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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних 
аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 – 7 Звіту незалежних аудиторів, 
зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і зазначених незалежних 
аудиторів, відносно фінансової звітності ПОВНЕ ТОВАРИСТВО  «МІСЬКИЙ ЛОМБАРД 
ЗЕНЬКОВЕЦЬ С.М. І КОМПАНІЯ» (далі - Товариство). 

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 
року, результати його діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
за текстом - МСФЗ). 

Під час підготовки фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; 
• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 
• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до 

фінансової звітності; 
• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, 
коли таке допущення неправомірне. 

• Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 
• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 

внутрішнього контролю в Товаристві; 
• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент 

підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства 
та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів 
Товариства; 

• Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, яка 
наведена на сторінках з 8 по 38, була затверджена та підписана 22 лютого 2019 року від імені 
Керівництва Товариства: 

 

 

   Директор      Зеньковець С. М. 

 

 

Головний бухгалтер      Буйдош О. М. 
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3Blr HE3Arl EXHOTO Avfl ]4TOPA
,4odo $i nancoeoT seimnocmi

NOBHOTO TOBAPNCTBA
(M|cbKt4tanougaPA3EHbKoBEqbc.M.IKoMnAH|'|>

cmaHoM Ha 31.12'2018 P,KY

Harlouanawitt xolticii, u4o sdificHtoe depxaeHe peeynneaHHn

y c*epi puHKiB fiiuaacoeux nocnqe

y,tacuuxat\/t nT (MtcbKnn floM'AP,q SEH'KOBELI' c.M. t KoMn'AHlfl)'}

,[ytuxa

Mil npoBenn ayutAr piqHoi siHaHcoaol aeirF{ocri noBHoro TOBAPI4CTBA (MlcbKt4yl

novsnpA 3EHbKoBELlb c.N/1. I KoMnAHlfi> (rog eAPnoy - 36357696, wticqesHaxoAxeHHtr

gBO00, 3axapnarcuxa o6nacrb, MiCTO YXrOpOA, npocneKT cao6opm, 6y,qunox 28,

npilMiu-leHHn 35) (HaAani - ToaapncrBo), u{o cKna.qaerbcg 3 EanaHcy (3Biry npo +iHaHconn/t

craH) Ha gt rpynHn ZOfA P., ra sairy npo SinaHcoei pe3ynbrafl'r (3eir npo cyKynHrata 4oxi4)'

3Biry npo eflacHHtl KaniTaR ra sairy npo pyx rpouoBvtx KoturiB (sa npnvr,rrvr MeroAoM) 3a piK, tllo

3aKiHL{r/Bcfl 3a3HaLteHo}o #,arolo, 
-i 

npyruiror Ao SiHaHcoBo'i 3airHocti, BKfltoLlarcqil ctvtcnnh

BnKna,q 3Haqyu-ll4x o6nixonnx nofl iThK'

Ha Hauy AyMKy, $ir-raucoaa 3BirHi6rb, u.lo Ao4aeTbcf , BiAo$paxae AoeTogipHo' a ycix cyTreBHX

acneKTax $iHancoerrZ craH Toeaprcrna Ha 31 rpygHff 2018 p., iloro1$iHaHcoai pesyrr,rarn i

rpouoei RoroKN 3a piK, u1o saxiHvllBcF 3a3HaqeHoo Aarorc, BiAnoBiAHo 4o MixHapoAHl/x

craH,qapriB 6iHaHcoaoi' sBirHocri (MCO3) ra aiAnoai,qae enuoraM 3aKoHy YrpaTnt4 1n.p-CI

oyxranrepcurril o6nir ra siHaHcoBy 3BirHicrb B yKpalni> ni,q 16.07'1999 por<y Np 996-XlV

uloAo cKnaAaHHR $iHaHCOBOI SAirHOCri.

Ocnona Afln,qYMKUl

MN npoBefln aygulr ei,qnoei4Flo Ao MiNnapo,qnnx craH4aprie ay4ilry (MCA) H?*y

ni4noei,qanuHicrr, eriguo 3 t14Mt4 cTaHAapTaMr BilKnaAeHo a pos4ini <BiAnoniganuHicru

ay^nropa 3a aygnr $i*r*.ouol aeiTHocri) Hauoro aairy. IVM e HeaanexHvlMul no aiAHouenHrc

4o Toeaprcrea sri4Ho s KoderCoM emuKu npo*eci(tHux fyxeanmepie Pa4n s Mixnapopuutx

craH4apria erilK]4 
'Ann 

oyxranrepia (Kodexc PMCEE) ra BhKoHann inui ooos'RexH 3 ernKvl

ai4noei,qHo Ao KoAexcy pfrlCgf. Mn eaaNaeMo, l{o oTpvlMaHHaMn aygrTopcbxl 4oxasu e

AocrarHit, i nprafrHnrr-rfiMil AnH BnKopl/cTanHs ix flK oCHoBt4 4nn Hau:oi rqyMKl1'

Knrcqosi nHTaHrllsl aynury

Knrcqoni nnraHHff aygurry - ue RuraHHn, u.lo, Ha Haue npo$ecifrr-re cyAlKeHHn, 6ynu nafroinuut

3HaqyuilMH niA uac HauoFo ayAhTy siHaHcoaol asirHocri 3a norotrt{rail nepioA' [=li nNrannn

po3rnFAafiilck, B ronrexcri Haliloro ayAylTy siHancosol seirHocri e uinoMy Ta BpaxoByBanilcb

npra cpoprvryeaHHi AyMKl4 l14o4o neT, npn qboMy Mr He Brcnogn}oeMo oKpeMoT gynnru Ulollo lll/x

nnTaHb.



Ot4iurca eudanux nosuK na npedmem sueqiueann

fluraHHn sneqiHeHHn sa6oproeaHocri sa BilAaHrMh n03uKaMil s KRloqoBnM, ocriruxr,r ix
Oanancoea napricrn (arnrcuarcvra ,qe6iropcnry oa6oprosaHicrs sa HapaxoBaHilMt4 ai,qco'rxavrN)
craHoM Ha 31 rpyAHfl 2018 poxy cKna4ae 62 % an'nsin Toeapncrea. ilpr,r qboMy oqinrar
fivroeipuocri nonepneHHfl Ro3r4K Ta po3paxyHoK pesepBy AnF ai4u-rxo4yaaHHfl MoxnnBurx BTpelr
3a KpeAurHl4Mu onepaqinun ni,qgarcrucfl cyrreBoMy npo$ecifiHoMy cyrqxeHHrc ynpanriiHcr,xorrr
nepcoHany Tonapncrna, ulo BKnrcLlae piaHi nprnyr4eHHff i Sarropr, B ToMy vracni Sir-ranconnrTr
craH no3LlLlarbrHnKa, ovixyaaHi uafr6yrHi rpouoei norot{Ll Ta cnpaBeAnuBy eapric'r'r,
sa6esneqeHHn.

[lpttNvao,lt/ Ao yBarm cyrreaicrb 3aflil[uKin sa6oproaaHocri ea HarqaHHMyr no3HKaMil AJrr:l
SiHancoeot eeirHocri (llpurrltirra 10), a raKox cyrreBy HeBn3HaqeHicru aignoai4Hvrx ol1iHox, rvN
Bil3Haquflil aueqiHeuHn BnrqaHutx no3hK Kflror{oBr/M nuraHHqM ay1nry.

Mr orpnnltann yttBneHHfi npo npoqec nrpari nosLrK nig sacraey. Hau.ri ayAnropcbxi nproqegypr,r
BKJ-lloqaflil onrryBaHHn ynpaanirlcbKoro nepcoHafly ToaapNcreo u,lo4o cyrreBilx npnnyqeHb.
Lqo 3acrocoByaanncn, oqiHxy Ta TecTyBaHHn exi4Hrrx AaHilx, oqiHry MaTeMaT/rrlrrol ro.iHcluri
po3paxyHKy 3HaqeHb ra nopieHnFtHF pesynbraris e cyMaMu BN3HaHilM14 y oananci craHov na 3'l
rpygHn 2018 poxy.

