
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 - -
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги: 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 377 698
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 213 124
 Готівка 1166 102 117
 Рахунки в банках 1167 111 7
 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
 Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 590 822
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 590 822
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 700 700
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 2 10

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 130 ) 24
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 572 734
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 - -
    розрахунками з бюджетом 1620 1 39
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - 37
    розрахунками зі страхування 1625 3 3
    розрахунками з оплати праці 1630 6 5
 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 8 41
    Усього за роздiлом IІІ 1695 18 88
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

    БАЛАНС 1900 590 822
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»за ЄДРПОУ 23937465

Територія за КОАТУУ 1210136600

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

Вид економічної діяльності за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 10

Адреса, телефон м. Дніпропетровськ, вул. Інженерна, 2-а

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО 
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2014 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 949 751
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 70 ) ( 168 )

Валовий:
 прибуток 2090 879 583
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 477 ) ( 96 )
Витрати на збут 2150 ( 194 ) ( 198 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 ) ( 257 )

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№21/201572



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2014 рік
    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 700 - - 2 -130 - - 572
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 700 - - 2 -130 - - 572
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 162 - - 162

ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 207 32
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 207 32
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 45 ) ( 5 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 162 27
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

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

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   162 27

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  220 215
Відрахування на соціальні заходи 2510   81 79
Амортизація 2515   - -
Інші операційні витрати 2520 371  257
Разом 2550 672 551

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО 
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 23937465

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2014 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 911 701
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - 1

Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 13 040 4 987

Інші надходження 3095 102 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100  ( - )  ( - )
Праці 3105 ( 179 ) ( 182 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 89 ) ( 90 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 41 ) ( 39 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 8 ) ( 7 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 33 ) ( 32 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( 13 466 ) ( 5 077 )

Інші витрачання 3190 ( 367 ) ( 257 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -89 44

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

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -89 44
Залишок коштів на початок року 3405 213 169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 124 213
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ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 8 -8 - - -
Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 8 154 - - 162
Залишок на кінець року 4300 700 - - 10 24 - - 734

Примітки до фінансової звітності, 
складеної відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО ДРУЖИНІНА М.І. І 

КОМПАНІЯ» –(далі Товариство) зареєстроване в установленому законо-
давством порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства Укра-
їни, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України 
та Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
Повна назва ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО 

ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»
код за ЄДРПОУ 23937465
місцезнаходження 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА, будинок 2-А;
дата державної реєстрації 08.12.1995р.
Основні  види  діяльності 
за КВЕД  

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім стра-
хування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (осно-
вний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

чисельність штатних пра-
цівників на 31.12. 2014р.

10

Наявність свідоцтв на 
здійснення діяльності:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, ви-
дане Державною комісією з регулювання ринків фі-
нансових послуг України розпорядженням комісії від 
25.01.2005р. № 3392, реєстраційний номер: 15101441, 
серія та номер свідоцтва: ЛД № 272 від 25.01.2005 р., 
код фінансової установи – 15.

2. ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
2.1. Загальна положення
Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандар-

тів фінансової звітності («МСФЗ») та стосується лише одного суб’єкта гос-
подарювання. Фінансова звітність складена на основі принципу історич-
ної собівартості з використанням принципу нарахування та представлена 
у тисячах гривень («тис. грн.»), якщо не зазначено інше. Обрана облікова 
політика за кожним МСФЗ, який допускає вибір облікової політики, розкри-
вається у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.

2.2. Твердження про відповідність
Цю фінансову звітність загального призначення станом на 31 груд-

ня 2014 року та за 2014 фінансовий рік підготовлено із застосуванням 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, які включають Міжнарод-
ні стандарти бухгалтерського обліку  та інтерпретації, видані Комітетом 
з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Застосовані МСФЗ – це 
стандарти, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та оприлюднені на офіційному сайті Міністерства фінансів України, 
та є обов’язковими для звітних періодів Товариства, що починаються з 
або після 1 січня 2014 року.

