. грн.,

- в рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» Товариством 
відображена заборгованість за виданими фінансовими кредитами та відсотками 
за кредитами  в сумі 105 тис. грн.;

- в рядку 1165 «Гроші та їх еквіваленти» Товариством відображені грошові 
кошти в сумі 123 тис. грн., з яких 25 тис. грн. обліковуються на рахунках в 
банках та 98 тис. грн. – в касі підприємства;

- в рядку 1630 «Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці» 
Товариством відображена поточна заборгованість по заробітній платі в сумі 3 
тис. грн.,

- в рядку 1660 «Поточні забезпечення» Товариством відображені 
забезпечення виплат персоналу в сумі 22 тис. грн., а саме забезпечення на 
виплату відпусток працівникам.
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