Inua in$opuaqin i

VnpaaniHcuxnft nepcoHan Hece aignoai4ansHiers ea iHu.ry ir-rSopvar-1iro. lHua iH$oprvraqin
BKrfoqae sniTHicru, t-t.1o noAaerucn ToeaptacrBoM sri,qHo l-lopn,qry cKflaAaHHfl Ta noAaHHn
seirHocri nou6ap4aMil ,qo HaqioHanunoi rovicil, r.r1o s,qiftcHroe AepxaBHe peryflrcBaHHfl y c$epi
plrttlxis cpiHancoetztx nocnyr 3arBepAxeHoro PosnoprgNeHHFM fiepNannoI xoriiricil g

peryflrcBaHHn pnHxie SinaHcoeNx nocnyr Yxpair-rn 04.11.2Q04p. Na2740, Uo cKra4aerbcq r:
3aranuHoI iH$oprvraqii' npo norvr6apq ea 2Q18 pix, Seiry npo cKnaA affiileie ra nacngiB
nov6ap,qy sa 2018 piK, 3eiry npo ginnunicra nouOapgy aa 2018 piK, ane He Micrnru
$iHanconoi ssirHocri ra Hauoro seiry aygrropa qo4o neT.

Haula AyMKa UoAo Sinancoaol ssirHocri He nounploerbcfl na inruy ir-rSopvaqrrc ra MH He
po6ruo Bl4cHoBoK s Oynqr-nrrnlt pinHeu BneBHeHocri ulopo rliei inuoT ir-r$oprvrar-1il.

Y sn'nsxy 3 HauilM ayAilToM SiHarlcoeoi seirnocri Haluoro eignoeigansHicrrc e osnanovnrtACFt 3
it-tu":oto irt$opuaqierc ra npu HboMy po3rnflHyl4, vn ieHye cyrreBa HenignoaigHicru vix< iHu-rorrr
in$opuaqier: i SiHaHcoBoto eeirhlicrlc a6o uaurnvil 3FtaHHflMt4, orpilMaHrur ni4 qac ayAytTy,
a6o qt,t qn iuu:a iH$opruaqin Bnrnngae raKop, lr1o naicrrrb cyrreBe BHKpilBfleHuR. flxu1o ua;
oct'tosi npoBeAeHol t-lavr poOola Mfi AoxoAr4Mo BLroHoBKy, lt-{o icHye cyrrene BilKpnBneHn;a rlie i
iHtuoi iH$opvaqii, tvttzt so6oe'nsani noni4oMLlTil npo qerl Qaxr. Mr He aanaunn raKr4x Sax'rin, nxi
norpiOno 6yno 6 BKnloqNTm go ssiry.

Bignoei,qansnictu ynpanniHcbKoro nepcoHany ra rHX, xoro HaAineno Haineulqr4Myt
noBHoBa)KeH["tqMH, ea Siuancony aeirnicru
VnpanniHcnrrfi nepcoHan ToeaphcrBa Hece eignoni4ansuicrb 3a cKnaAaHHfi i AocroeipHe
noAaHF{fl cpiHaHcoeo'i sniruocri nignoeigHo 4o MCO3 ra ea raKy ct4creMy nHyrpiu-rHuorcr
l(oHTponio, fiKy ynpaBnincsxnlZ nepcoHan Bn3Haqao norpi6noo Anfl Toro, qo6 saoesneqylryt
cKraAaHHu $iHanconot'seirHocri, tqo He uicrrrs cyrreBilx BylKpilBreHu nnacni,qox ruaxpaftc"rea
a6o noruunxr.

flpN cxnaAaHHi SiHaHcoeot' sairhtocri ynpannincuxnfr nepcoHan Hece ni4noni,rlannHicrn sa
otliHxy s4arHocri Tonaprcrea npoAoBxyBarn cnoo 4innunicrs Ha OeanepepaHir} ocuoai,
po3KpilBarcLlil, Ae L{e 3acrocoBaHo, nflTaHHfl, ulo crocyrorucR OeenepepnHocri 4innrnocri, 'ra
Bl4Kopl4croByfoLth npnnyil-leHHff npo oesnepepnnicru 4innunocri sK ocHoBt4 Ajtr]
6yxranrepcbKoro o6liry, rpiri,r nnna4xie, nKulo ynpanniHcurnfi nepcoHafi a6o nnaHye
nixni4yearr Tonapncrno qil nprnnHrrn 4innnHicrs, a6o He uae iurunx peanbHilx aflbrepHa'rnrl
LlbOMy.



36opra yvacHnxia Tonapncrna Hecyrb eignoaiganunicru sa HarflflA 3a npoL{ecovt Sinancoaoro
sairyeaHnn Tonapucrna. 

:

Blgnoeiganunicrr, ayguropa 3a ayflHT $inaHconoT salrHocri

l{aunvn qinnur o orpnMaHr-rn o6r'pynroaaHol BneBHeHocri, u4o SiHaHcona sei'rHicrb y qinorvy

He uicrmru cyrrenoro BHKphBfleHHn nHacni4or uaxpailcrsa a6o noMfinKH, ra eunycr snirl'
aypilTopa, nvrirt uicrnrn Hauy AyMKy. O6t'pyHronaua nneeHeHicrs e BficoKvlM plElHeN/

BneBHeHocri, npo"re He rapaHTyo, Ho ayAVT, npoBe.qeHnrZ siAnosiAt-to 6o MCA, 3aB)KAl/ BtzlFlBr4'rl:

cyrrege BilKpHBfleHHfl, fiKt{o raxe icnye. BurpneneHHfi Moxyrb 6yrn peaynbraroM uaxpatztc'rnai

a6o nouunKil; BoHm BBaxarcTbcg cyrreBmMu, nKUo oKpeMo a6o s cyxynHocri, nx oOt'pyHToBaHo

oviryerucn, Bouyt Moxyrb BnnfiBarrl Ha eKoHoMivHi piuenHr Kopt/crynavin, u1o nprtluarcrucfi Ha

ocnoei r"lieT $iHaHcoBoi seirHocri.

BmxoHyrovn ay1vt't aignonigHo Bo Br/MoF MCA, Mr Bt/KopmcroByeMo npoSecifrHe cyAXeHHfi ra
npo$ecifrHrztfr cxenrmqil3Nn npoTflroM ycboro 3aBAaHHfl 3 ayAnTy. Kpinn roro, vttt.

. iAenrrasixyevo ra oqiHneuo ptAatAKtA cyrreBoro BrKpHBneHun cpinancoso'i seirHocri
sHacniAol( uaxpafrcrna qn noM/lnKH, po3po6nsevo it nmroHyeMo ayfll4Topcsxi npoqeAypt/ y

ai4noaigu na Ui pr4314Kr4, a raKox orpr4MyeMo ay4mTopobxi gorasn, ulo e 4ocrarHivn 'ra

nprfrnntntanltu Anfl tsu1t(opyrcraHHfl ix flK ocHoBn Anfl naruoT AyMKt4. Pttsfil( HeBntlBfleHHt'l

cyrreBoro BrKpytBfleHHn sHacni,qox iuaxpaficrBa e Bilu-{t/M, HiN pnr BrKpfiBneHHn eHacli,qor
noMunK14, ocrinnrr uaxparlcrno Moxe BKJrtoL{aril 3MoBy, ni,qpo6ry, Hanurcui nponycKvl,

HenpaBrrbHi raepg>xeHHs a6o HexryBaHHfi 3axofl aMn eHyrpi Lu Hboro KoHTpofi lo ;

. orpt/MyeMo posylrir-rnn eaxo4ia nnyrpiuHnoro KoHTponhc, u{o crocyrorbca ayAilTy, /l;rtl
pospo$xn ayqhropcbKilx npoUe4yp, nxi 6 ni,qnosigann oOcraBLtHaM, a He A"rlR Bl4cflonneHHtl