2.3. Використання оцінок i припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок i припу-

щень, які впливають на відображення в звітності сум активів i зобов’язань, 
та на розкриття інформації про потенційні активи i зобов’язання на дату 
складання звіту про фінансовий стан. Фактичні результати можуть відріз-
нятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, i у разі 
необхідності проведення коригувань, такі зміни відображаються у складі 
фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

2.4. Функціональна валюта i валюта подання фінансової звітності
Бухгалтерській облік здійснюється Товариством в національній валю-

ті України - українській гривні, як того вимагають Національні стандарти 
бухгалтерського обліку. Ґрунтуючись на економічній суті операцій i об-
ставинах діяльності, Товариство визначило українську гривню як функці-
ональну валюту. Виходячи з цього, операції в інших валютах, аніж гривня, 
розглядаються як операції в іноземних валютах.

Валютою подання фінансової звітності також є гривня.
2.5. Припущення про функціонування Товариства в найближчому 

майбутньому
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, 

що воно є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному 
майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання 
зобов’язань в ході звичайної діяльності. Досвід та історія розвитку Това-
риства дозволяє чекати притоку грошових коштів.

На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільно-
му середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі 
залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюва-
тимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, подат-
кових i нормативно-законодавчих умов функціонування може вплинути 
на розмір прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовірно 
оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід 
Товариства, стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг. 
Тому фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених 
сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним 
продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби воно реалізовувало 
свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде по-
відомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Положення  облікової  політики,  описані  нижче,  застосовувалися  по-

слідовно  в  усіх  звітних  періодах,  наведених в цій фінансовій звітності.
3.1.  Фінансові активи: позики i дебіторська заборгованість 
Позики i дебіторська заборгованість - це непохiднi фінансові активи 

Товариства з фіксованими платежами або платежами, які підлягають ви-
значенню, що не котируються на активному ринку.

Під час первісного визнання позики видані і дебіторська заборгова-
ність враховуються за справедливою вартістю виданих засобів. Після 
первинної оцінки позики i дебіторська заборгованість враховуються за 
амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки 
за виключенням резерву від знецінення. Амортизована вартість розрахо-
вується з урахуванням будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням опера-
ції, i будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Різниця між справедливою вартістю виданих засобів i сумою погашен-
ня позики відображається як відсотки до отримання протягом періоду, на 
який видано позику. 

Позики і дебіторська заборгованість, термін погашення яких більше 
дванадцяти місяців з дати складання фінансової звітності, включаються 
до складу довгострокової заборгованості.

На кожну дату складання фінансової звітності Товариство перевіряє 
фінансові активи в з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх 
корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка суми очікува-
ного відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності визнається 
тоді, коли балансова вартість активу перевищує суму очікуваного відшко-
дування.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в 
тому випадку, якщо існує об’єктивне свідоцтво того, що Товариство не 
отримає всі суми, які належать йому згідно умовам постачання. Балан-
сова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою 
використання рахунку резерву. Знецінена заборгованість заборгованості 
припиняє визнаватися, якщо вона вважається безнадійною. 

Резерв сумнівних боргів  по виданим кредитам не створюється, тому 
що дебіторська заборгованість по виданим кредитам віднесена до першої 
категорії ризику.

3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках Това-

риства та готівку у касі.
3.3. Забезпечення та умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності за винят-

ком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання 
буде потрібним відтік ресурсів і при цьому суму таких зобов’язань можна 
достовірно визначити. Інформація про такі зобов’язання розкривається за 
винятком випадків, коли можливий відтік ресурсів є малоймовірним.

Забезпечення визнається, якщо в результаті якоїсь події в минулому 
у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину 
якого можна надійно оцінити, і існує висока ймовірність того, що буде по-
трібен відтік економічних вигод для врегулювання даного зобов’язання. 
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку ви-
плат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату, беручи до 
уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.

У випадках, коли сума забезпечення оцінюється з використанням по-
токів грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення 
поточних зобов’язань, його балансова вартість є поточною вартістю таких 
потоків грошових коштів.