AyMKr/ ulogo e$errneHocri crcreun eHyrpiu-tt-tboro KoHTponto;
. or-liHrceMo npnfrHnrnicrs sacrocoBaHilx o6nixostlx nonirrr ra o6/pyHronanicru
o6nixosux oqinox i ei,qnoai.^qHr,rx posrpmrria inQopvarliT, spo6neHnx ynpaaniHcl'xnvt

nepcoHanoM;
n Aoxolll4Mo Br4cHoBKy Lltoffo npufrHnrnocri arxopncraHHn ynpaenincsKuM nepcoHarovl
npnnyuleHHfl npo 6eenepepanicru ,qinnsHocri nK ocHoBr4 4nn 6yxranrepcbKoro o6nixy ra llel

ocnoni orpmMaHnx ayrqnropcbxnx ,qoxaoin po6ruo Bt4cHoBoK, .tr icHye cy'rre Ba HeBil3HaqeHicrL,

ulopo no4ira a6o yMoB, qxi nocraefinn 6 nig eHaqnuti cytuHia ruo>Knnsicru 1-onapnclnlr
t'lpoAoBxt4Tm OesnepepnHy ginnrrHieru. flru1o Mr4 AoxoAtlMo Bt4cHoBKy u.{oAo icnynaHHn raxoi
cyrrenol HeBil3HaLteuocri, Mr4 noaNHHi npnBepHyrt/ yBary B cBoeMy seiri ayAuropa Ao
ni4noai4Hrx poexpnrrin iHsopniraqii y SiHaHcosift seirHocri a6o, sKtqo raxi p03l(pt/r'rtl

iHsopvrar-1iT e HeL{ane)KHtrMr4, rvrogra$ixyearn cBo}o AyMKy. Hauti amcnoarn r'pynryrcTb,c,a Her

ay4gropcbtt/x /loKaaax, orpuMaHilx Ao .qarn Hauoro sniry ay4ilropa. Brirv vafrOyrHi no,4ii aiit:
yMoBr4 tvlo)Kyrb npilMyct/Tr/ Toeapncreo npilnnHNTt4 cBoto flinnunicru Ha 6esnepepenifr ocHoni.
. orliHtoeMo 3araflbHe no,qaHHq, crpyKTypy ra sMicr $iHaHconoT aeiruocri sxnrcqHo :J

po3Kpt/TTfiMN insopvraqii, a raxox re, qh noKasye $ir-raHcoaa eeirHicru onepaqii ra no,qii, Ltlt:

nOxna,qeui B OcHoBy'ii Cxna4aHHfl, TaK, u1O6 4OCnnrrr nqOCrOeipHOrO Si,qo6paxeHHtl.

MN noei,qorunneuo rnM, Koro na4ineHo nailauulrun noBHoBaxeHHrMt4, it-tQopnllaqito npo

sannaHoeaHrit o6csr i .{ac npoBeAeHHff ay,qnry ra cyrreni aynqrropcuxi pe3ynbrar/l
BKnrcqarcqil 6y4n-nxi sHaqHi Hegonixm cilcreMn nHyrpiLuHuoro KoHTpoflo, BllflBflesi nauu ntA
qac ayAilry.

lVn rarox Ha,qaeMo rklM, Koro HaAineHo nailnrulnum noBHoBaxeHHfiMt4, TBepA)KeHHfl, tllo Ml4

Bt4KoHaflil ,qopevHi ermqHi Bl4MorN u-loAo He3aflexHocri, Ta noei,qounnevo itirt npo aci crocyHxut tzl

iHu_1i R[TaHHr, sr<i Morfln 6 o6CpynroeaHo Bnaxarrcb raKnMh, u-lo BnflilBarcTb Ha Hafiy
neganex<nicrb, a raKox, Ae qe gacrocoBHo, uloAo aignoai4Hrx 3acrepexHnx saxo,riin,

3 nepenixy ncix nnraHr, iH$opuaqin ulo4o ffKt4x HaAaBanacb rvtM, Koro ua4ileHo Hailauultltiru
loBHoBax(eHHfltvlyt, Myt Bt/3Haqnflh ri, rt1o Mafin nafi6insu.re 3r{aqeHHfl niii Llac ay4,4ry

Sinauconoi ssirHoc'ri nororiHoro nepiogy, ro6ro ri, Rxi e KrrcqoBnun,nnraHHnMn ayAV-ty. Mt4

onncyeMo Hi Rrl'raHHfl n cnoeuy seiri ayAHTopa xpiwt Brna,qxin, ffKulo 3aKoHo,qaBqtlM Llrl

perynnropHnM aKToM aa6opoHeHo ny6nivHe po3Kpr4TTff TaKoro nilTaHHR, a6o nxulo ea nxpatut

Bt4HflTr(oBr4x o6ctasfiH Mt4 Bt43HallaoMo, u=lo raKe nnraHHF He cli4 ancBirnlcaaril B Halrloit,ly



:i

oqiKyBaHo RepeBax(ilr'n rToro3BtTt, OCKt"nbKil HeraTmBHl
xoptrrcHicrr, 4nn inrepecia

HacntAKr/ TaKoro
rporua,qcsrocri.

gmceirneHHff Moxvrb

Ayqnrop Opnona B" K.

Houep peecrpaqi'r y ra cy6'exriB ay4hropcuxoi.qitnunocri: 1 01152

nn. lsaHo-OpaHxiecsr, 25 xeirFtn 019 p.

Toeapncrao s o6Mexenoro aignoei,qanunicrp (OPBI-Ay[l/T). lgeHrrasir<aqii,tilvtn Ko,q 3i?

e!PilOV:34623723. lOpN,qmvna a.qpeca: 76018, M. Inar-ro-Opanxiscsr, Byn. E. flenxoro,
6yg. 34, o$ic 1, ren. (032[2) 75-05-01.

TOB (OPBI-Ay[I4T) BKfltoqeHo 4o Peecrpy aygurropis ra cyO'errin ay4nropcbKoi gixrsrlocri 4o poegirry
3 <Cy6'exrr ayAilTopcbKol 4innunocti, Rri Maorb npaBo npono,qrrn o6oa'ngroBilil aypnr S:iHancono)gsirHocri>. flocunanns Ha peecrp: https://www.apu.com. ualsubjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-maju t-
pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-fi nansovoi-zvitnosti/
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БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
 
  

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Повне Товариство"Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія"  за ЄДРПОУ 36357696
Територiя ЗАКАРПАТСЬКА  за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство  за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 1 24
Aдреса, телефон проспект Свободи, буд. 28, оф. 35, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000 670913
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 10 8
первісна вартість 1001 75 75
накопичена амортизація 1002 (65) (67)

Незавершені капітальні інвестиції 1005   5  -
Основні засоби 1010 131 116

первісна вартість 1011 502 551
знос 1012 (371) (435)

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 біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045 6 6
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 152 130

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 117 32
Виробничі запаси 1101 117 32
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103  -  -
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125  2  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 131 42
з бюджетом 1135  - 2
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 467 411
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 029 5 642
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 518 564
Готівка 1166 457 323
Рахунки в банках 1167 61 241
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  -  -
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інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 11 18
Усього за розділом ІІ 1195 8 275 6 711

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 8 427 6 841

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 000 5 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 275 361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 718 1 094
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 6 993 6 455

ІI. 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  -  -

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 розділом ІІ 1595  -  -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 733 50
розрахунками з бюджетом 1620 408 268
у тому числі з податку на прибуток 1621 378 239
розрахунками зі страхування 1625 19 6
розрахунками з оплати праці 1630 46 40
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 11  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660  -  -
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 217 22
Усього за розділом ІІІ 1695 1 434 386

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 8 427 6 841

Керiвник Зеньковець Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Буйдош Ольга Миколаївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 
 
  

КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Повне Товариство"Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія"  за ЄДРПОУ 36357696

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2018  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 346 9 065
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,робiт, послуг) 2050 (  - ) (  - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 8 346 9 065
збиток 2095 (  - ) (  - )

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  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 859 798
у тому числі:
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 ( 7 773 ) ( 7 709 )
Витрати на збут 2150 ( 20 ) ( 15 )
Інші операційні витрати 2180 ( 88 ) ( 53 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 1 324 2 086
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 10 18
Інші доходи 2240  -  -

у тому числі:
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  -  -
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Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 1 334 2 104
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (240) (379)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 1 094 1 725
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка 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 1 094 1 725

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 248 66
Витрати на оплату праці 2505 1 479 1 525
Відрахування на соціальні заходи 2510 329 325
Амортизація 2515 66 72
Інші операційні витрати 2520 5 759 5 789
Разом 2550 7 881 7 777

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка 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  -  -

      Керiвник Зеньковець Сергій Миколайович

      Головний бухгалтер Буйдош Ольга Миколаївна
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 
  

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Повне Товариство"Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія"  за ЄДРПОУ 36357696
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.

Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 9 156 10 651
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  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 10 18 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 849
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 30 463 31 511
Інші надходження 3095 37  -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 6 790 ) ( 3 909 )
Праці 3105 ( 1 191 ) ( 1 239 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 329 ) ( 343 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 802 ) ( 851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 379 ) ( 400 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 29 611 ) ( 35 020 )
Інші витрачання 3190 ( 108 ) ( 68 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 684 1 548

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 підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250 -  -

798
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Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 (  - ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

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

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  - 400
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 ( 1 638 ) ( 1 943 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 638 -1 543
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 46  5
Залишок коштів на початок року 3405 518 513
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 564 518

Керiвник Зеньковець Сергій Миковайович

Головний бухгалтер Буйдош Ольга Миколаївна
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
  

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Повне Товариство"Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія" за ЄДРПОУ 36357696

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2018 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 5 000  -  - 275 1 718  -  - 6 993

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  - -  -  - -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 5 000  -  - 275 1 718  -  - 6 993

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 1 094  -  - 1 094

 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 асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  - (1 638)  -  - (1 638)

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  - 86  (86)  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  -  6  -  -  6

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  - 86 (624)  -  - (538)

 Залишок на кінець
 року 4300 5 000  -  - 361 1 094  -  - 6 455

Керiвник Зеньковець Сергій Миковайович

Головний бухгалтер Буйдош Ольга Миколаївна
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КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 
Підприємство Повне Товариство «Міський ломбард  Зеньковець С. М.  і 
компанія» 

за ЄДРПОУ 36357696 

                                                                                   (найменування) 
 

Звіт про власний капітал  
за 2017 р. 

 
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

(пайовий)
капітал  

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000 5000 - - 183  2163 (400) - 6946 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 - 
- 

- - - - - 
            - 

Виправлення 
помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 5000 - - 183 2163 (400) - 6946 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 - 

- 

- - 1725  - - 1725 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 - 
 

- - - - - 
- 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 - 

- 

- - (2077) - - (2077) 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 - 

- 

- - - - - - 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 - 
- 

- 92 (92) - - - 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 - 

- 

- - - 400 - 400 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 - 
- 

- - - - - - 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 - 

- 

- - - - - - 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

4265 - 
- 

- - - - - 
- 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

4270 - 
- 

- - - - - 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вилучення 
частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в 
капіталі 4290 - - - - (1) - - (1) 

Разом змін у 
капіталі 4295 - - - 92 (445) 400 -  

47 
Залишок 
на кінець року 4300 5000 - - 275 1718 - - 6993 

 
 
Керівник                               __________    Зеньковець С. М. 

 
Головний бухгалтер            __________    Буйдош О. М. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Примітка 1. Загальна інформація про Товариство 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ЗЕНЬКОВЕЦЬ С.М. І КОМПАНІЯ» (надалі 
Товариство) розташоване за адресою: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, проспект 
Свободи, будинок 28, приміщення 35. 

Код за ЄДРПОУ – 36357696 

Товариство зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комітету Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 09.02.2009 року, номер запису 13241020000004002. 

В подальшому вносилися необхідні зміни до Засновницького договору Товариства та 
здійснювалася їх державна реєстрація, а саме: 

15.04.2010р., номер запису 13241050002004002, зареєстровано державним реєстратором 
Виконавчого комітету Ужгородської міської ради Закарпатської області ; 

30.03.2011р., номер запису 13241050005004002, зареєстровано державним реєстратором 
Виконавчого комітету Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

05.04.2012р., номер запису 13241050006004002, зареєстровано державним реєстратором 
Виконавчого комітету Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

22.12.2014р. номер запису 13241050007004002, зареєстровано державним реєстратором 
Виконавчого комітету Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

29.04.2015р., номер запису 13241050008004002, зареєстровано державним реєстратором 
Виконавчого комітету Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

30.03.2016р., державна реєстрація змін до установчих документів,  реєстраційний номер 
справи 1_324_004002_77. 

17.04.2018 р. державна реєстрація змін до установчих документів, реєстраційний номер 
справи 1_324_004002_77. 

Основним видом діяльності, який здійснює Товариство відповідно до засновницького договору 
та отриманої ліцензії є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

Ломбард здійснює супутні послуги: 

 оцінку заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору; 

 надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі 
агентського договору зі страховою компанією; 

 реалізацію заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов 
договору, в т. ч. торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами. 

У своєму складі Товариство має 16 відділеннь.  

Вищим органом управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та 
засновницьким договором є:  

Загальні збори учасників. 

Директор Товариства уповноважується дорученням, яке підписується всіма учасниками 
товариства, призначається на посаду загальними зборами, представляє  інтереси Товариства 
та підзвітний загальним зборам товариства. 

Середня кількість працівників за 2018 рік – 24 особи (за 2017 рік – 31 особи). 
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Примітка 2. Умови функціонування та політична ситуація в Україні 
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати 
вказаних чинників на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у звітному періоді. 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України 
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, 
що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 
ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних 
фінансів та зовнішньої торгівлі. На тлі значного погіршення у 2014-2015 роках поточна 
політична та економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. Уряд України 
продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення 
існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, 
реформування судової системи тощо з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення 
економіки в країні. 

Слабкість національної валюти, яка зазнала девальвації більш ніж у три рази у відношенні до 
долара США з початку 2014 року, в поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних 
ринках країни та високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного 
середовища в Україні у найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку МФВ та інших 
міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних 
реформ. 

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за 
необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. 
Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах 
зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати 
діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 

Примітка 3. Основи підготовки фінансової звітності 
Основа надання фінансової звітності  
Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), перекладеній на українську мову 
та опублікованій на сайті Міністерства фінансів України. 

Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2018 р., підготовлена відповідно до 
МСФЗ. Згідно з вимогами українського законодавства Товариством було застосовано форми 
фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 
року № 73, які базуються на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але 
мають певні особливості у частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не може 
бути відкоригований з урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, а саме: фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей, які 
мають бути заповнені усіма компаніями, які формують звітність. 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видані Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Функціональна валюта та валюта звітності  
Фінансова звітність представлена в національній валюті України - гривні, що є функціональною 
валютою Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, 
округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше.  

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті.  
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Безперервність діяльності  
Дана фінансова звітність була підготовлена з дотриманням принципу безперервності 
діяльності.  

За судженням керівництва Товариства не існує суттєвої невизначеності що стосується подій 
або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність 
Товариства безперервно продовжувати діяльність, можливість відшкодування вартості 
активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і сплачувати свої борги в міру 
настання термінів їхнього погашення. 

Примітка 4. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при 
застосуванні облікової політики  
Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від керівництва винесення суджень та 
визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на 
відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов’язань, а також на розкриття 
інформації про умовні зобов’язання, застосування попередніх оцінок та припущень. Однак 
невизначеність стосовно цих припущень та попередніх оцінок може привести до результатів, 
які можуть вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активів та 
зобов'язань, стосовно яких приймаються ці припущення та попередні оцінки.  

Припущення та попередні оцінки Товариства базуються на вихідних даних, якими воно 
володіло на момент підготовки цієї фінансової звітності. Однак, поточні обставини та 
припущення стосовно майбутнього, можуть змінюватися внаслідок ринкових змін та 
непідконтрольних Товариству обставин.  

Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності коригувань, такі коригування 
відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.  

Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються: визначення справедливої 
вартості фінансових інструментів, терміну корисного використання основних засобів та 
нематеріальних активів, оцінювання сумнівності заборгованості, підстави та суми створення 
забезпечень, ознаки знецінення активів.  

Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації 

Суттєві оцінки управлінського персоналу Товариства, які базуються на бізнес-планах 
керівництва та операційних оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного 
використання основних засобів і інших активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни 
корисного використання можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. 

Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів включають 
наступні:  

• зміни регуляторних актів та законодавства;  
• непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо. 

Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації 
активів у майбутньому та їхню балансову вартість. Товариство переглядає очікувані терміни 
корисного використання активів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд 
базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, впродовж якого вони 
продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Товариства. Будь-які зміни очікуваних 
термінів корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній 
основі від дати зміни. 

Резерв сумнівних боргів 

Управлінський персонал регулярно перевіряє стан своєї дебіторської заборгованості, 
передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення 
корисності заборгованості. Управлінський персонал використовує своє компетентне судження 
для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент 
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зазнає фінансових труднощів. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється, 
якщо існують істотні обґрунтовані сумніви в її погашенні, використовуючи найкращу доступну 
інформацію щодо кредитоспроможності її дебіторів на дату складання фінансової звітності. 
Проте фактична можливість повернення дебіторської заборгованості може відрізнятись від 
оцінок, зроблених управлінським персоналом. 

Також існує невизначеність щодо інтерпретації складного податкового законодавства, 
прогнозування змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання 
майбутнього оподатковуваного доходу. Товариство не створює забезпечення під можливі 
наслідки перевірок, проведені фіскальними органами. 

Примітка 5. Основні положення облікової політики  
Основні засоби 
Матеріальні цінності, вартість яких перевищує 6000 грн. і термін використання більше одного 
року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка складається з ціни придбання,  
непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо 
пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 
використання за призначенням. Під час експлуатації основні засоби оцінюються за 
собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із 
поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція 
тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від 
використання цього об'єкта. 

Амортизація основних засобів 

Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод 
нарахування амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів 
і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення 
балансової вартості об’єкта нульового значення. 

При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється  
до нуля. 

Діапазон строків корисного використання включає: 

Найменування групи основних засобів 
Термін корисного 

використання, роки 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 15-30 
Машини та обладнання  5-12 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-5 
Інші основні засоби 4-5 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється шляхом 
нарахування 100% зносу в момент введення в експлуатацію. 

Протягом звітного року Товариства не змінювало норми амортизації, терміни корисного 
використання. 

Амортизація не припиняється, якщо актив не використовується або він вибуває з активного 
використання, доки актив не буде проамортизований повністю. Проте, згідно з використаними 
методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає 
виконаної цим активом роботи.  

Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, 
непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо 
пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 
використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на 
суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх 
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можливостей та строку використання. Під час експлуатації нематеріальні активи оцінюються 
за собівартістю.  

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи 
зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості 
нематеріальних активів залежить від способу надходження. Строк корисного використання 
нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, але не більше 120 місяців. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного 
використання.  

При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів 
прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (наприклад, безстрокові 
ліцензії) – не амортизуються. Нематеріальні активи з нульовою залишковою вартістю 
значаться в обліку доти, доки існує можливість отримувати економічні вигоди від їх 
використання. 

Зменшення корисності нефінансових активів 
Для визначення зменшення корисності Товариство використовує вимоги МСБО 36 
«Зменшення корисності активів». На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують ознаки 
того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу 
до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування 
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках 
чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю.  

Після визнання збитків від зменшення корисності активу на кожну наступну звітну дату 
Товариство перевіряє, чи продовжують існувати обставини, що призвели до зменшення 
корисності. Якщо ні – то Товариство сторнує раніше визнані збитки, в результаті чого 
балансова вартість активу збільшується. 

Запаси 
На дату складання фінансової звітності запаси оцінюються Товариством за найменшою з двох 
величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у в ході звичайної діяльності за 
вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, 
необхідних для здійснення продажу. 

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, 
понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у 
теперішній стан. Собівартість вибуття запасів визначається за формулою –«перше 
надходження - перший видаток» (ФІФО). 

Оренда 
Визначення того, чи є договір орендною угодою чи містить положення про оренду, залежить 
від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання 
відповідного договору використання окремого активу чи активів, а також передачі прав на 
використання активу. 

Фінансовою орендою визнається така оренда, за якою від орендодавця до орендаря 
передаються в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив. Саме 
право власності може з часом передаватися або не передаватися. Операційною визнається 
оренда інша, ніж фінансова 

Товариство як орендар 

Договори фінансової оренди капіталізуються на момент початку строку оренди за меншою з 
двох оцінок: справедливою вартістю орендованого майна або теперішньою вартістю 
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мінімальних орендних платежів. Будь-які первісні прямі витрати орендаря додаються до суми, 
визнаної як актив. Орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами і зменшенням 
зобов’язання за орендою таким чином, щоб досягти незмінної відсоткової ставки на 
непогашену суму зобов’язання. Фінансові витрати визнаються в складі прибутків і збитків. 
Капіталізовані орендовані активи амортизуються впродовж коротшого з наступних періодів: 
терміну корисного використання активу або терміну оренди, якщо відсутня обґрунтована 
впевненість в тому, що до Товариства перейде право власності на актив наприкінці оренди. В 
інших випадках, капіталізовані орендовані активи амортизуються впродовж терміну корисного 
використання активу.  

Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, 
отриманих від орендодавця), включаються до Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) на прямолінійній основі впродовж терміну дії оренди.  

Товариство як орендодавець 

Орендодавець визнає активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, у своєму Балансі 
(Звіті про фінансовий стан) і подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює 
чистим інвестиціям в оренду. 

Визнання фінансового доходу має базуватися на моделі, що відображає сталу періодичну 
норму прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в фінансову оренду. 

Орендодавець подає у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) активи, які є об’єктом угоди 
про операційну оренду, згідно з характером активу. Дохід від оренди за угодами про 
операційну оренду визнається в складі доходу на прямолінійній основі впродовж терміну 
оренди, якщо тільки інша систематична основа не дозволяє відображати в часі вигоди 
користувача, при застосуванні якої вигода, отримана від зданого в оренду активу, 
зменшується. 

Первісні прямі витрати, понесені орендодавцями при веденні переговорів та укладанні угоди 
про операційну оренду, слід додавати до балансової вартості орендованого активу та 
визнавати як витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохід від оренди. 

Фінансові інструменти 
Визнання фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий 
стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. 
Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються у звіті про фінансовий стан 
Товариства, представлені грошовими коштами і їх еквівалентами, дебіторською й 
кредиторською заборгованістю, іншими зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства 
та МСФЗ.  

Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». 

Фінансові активи Товариство класифікує на такі групи:  

• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю; 
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід; 
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи і фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. 
Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових 
зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, оцінених за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу 
вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Витрати, 
що відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено 
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за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки 
і збитки. 

Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж 12 місяців з 
дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у 
складі оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких 
очікуються впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 
довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання Товариство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за винятком:  

• фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі 
оцінюються за справедливою вартістю.  

• фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 
активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої 
участі.  

• договорів фінансової гарантії.  
• зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.  
• умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого 

застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою 
вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку. 

Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка 
дорівнює амортизованій вартості суми платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань 
відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між чистими надходженнями 
та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень 

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки в 
тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 
критеріям припинення його визнання. 

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

• спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 
• воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для 

припинення визнання. 

Товариство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов’язання) зі свого 
звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 
зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його 
виконання. 

Зменшення корисності фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність 
фінансового активу або групи фінансових активів зменшується.  

Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від зменшення корисності позик та 
дебіторської заборгованістю, що обліковуються за амортизованою собівартістю, сума збитку 
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних 
майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), 
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 
ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість 
активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку 
визнається у звіті про фінансові результати за період. 
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Якщо у наступний період сума збитку від зменшення корисності зменшується, і таке 
зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після того, як було визнано 
зменшення корисності, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. 
Будь-яке подальше відновлення збитку від зменшення корисності визнається у звіті про 
фінансові результати за період у такому обсязі, щоб балансова вартість активу не 
перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення. 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку 
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на 
дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визначається за методом 
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (платоспроможності окремих 
дебіторів). 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
До грошових коштів Товариство відносить залишки грошових коштів на рахунках в банках, 
готівки в касі і депозити до запитання. 

Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Товариством як еквіваленти 
грошових коштів. 

Операції в іноземній валюті 
Господарські операції, проведені в іноземній валюті, при первинному визнанні відображаються 
у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення 
операції. 

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 
монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у 
звіті про фінансовий стан за курсом НБУ на дату складання звітності. 

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються у звіті про фінансові 
результати того періоду, в якому вони виникли. 

Негрошові (немонетарні) статті, які оцінюються по історичній вартості в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первинної операції.  

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості. 

Інструменти власного капіталу  
Інструментом власного капіталу є договір, що надає право на залишкову частку в активах 
Товариства після відрахування всіх його зобов'язань. Зареєстрований статутний капітал 
Товариства визнаний за історичною вартістю. 

Зареєстрований капітал включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої 
вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як 
емісійний дохід. 

Резервний капітал Товариства формується відповідно до Засновницького договору 
Товариства в розмірі 25 % статутного капіталу.  