3.4. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є 

справедливою вартістю компенсації, яка повинна бути передана в май-
бутньому за отримані товари, роботи, послуги. Заборгованість, термін по-
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гашення якої більше одного року від дати складання річної фінансової 
звітності або операційного циклу, відноситься до складу довгострокової 
заборгованості. Короткострокова кредиторська заборгованість включає:  
торгову та іншу кредиторську заборгованість, виплати працівникам i 
зобов’язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.

3.5. Виплати працівникам
Товариство здійснює на користь своїх працівників відрахування до 

Державного пенсійного фонду України. Здійснення таких внесків передба-
чає поточні нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються 
як відсоток від загальної суми заробітної плати.  У звіті про сукупний дохід 
витрати по таких внесках відносяться до періоду, в якому відповідна сума 
заробітної плати нараховується працівникові.

3.6. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складається з поточних відрахувань та 

відстроченого податку. Розрахунок поточних податкових зобов’язань про-
водиться відповідно до вимог Податкового кодексу України. Відображен-
ня сум поточних податкових зобов’язань у звітності за МСФЗ проводиться 
на основі даних податкових декларацій за звітний (податковий) період, а 
також включає можливі коригування податкових зобов’язань попередніх 
періодів. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом 
балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збитків минулих 
періодів та тимчасових різниць, що виникають між податкової базою активів 
та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

3.7. Визнання доходів
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від на-

дання фінансових послуг відображається в момент виникнення незалеж-
но від дати надходження коштів і визначається, виходячи терміну корис-
тування кредитом на дату балансу.

Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані істотні ризики 
i винагороди, пов’язана з таким активом.

3.8. Витрати
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж 

періоді, що й відповідні доходи.
Інші витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в 

періоді їх визнання.
3.9. Заставне майно
Майно, отримане від населення як забезпечення кредиту та, на яке 

Товариство звертає стягнення на підставі реалізації прав заставодер-
жателя та утримується з метою подальшого продажу, обліковується на 
позабалансовому рахунку як майно у довірчому управлінні за оціночною 
вартістю без оприбуткування у складі власних запасів. 

3.10. Операції з пов’язаними особами
Визнання Товариством пов’язаної особи здійснюється на звітну дату. 

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливість контр-
олювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати сут-
тєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних 
рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти со-
бою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих 
відносин, а не лише їх юридичній формі.

Товариство приймає політику співпраці з пов’язаними особами без 
спеціального ціноутворення. Операції з пов’язаними особами проводять-
ся виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів 
з урахуванням інтересів обох сторін.

3.11. Події після дати балансу
Події, які відбулися після дати балансу i до дати затвердження фінан-

сових звітів до випуску i, які надають додаткову інформацію щодо фінан-
сової звітності Товариства, відображаються у фінансовій звітності. Події, 
які відбулися після дати балансу i, які не впливають на фінансову звітність 
Товариства на цю дату, розкриваються в примітках до фінансової звітнос-
ті, якщо такі події істотні.

Подій, що відбулися після дати балансу та могли вплинути на фінансо-
вий результат звітного періоду, не було.

4. ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
4.1.  Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства станом на початок та на кінець 

звітного періоду
 31.12.2013 31.12.2014
Дебіторська заборгованість за наданими кредитами 375 658
Інша дебіторська заборгованість 2 40

Вся дебіторська заборгованість за основною діяльністю забезпечена 
заставою в повному обсязі, за кредитною якістю не є знеціненою чи про-
строченою.  Резерв сумнівних боргів не створюється, тому що дебіторська 
заборгованість по виданим кредитам віднесена до першої категорії ризику  

4.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти  - це залишки на поточному рахунку 

та в касі у національній валюті. Усі кошти на банківських рахунках не про-
строчені та не знецінені.