Порядок розподілу накопиченого нерозподіленого прибутку визначається Загальними 
зборами учасників. 

Товариство нараховує дивіденди учасникам тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені 
і затверджені Загальними зборами учасників. 

Дивіденди, оголошені впродовж звітного періоду, визнаються як розподілена частина чистого 
прибутку між учасниками відповідно до їх часток володіння в статутному капіталі. Сума 
оголошених, але не виплачених дивідендів включається до поточних зобов'язань. Дивіденди 
за звітний період, оголошені після звітної дати, але до затвердження керівництвом фінансової 
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звітності до випуску, не визнаються зобов'язаннями на звітну дату, але розкриваються у 
примітках  фінансової звітності.  

Визнання доходів і витрат 
Основна діяльність Товариства пов’язана з наданням  позик під заставу майна.  

Доходи від реалізації визнаються як відсотки отримані за користування позиками , а також від 
реалізації заставного майна, визначаються розмірі справедливої вартості винагороди і 
представляють собою суми, що очікується одержати (або вже одержані) за товари і послуги, в 
ході звичайної господарської діяльності за винятком очікуваних сум знижок, податку на додану 
вартість (ПДВ) та акцизного збору. 

Реалізація товарів 

Доходи від реалізації товарів визнаються в момент їх поставки і передачі прав власності на 
них покупцю, коли істотні ризики й вигоди від володіння товаром переходять до покупця.  

Надання послуг 

Виручка від відсотків за договорами позики визнається в тому періоді за який нараховані 
відсотки. 

Витрати 

Витрати, які можна пов’язати з певним доходом, визнаються одночасно з визнанням доходу, 
для одержання якого вони здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають 
документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, затверджені 
керівництвом (наприклад, нарахування забезпечення відпускних виплат). 

Витрати, які не можна пов’язати з певним доходом, визнаються витратами періоду і 
визнаються в звітному періоді нарахування. 

Витрати майбутніх періодів визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між 
звітними періодами, впродовж яких вони будуть забезпечувати одержання економічних вигод. 

Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати, пов’язані з придбанням 
запасів, на момент їх взяття на облік, необоротних активів на момент їх введення в 
експлуатацію, не включаються до складу витрат, а підлягають віднесенню на відповідні 
рахунки обліку необоротних активів та запасів. 

Податок на прибуток 
У цій фінансовій звітності податки на прибуток були нараховані відповідно до вимог 
податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинності станом 
на звітні дати. Витрати з податку на прибуток в звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід) складаються з поточного податку та змін у сумі відстрочених податків. 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, 
розрахованої до оплати фіскальним органам (відшкодуванню від фіскальних органів). 
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (і 
податкового законодавства), які набутили чинності або фактично діяли на звітну дату. 
Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до українського податкового 
законодавства. Згідно з Податковим кодексом на 2018 рік була встановлена ставка податку на 
прибуток 18% (2017 – 18%). 

Податок на додану вартість 
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), 
крім таких випадків:  
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• ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується фіскальним 
органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або 
в складі витрат, залежно від обставин;  

• дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується фіскальним органом або 
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом, відображеної в звіті про фінансовий стан.  

Інші податки, крім податку на прибуток і податку на додану вартість, відображаються як 
компонент операційних витрат. 

Інші поточні зобов’язання 
До інших поточних зобов'язань відносяться заборгованість перед позичальниками за товар 
отриманий як застава по договору, до моменту його реалізації, видані кошти під звіт, суми на 
видані аванси, тощо. 

Зобов'язання 
Товариство розділяє короткострокові (поточні) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 
місяців) зобов’язання та забезпечення.   

Товариство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу 
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу 
залишається менше 365 днів від звітної дати. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
впродовж дванадцяти місяців після звітної дати; 

• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання впродовж 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Умовні зобов'язання та активи 
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що містять економічні 
вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються 
в Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.  

Виплати працівникам 
Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає Товариство в обмін на послуги, надані працівниками, або при 
звільненні. 

Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 
працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців 
після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

Короткострокові виплати працівникам включають:  

• заробітну плату, внески на соціальне забезпечення; 
• оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність; 

Пенсійні зобов'язання 
Відповідно до вимог українського законодавства Товариство перераховує суми пенсійних 
(соціальних) внесків на заробітну плату працівників для сплати в державну пенсійну систему 
України. Така пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем у 
вигляді відсотків від загальної суми поточних виплат персоналу. Такі витрати визнаються в 
періоді, до якого відносяться відповідні виплати заробітної плати працівникам. Після виходу 
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на пенсію усі пенсійні виплати здійснюються Державним пенсійним фондом України. 
Товариство не має яких-небудь додаткових угод щодо пенсійного забезпечення, крім участі в 
Державній пенсійній системі України.  

Примітка 6. Нові положення обліку та переглянуті стандарти 
Нові положення бухгалтерського обліку 
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для 
застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство 
застосовувало ці стандарти та інтерпретації з початку їх обов'язкового застосування. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх 
етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт ввів нові вимоги щодо 
класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набрав чинності для річних 
звітних періодів, що почалися 1 січня 2018 або після цієї дати. Стандарт застосовується 
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Товариство 
вирішило почати застосування нового стандарту з дати набрання його чинності і не 
перераховувало порівняльну інформацію. Застосування МСФЗ 9 не мало значного впливу на 
класифікацію та оцінку фінансових активів та зобов’язань Товариства та на визначення збитків 
від знецінення фінансових активів. 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 

МСФЗ 15 запровадив нову модель, що включає п'ять етапів, які застосовуються щодо виручки 
за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає 
відшкодування, право на яке суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на передачу 
активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до 
оцінки і визнання виручки. 

МСФЗ 15 замінив всі попередні вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт набрав 
чинності для річних звітних періодів, що почалися 1 січня 2018 або після цієї дати , 
ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного 
підходу. Товариство прийняло рішення застосування стандарту з використанням 
модифікованого ретроспективного підходу з визнанням сумарного впливу першого 
застосування цього стандарту на дату першого застосування. Застосування МСФЗ 15 не мало 
впливу, який би вимагав коригування залишку нерозподіленого прибутку на дату першого 
застосування, тобто на 1 січня 2018 року. 

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій з виплат на 
основі акцій» 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з 
виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат 
на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного 
у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція 
перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає 
класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. 

При прийнятті поправок суб’єкти господарювання не зобов'язані перераховувати інформацію 
за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови 
застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки 
набули чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Поправки не мали впливу на фінансову звітність Товариства. 
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Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної 
нерухомості або з неї. Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична 
зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає відповідати 
визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ зміни характеру його використання. 
Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його переведення в 
іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання 
активу, які Рада включила до змінену редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й 
інші форми доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки набули чинності 
для річних періодів, що почалися 1 січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не мали 
впливу на фінансову звітність Товариства. 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і авансові платежі» 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що 
використовується для перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли суб’єкт 
господарювання платить або отримує деяку частину або всю суму іноземної валюти авансом, 
при первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходів. 

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмінного курсу, що 
використовується для перерахунку відповідного активу, витрат або доходів (або їх частини) 
при первісному визнанні, є більш рання дата із: 

• дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або 
немонетарним зобов'язанням; або 

• дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у фінансовій звітності. 

Тлумачення вступило в силу для річних періодів, що почалися 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Тлумачення не мало впливу на фінансову звітність Товариства. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 років) 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити 
короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСФЗ 10 
«Консолідована фінансова звітність». Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні 
і були доступні для суб’єктів господарювання у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка 
набрала чинності для звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства». Поправка уточнюють, 
що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні суб’єкти 
господарювання (в тому числі інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, 
як обліковувати свої інвестиції в спільні підприємства та асоційовані компанії – за 
справедливою вартістю або за методом участі в капіталі. Поправка також пояснює, що вибір 
методу для кожної інвестиції повинен бути зроблений на дату первісного визнання. Ця 
поправка набрала чинності для звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після 
цієї дати. 

Ці щорічні удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Товариства. 

Нові та переглянуті стандарти, що не набрали чинності 
МСФЗ 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить 
угода оренду», Роз'яснення ПКР 15 «Операційна оренда - заохочення» і Роз'яснення ПКР 27 
«Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 
встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, 
щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в звіті 
про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової 
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди 
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активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди 
(наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде 
визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі 
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за 
зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події 
(наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни 
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості 
випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості 
коригування активу в формі права користування. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні 
з діючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи 
при цьому два види оренди: операційну та фінансову. Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від 
орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після 
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 
організацією МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Орендар має право застосовувати 
даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого 
ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. 

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 16 та планує застосувати новий стандарт на 
відповідну дату набрання чинності. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти». 

МСФЗ 17 – новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає 
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 
«Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів 
договорів страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, 
пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також 
до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків 
зі сфери застосування. 

МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після 
цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове 
застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до діяльності Товариства. 

МСБО 23 «Витрати на позики». 

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок 
спеціальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, 
понесені за спеціальними запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина 
вартості цього кваліфікованого активу. Але ці запозичення стають частиною пулу позик, 
запозичених для загальних потреб. Тому з цієї дати ставка, яка застосовується до цих 
запозичень, включається до визначення ставки капіталізації, яка застосовується до позикових 
коштів, запозичених для загальних потреб, для цілей параграфу 14 МСБО 23. 

Поправка до МСБО 23 застосовується до періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після 
цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язані 
застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок річного звітного 
періоду, коли поправка вперше застосовується, або після цієї дати. Очікується, що дана 
поправка не матиме впливу на фінансову звітність Товариства. 
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Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеності щодо обліку податку на прибуток» 

У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої 
операції або до конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність 
того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрав 
суб’єкт господарювання. 

Якщо відповідь позитивна, то суб’єкт господарювання відобразить у фінансовій звітності ту ж 
суму, що і у податковій звітності і розгляне необхідність розкриття інформації про існування 
невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, відображена у фінансовій звітності, буде 
відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з урахуванням наявної 
невизначеності. 

Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох методів оцінки, 
в залежності від того, який з них дозволить з більшою точністю передбачити результат 
вирішення невизначеності: 

• метод найбільш імовірної суми; або 
• метод очікуваної вартості. 

Тлумачення також вимагає, щоб ті судження і оцінки, які були сформовані суб’єктом 
господарювання, були переглянуті в разі зміни фактів і обставин – наприклад, внаслідок 
податкової перевірки або дій, вжитих податковими органами, наступних змін податкових 
правил, або після закінчення терміну, протягом якого податковий орган має право перевірити 
правильність обчислення податку. 

Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після 
цієї дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив 
застосування Тлумачення на фінансову звітність. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2015 - 2017 років) 

МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу». Іноді суб’єкт господарювання, який є учасником у спільній 
операції (як визначено в МСФЗ 11 «Спільна діяльність»), отримує контроль над цією спільною 
операцією. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання згодом 
отримає контроль, він проводять переоцінку своєї колишньої частки в спільній операції на дату 
придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку різницю між справедливою вартістю на 
дату придбання спільної операції та попередньою балансовою вартістю як прибуток або 
збиток. Ця поправка набуває чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 
після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися 
перспективно. 

МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Поправки до МСФЗ 11 стосується ситуацій, коли суб'єкт 
господарювання є стороною спільної угоди, яка є спільною операцією (як визначено в МСФЗ 
11) – але, що важливо, не має спільного контролю над спільною операцією – і згодом отримує 
спільний контроль. Ця поправка роз'яснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання згодом 
отримає спільний контроль, він не повинен переоцінювати частку, яку він утримував раніше. 
Ці поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї 
дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися 
перспективно. 

МСБО 12 «Податки на прибуток». У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на 
прибуток, що сплачується суб'єктом господарювання, залежить від дивідендів, виплачених 
власникам інструментів капіталу. В поправці до МСБО 12 уточнюється, що податкові наслідки 
(якщо такі є) дивідендів (тобто розподіл прибутку власникам інструментів капіталу пропорційно 
їх часткам) повинні визнаватися: 

• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і 
• у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному 

капіталі, в залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав 
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операції або події, які згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються 
дивіденди. 

Ця поправка застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправка застосовується на дату початку самого 
раннього представленого порівняльного періоду або після цієї дати. 

Очікується, що ці щорічні удосконалення не матимуть значного впливу на фінансову звітність 
Товариства. 

Примітка 7. Нематеріальні активи 
 Авторське право та 

суміжні з ним права Усього 
Балансова вартість на 
31.12.2016 р. 11 11 

Первісна вартість  72 72 
Накопичена амортизація (61) (61) 
Нараховано амортизації (4) (4) 
Надходження 3 3 
Балансова вартість на 
31.12.2017 р. 10 10 

Первісна вартість  75 75 
Накопичена амортизація (65) (65) 
Нараховано амортизації (2) (2) 
Балансова вартість на 
31.12.2018 р. 8 8 

Первісна вартість  75 75 
Накопичена амортизація (67) (67) 

Примітка 8. Основні засоби 

  
Будівлі, споруди, 

передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Інструменти, 
прилади, інвентар 

(меблі) 
Інші основні 

засоби Усього 

Балансова вартість на 
50 122 8 19 199 

31 грудня 2016 р. 

Первісна вартість  84 262 121 35 502 

Знос (34) (140) (113) (16) (303) 

Надходження  - - - - - 

Нараховано амортизації (10) (51) (4) (3) (68) 

Балансова вартість на 
40 71 4 16 131 

31 грудня 2017 р. 

Первісна вартість  84 262 121 35 502 

Знос (44) (191) (117) (19) (371) 

Надходження  49 - - - 49 

Нараховано амортизації (11) (49) (4) - (64) 

Балансова вартість на 
78 22 - 16 116 

31 грудня 2018 р. 

Первісна вартість  133 262 121 35 551 

Знос (55) (240) (121) (19) (435) 
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Примітка 9. Запаси 

 2018 2017 
Сировина і матеріали 5 50 
Паливо-мастильні матеріали - 23 
Будівельні матеріали 1 18 
Запасні частини 14 14 
Малоцінні і швидкозношувані предмети 12 12 
Всього 32 117 

Примітка 10. Інша поточна дебіторська заборгованість 

 2018 2017 
Інша дебіторська заборгованість, у т. ч. 5642 7029 
- заборгованість за наданими фінансовими позиками 3871 3713 
- розрахунки зі страховими організаціями за операціями 
страхування майна, наданого у заставу 1313 3221 

- розрахунки за нарахованими сумами пені 22 22 
- розрахунки за відшкодування завданих збитків 151 150 
- інші розрахунки з дебіторами 404 42 
- резерв сумнівних боргів (119) (119) 

Примітка 11. Гроші та їх еквіваленти 

 2018 2017 
Готівка 323 457 
Поточні рахунки в національній валюті 241 61 
Всього 564 518 

Примітка 12. Власний капітал 
Станом на 31.12.2018 року статутний капітал становить 5 000 000 грн. і є повністю 
сформований грошовими коштами. Частки учасників в структурі капіталу Товариства були 
наступними: 

 2018 2017 

 Сума Частка, % Сума Частка, % 

Зеньковець Сергій 
Миколайович 4500 90 4500 90 

Зеньковець Ірина Анатоліївна 50 10 50 10 

Всього 5000 100 5000 100 

Загальні збори учасників прийняли рішення розподілити прибуток, отриманий у 2017 році і 
виплатити дивіденди (Протокол №2,3,4,5). Виплата дивідендів проведена протягом 2018 року. 