31.12.2013 31.12.2014
Грошові кошти в гривнях на поточних рахунках у банках 111 7
Готівка 102 117
Всього 213 124

4.3. Випущений капітал
Зареєстрований та сплачений складений капітал складає 700 

тис. грн.  та поділений між двома учасниками – фізичними особами. 
Частки розподіляються наступним чином:
 Частка у відсотках

Учасники: 31.12.2013 31.12.2014
Фізична особа 1 90,0% 90,0%
Фізична особа 2 10,0% 10,0%

Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, i мають 
право розподілу чистого прибутку на Загальних зборах засновників. Про-
тягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 
2014 року, Товариство не оголошувало дивідендів. 

4.4. Резервний капітал
Засновницьким договором Товариства передбачено щорічне спря-

мування частини прибутку на формування резервного капіталу. На 
01.01.2014 р. розмір резервного капіталу складав 2 тис. грн., протягом 
звітного періоду відрахування частини прибутку до резервного капіталу 
склали 8 тис. грн.

4.5. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість включає: поточну кредиторську заборго-

ваність за розрахунками з бюджетом по податках та зборах,  заборгова-
ність по сплаті єдиного соціального внеску та по розрахунках з оплати 
праці. Інші поточні зобов’язання включають заборгованість по розрахун-
ках з іншими кредиторами за отримані послуги, фінансову допомогу та 
заборгованість по розрахунках з підзвітними особами.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
4.6. Чистий дохід
Операційний доход Товариства включає дохід від надання послуг з фі-

нансового посередництва у вигляді відсотків за користування кредитом та 
виручку від реалізації заставного майна.  

2013 2014
Відсотки за користування кредитом 655 883
Дохід від реалізації заставного майна 96 66
Разом 751 949

4.7. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації включає в себе вартість заставного майна, на 

яке було звернено стягнення на підставі реалізації прав заставодержате-
ля та склала відповідно: за 2013р. - 168 тис. грн., за 2014р. – 70 тис. грн.

4.8. Операційні витрати 
Операційні витрати Товариства складаються з адміністративних ви-

трат, витрат на збут та інших операційних витрат. 
Адміністративні витрати включають 

2013 2014
Витрати на оплату праці 70 78
Відрахування на соціальні заходи 26 29
Витрати на оренду 331
Інші витрати ( послуги отримані від інших підприємств) 35
Витрати на відрядження 4
Разом 96 477

Витрати на збут включають 
2013 2014

Витрати на оплату праці 145 142
Відрахування на соціальні заходи 53 52
Разом 198 194

Інші операційні витрати включають 
2013 2014

Витрати на оренду 254 Включено до 
складу адмі-
ністративних 

витратПослуги банків 3

Інші витрати ( послуги отримані від інших підприємств) 1
Разом 257 1

4.9. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються виключно з поточного 

податку на прибуток, визначеного за даними податкової декларації за 
2014р. Для розрахунку використовувались ставки податку у розмірі 19%. 
Відстрочених податкових активів та зобов’язань немає.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВІХ КОШТІВ
4.10. До складу рядка 3095 «Інші надходження» увійшли: - фінансова 

допомога – 100 тис. грн.; інші надходження – 2 тис. грн.
4.11 До складу рядка 3190 «Інші витрачання» увійшли:
- витрачання на оплату послуг оренди та інших послуг, отриманих від 

сторонніх організацій, та віднесених до складу адміністративних витрат 
-  361 тис. грн.

- виплати підзвітним особам – 6 тис. грн.
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРIН
Пов’язаними особами Товариства є його засновники та управлінський 

персонал.
Протягом звітного періоду Товариство отримала від пов’язаних осіб 

(засновників) послуги оренди майна на загальну суму 196 тис. грн. На 
дату балансу дебіторська заборгованість з пов’язаними сторонами від-
сутня, кредиторської  заборгованості немає.

Виплати управлінському персоналу виключно заробітна плата, інших 
компенсацій і доплат не передбачено. Вся сума виплат управлінському 
персоналу була включена до складу адміністративних витрат. Товариство 
не має довгострокових компенсаційних або преміальних програм.

6. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судові процедури. Станом на 31 грудня 2014р. Товариство не виступає 

учасником судових процесів.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне 

законодавство часто змінюється. Суперечливі положення тлумачаться 
по-різному. Керівництво вважає, що його тлумачення є доречним та об-
ґрунтованим. 

Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно 
операцій та діяльності Товариства можуть відрізнятися від тлумачення керів-
ництва. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у 
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своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, засто-
совуючи досить складний підхід. Це передбачає дотримання вказівок Вищого 
арбітражного суду за справами про ухилення від оподаткування шляхом пере-
вірки сутності та комерційних підстав операцій, а не лише їх юридичної фор-
ми. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими 
на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного 
тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок. 
Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які раніше не оскар-
жувались, можуть бути оскаржені у майбутньому. Податкові органи мають пра-
во здійснювати донарахування, стягувати пеню та інші податкові зобов’язання 
протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обста-
вин перевірка може стосуватися довших періодів. У результаті можуть бути 
нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені.

Гарантії. На дату фінансової звітності Товариство не має наданих га-
рантій чи порук стосовно боргових зобов’язань третіх осіб.

7. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомо-

гою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуван-
ням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками 
є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. Товариство нара-
жається на фінансові ризики (ризик ліквідності та ринковий ризик) та не фі-
нансові ризики (юридичний, операційний та інші ризики). Головною метою 
управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику та подальше 
забезпечення дотримання встановлених лімітів.  Управління операційним 
ризиком має забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики 
та процедур Товариства в цілях мінімізації даних ризиків.

Ринковий (ціновий) ризик - це ймовірність невідповідності характе-
ристик економічного стану об’єкта значенням, очікуваним особами, що 
приймають рішення під дією ринкових факторів. Ринкові ризики пов’язані 
з невизначеністю коливань ринкової кон’юнктури - ціновими та курсови-
ми ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих 
коливань несучих ризики об’єктів (наприклад, активів). При визначенні 
лімітів за основу береться максимально допустимий одноразовий розмір 
втрат, який не спричинить за собою порушення нормального функціону-
вання діяльності Товариства. Розмір можливих втрат по конкретному ак-
тиву, схильному до впливу ринкового ризику, може бути визначений як на 
підставі «історичного» аналізу, так і шляхом експертних оцінок. 

Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всі 
зобов’язання при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретель-
не управління і контроль ліквідністю. Товариство використовує процедури де-
тального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнити-
ся в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.

Операційний ризик: Товариство визначає операційний ризик як ризик 
збитку внаслідок помилок, порушень, шкоди, що спричинені недосконали-
ми або невдалими внутрішніми процесами, системами або зовнішніми по-
діями. Товариством здійснюється постійний моніторинг операційних подій 
на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим 
елементом системи управління операційним ризиком Товариства є захо-
ди з обмеження (контролю) операційних ризиків.

Юридичні ризики: в процесі звичайної діяльності Товариство не за-
лучена в судові розгляди і до неї не висуваються інші претензії. Механізми 
та інструменти обмеження ризиків включають, головним чином, превен-
тивні заходи в рамках системи внутрішнього контролю Товариства.

8. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного 

періоду, події що потребують коригування активів та зобов’язань підпри-
ємства відсутні.

Директор 
ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО, 
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»           Ляшко В.В.

Головний бухгалтер   Никифорова О.В.

Приватне підприємство „Аудиторська фірма „АМК-Сервіс”, іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ 24231715, м. Дніпропетровськ, вул. Карла 
Лібкнехта, 9, к 3, зареєстроване 25.03.1996р. Виконавчим комітетом Дні-
пропетровської міської Ради, Свідоцтво Аудиторської палати України про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1532, відповідно 
до рішення від 26.01.2001р. №98, термін дії свідоцтва – до 30.11.2015р., 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0143, відповід-
но до рішення АПУ від 29.09.2011 р. № 239/4, Свідоцтво про включення 
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити ауди-
торські перевірки фінансових установ №0025 від 02.07.2013р., строк дії 
свідоцтва – до 30.11.2015р., тел./факс (056) 370-45-33.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учасникам, керівництву
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО 
ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ»