 2018 2017 

На 1 січня - - 

Нараховано дивідендів за звітний період 1638 2077 

Погашено заборгованість за дивідендами у звітному періоді (1638) (2077) 

На 31 грудня - - 



ПТ «МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

34 

Примітка 13. Поточні зобов’язання 

 2018 2017 

Поточні зобов’язання 386 1434 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 50 733 
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, в т. ч: 268 408 

- Податок на прибуток 239 379 
Розрахунки за страхуванням 6 19 
Розрахунки за заробітною платою 40 46 
Заборгованість за одержаними авансами - 11 
Інші поточні зобов’язання 22 217 

Примітка 14. Структура доходів 

 2018 2017 
Чистий дохід від наданих послуг за основною діяльністю: 8346 9065 
Виручки від реалізації заставленого майна 11096 9965 
Дохід (відсотки) за користування фінансовим кредитом 8406 9226 
Вирахування з доходу (11156) (10126) 
Інші операційні доходи, в т. ч.: 859 798 
Одержані штрафи, пені та неустойки 849 798 
Відшкодування ЄСВ 10 - 

Примітка 15. Структура витрат 

 2018 2017 
Адміністративні витрати, у т. ч.  (7773) (7709) 
- Витрати на оренду (2200) (2211) 
- Витрати на оплату праці (1479) (1525) 
- Охорона об’єктів (1124) (1421) 
- Реклама і маркетинг (965) (1029) 
-інші витрати (2005) (1523) 
Витрати на збут (20) (15) 
- Витрати на відрядження (20) (15) 
Інші витрати операційної діяльності, в т. ч.: (88) (53) 
- Членські внески (8) (8) 
-відрядження працівників (51) - 
-благодійна допомога (20) - 
Витрати з податку на прибуток (240) (379) 

Примітка 16. Умовні та контрактні зобов’язання 
Податкові ризики 
Товариство проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та 
нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти діяльності, включаючи 
валютний контроль, трансферне ціноутворення та митне законодавство, продовжують 
змінюватися. Положення законів і нормативних документів за звичай є не чіткими, і 
трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими 
урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні українського податкового 
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законодавства є непоодинокими. Можливе непослідовне застосування та трактування 
українського податкового законодавства створює ризик суттєвих претензій та пред'явлення 
додаткових податкових зобов'язань та штрафів з боку податкових органів. Такі претензії, у 
випадку їхнього задоволення, можуть мати значний вплив. 

Керівництво Товариства має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх 
норм, і малоймовірно, що будь-які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та 
застосування податкового законодавства. Разом з тим, не виключено, що деякі з податкових 
трактувань, які застосовуються керівництвом при підготовці податкових декларацій, можуть 
бути оскаржені податковими органами в ході податкових перевірок. 

У даній фінансовій звітності не були створені резерви за потенційними штрафами, 
пов’язаними з оподаткуванням, у зв’язку з їх відсутністю. 

Примітка 17. Операції з пов’язаними сторонами 
В даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних 
рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані 
сторони». Рішення про те, які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх 
юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків із зв’язаними сторонами. 

Провідному управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна 
плата відповідно до встановленої системи оплати праці. 

ПТ «МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ЗЕНЬКОВЕЦЬ С.М. І КОМПАНІЯ» перебуває під контролем 
учасників Товариства зазначених у Примітці 12. 

В бухгалтерських записах Товариства міститься наступна інформація щодо стосунків з 
пов’язаними особами: 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року 

 Пов’язані 
сторони 

Інша поточна дебіторська заборгованість 26 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 4 

Всього зобов’язань 30 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року 

 Пов’язані 
сторони 

Поточна кредиторська заборгованість за 
послуги 116 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 4 

Всього зобов’язань 120 

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2018 рік 

 Пов’язані 
сторони 

Адміністративні витрати  (1595) 
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Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2017 рік 

Статті доходів та витрат 
Пов’язані 
сторони 

Адміністративні витрати  (1464) 

Примітка 18. Управління ризиками 
Основні фінансові інструменти Товариства включають гроші та їх еквіваленти, дебіторську і 
кредиторську заборгованість. Основна мета цих фінансових інструментів - забезпечити 
фінансування діяльності Товариства. 

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства: валютний ризик, ризик 
ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені 
нижче.  

Кредитний ризик 
Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості 
включають дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти. 

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 
зобов'язання в установлений термін, що в результаті може призвести до фінансових збитків. 
Товариство веде жорсткий контроль за своєю дебіторською заборгованістю. Для кожного 
клієнта визначаються кредитні ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, яка 
переглядається на регулярній основі. 

Товариство створює резерв під знецінення в сумі, що представляє собою оцінку керівництвом 
понесених збитків від дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншій дебіторській 
заборгованості. 

Перед прийняттям нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну систему для 
оцінки якості потенційного клієнта. 

Кредитний ризик Товариства притаманний також таким фінансовим інструментам, як поточні 
рахунки в банках і може виникати у випадку не спроможності банківської установи 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями перед Товариством. Сума максимального розміру 
ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових інструментів. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 
використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою); 
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою. 

Відсотковий ризик 
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це може 
впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

У Товариства немає суттєвих активів, що приносять відсоткові доходи та зобов’язань за якими 
виникають відсоткові витрати. 
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Ризик ліквідності 
Задачею Товариства є підтримка безперервності та гнучкості фінансування шляхом 
використання умов кредитування, які надаються постачальниками. 

Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою 
ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 
інструментами. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових 
коштів, наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні 
строку їх погашення. Керівництво постійно відстежує рівень ліквідності. 

Більшість витрат Товариства носять змінний характер і залежать від залежать від обсягу 
реалізації. В результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо генерують доходи 
для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. 

Примітка 19. Справедлива вартість фінансових інструментів 
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти та дебіторську і 
кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 
розкривається у відповідних розділах цих приміток. 

Протягом звітного періоду Товариство не використовувало жодних фінансових деривативів, 
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

 2018 2017 2018 2017 

Фінансові активи 6206 7547 6206 7547 

Інша дебіторська 
заборгованість 5642 7029 5642 7029 

Гроші та їх еквіваленти 564 518 564 518 

Фінансові зобов’язання 50 733 50 733 

Кредиторська 
заборгованість 50 733 50 733 

Використовувались припущення, що справедлива вартість грошових коштів, торговельної та 
іншої дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їхній балансовій 
вартості, в основному, через те, що ці інструменти будуть погашені у найближчому 
майбутньому. Товариство оцінює дебіторську заборгованість на підставі таких параметрів, як 
процентні ставки, фактори ризику, характерні для країни, індивідуальна платоспроможність 
клієнта і ризикові характеристики проекту, що фінансується. На підставі цієї оцінки для обліку 
очікуваних збитків за цією дебіторською заборгованістю використовуються резерви. Станом 
на звітні дати балансова вартість такої дебіторської заборгованості за вирахуванням резервів, 
приблизно дорівнює її справедливій вартості.  

В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та 
зобов’язань Товариства за справедливою вартістю. 

 

 

Разом 

Котирування 
на активних 

ринках 
(Рівень 1) 

Значні 
спостережу-
вані вихідні 

дані 
(Рівень 2) 

Значні не 
спостережу-
вані вихідні 

дані 
(Рівень 3) 
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31 грудня 2017 року     
Інша дебіторська 
заборгованість 7029 - 7029 - 

Гроші та їх еквіваленти 518 - 518 - 
Кредиторська 
заборгованість 733 - 733 - 

31 грудня 2018 року     
Інша дебіторська 
заборгованість 5642 - 5642 - 

Гроші та їх еквіваленти 564 - 564 - 
Кредиторська 
заборгованість 50 - 50 - 

Товариство оцінює фінансові інструменти за справедливою вартістю на кожну дату складання 
балансу (звіту про фінансовий стан). Всі активи і зобов'язання, які оцінюються за 
справедливою вартістю, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії справедливої 
вартості: 

• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань цін на 
активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1; 

• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від 
котирувань цін, включених до рівню 1, вихідних даних, які спостерігаються для активу 
або зобов'язання безпосередньо (ціни) або побічно (похідні від цін) - рівень 2; 

• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних для 
активу або зобов'язання, які не ґрунтуються на спостережуваних ринкових даних 
(вихідні дані, які не спостерігаються на ринку) - рівень 3. 

Примітка 20. Події після звітної дати 
Події після звітного періоду – це всі події до дати затвердження фінансової звітності до 
випуску, навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення прибутку чи іншої вибіркової 
фінансової інформації. 

Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» Товариство коригує суми, визнані в його 
окремій фінансовій звітності, для відображення подій, які вимагають коригування після 
звітного періоду. 

Товариство не коригує суми, визнані в його фінансовій звітності для відображення подій, які 
не вимагають коригування після звітного періоду. 

Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансових 
звітів до випуску, які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, 
відображаються у фінансовій звітності.  

Істотних подій після звітної дати в Товариства не відбулось. 

Примітка 21. Затвердження фінансової звітності 
Ця фінансова звітність за 2018 рік, була затверджена до випуску керівництвом Товариства 22 
лютого 2019 року. 

Директор                           Зеньковець С. М. 

 

Головний бухгалтер                           Буйдош О. М. 
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