Висновок щодо фінансових звітів 
Повного товариства «Ломбард Золоте Руно 

Дружиніна М.І. і компанія» станом на 31 грудня 2014 року

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард 
Золоте Руно Дружиніна М.І. і компанія»,  код 23937465, (далі ПТ «ЛОМ-
БАРД ЗОЛОТЕ РУНО, ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» або Товариство), 
що додається, яка включає Баланс (звіт про фінансовий стан)  компанії 
на 31 грудня 2014 р., Звіт про фінансові результати  (звіт про сукупний до-
хід), Звіт про зміни у власному капіталі та Звіт про рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових 
політик та інші пояснювальні примітки. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову 
звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і до-
стовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень уна-
слідок шахрайства або помилки.

Відповідальними особами за ведення та результати бухгалтерського 
та податкового обліку і звітності є директор та головний бухгалтер Това-
риства.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової 

звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели ау-
дит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимага-
ють від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Ви-
бір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або по-
милки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Ау-
дит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази 
для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Відповідно до МСБО 32 « Фінансові інструменти: подання» вимагаєть-

ся подання фінансових активів та фінансових зобов’язань на нетто-осно-
ві, коли така основа відображає очікувані суб’єктом господарювання май-
бутні грошові потоки від погашення двох або кількох окремих фінансових 
інструментів. Щоб згортати фінансовий актив та фінансове зобов’язання, 
суб’єкт господарювання повинен мати на поточний момент юридично за-
безпечене право згортати визнані суми. В інших випадках фінансові акти-
ви та фінансові зобов’язання подаються окремо одні від одних відповідно 
до їхніх характеристик як ресурсів або зобов’язань суб’єкта господарю-
вання. Право згортання – це визначене контрактом або іншим чином юри-
дичне право дебітора погашати чи інакше вилучати всю суму (або части-
ну суми) до сплати кредиторові шляхом зарахування цієї суми в суму до 
отримання від кредитора. 

Товариство відобразило на нетто-основі дебіторську і кредиторську 
заборгованість, яка за своїм змістом є результатом операцій, які не перед-
бачають права на згортання. Внаслідок цього іншу поточну дебіторську 
заборгованість та інші поточні зобов’язання  у звіті про фінансовий стан 
Товариства на кінець року занижено на 64 тис. грн.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у пара-

графі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансо-
ва звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан ПТ «ЛОМБАРД ЗОЛОТЕ РУНО, ДРУЖИНІНА М.І. І КОМПАНІЯ» на 
31.12.2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, 
що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Пояснювальній параграф та інші питання
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних  поясню-

вальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка 
має важливе значення для відповідності умовам провадження  діяльності 
ломбарду.

1. Статутний (пайовий) капітал Товариства на дату звітності стано-
вить 700 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.2.3 Положення про порядок 
унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових 
установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003р. 
№170, із змінами та доповненнями та повністю сформований грошовими 
коштами. На кінець звітного періоду несплаченого капіталу немає.

2. Дані бухгалтерському обліку та показники фінансовій звітності від-
повідають даним облікової та реєструючи системи, щодо фінансових по-
слуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій.

3. За результатами фінансової діяльності за 2014 рік Товариство отри-
мало прибуток у сумі 162 тис. грн. Власний капітал Товариства станом 
на 31.12.2014р. становить 734 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.1.11 
Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами від 
26.04.2005 №3981 із змінами та доповненнями та дозволяє Товариству 
здійснювати діяльність з кредитування за рахунок власних коштів. 

Аудитор, Л. В. Сейтуєва 
Сертифікат №006921 виданий рішенням 
Аудиторської палати України 249/3 від 26.04.2012р.
Дійсний до 26.04.2017р.

Директор ПП АФ «АМК-Сервіс» М.К. Шульман
сертифікат серія А №736, виданий рішенням 
Аудиторської палати України №41 від 25.01.1996 р., 
дійсний до 25.01.2020р.
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