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1. Основна діяльність
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К» (далі —
Товариство) було зареєстроване як юридична особа за законами України
25.04.1995 року Виконавчим комітетом Криворізької міської ради запис
№ 1227 105 0002 004764.
Основною
метою
ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД
ПП
ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К» є організація підприємницької діяльності, прийняття
участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг, задоволення
потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання
прибутку шляхом здійснення дозволених відповідним чинним законодавством
України видів послуг ломбардної діяльності.
Основним видом діяльності Товариства є інші види кредитування.
Предметом діяльності Компанії є здійснення виключного виду діяльності
ломбарду з метою одержання прибутку шляхом надання на власний ризик
фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених
коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання
супутніх послуг ломбарду.
Юридична адреса Товариства: 50027, Україна,
м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, буд. 28, прим. 1.

Дніпропетровська обл.,

2. Основа складання фінансової звітності
Загальна інформація
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що закінчився 31.12.2012р.,
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів
бухгалтерського обліку України.
Починаючи з 1 січня 2013 року Товариство прийняло всі Міжнародні
стандарти фінансової звітності, які мають відношення до його діяльності.
Набрання чинності з 1 січня 2015 року новими МСФЗ не мало суттєвого впливу
на фінансові звіти Товариства.
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за
виключенням випадків, викладених в обліковій політиці нижче.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не
зазначено інше.

Заява про відповідність
Ця фінансова звітність складена у відповідності з Міжнародними
Стандартами Фінансової Звітності (“МСФЗ”).
3. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення
Використання оцінок
Складання фінансової звітності вимагає від керівництва підприємства
здійснення оцінок та припущень, які впливають на суми, що відображені в
звітності. Такі припущення базуються на інформації, котра була відома на дату
затвердження фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися
від таких оцінок. Основні оцінки відносно фінансової звітності стосуються
вартості та строків корисного використання основних засобів та нематеріальних
активів; чистої вартості реалізації запасів; відстрочених податків; резерву
сумнівної заборгованості.
Похибки оцінок
Нижче наведені основні припущення відносно розвитку ситуації в
майбутньому та інші основні причини похибок оцінок на звітну дату, котрі
несуть у собі суттєвий ризик того, що балансова вартість активів та зобов'язань
буде суттєво коригуватися на протязі наступного фінансового року.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних
активів
Підприємство оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів
основних засобів та нематеріальних активів принаймні, на кінець кожного
фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни
обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати
суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та нематеріальних
активів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про прибутки та збитки.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку наявності
показників можливого зменшення корисності активів. Активи перевіряються на
предмет зменшення корисності, коли наявні свідчення того, що балансова
вартість активу не може бути відшкодована. Для визначення вартості
використання активів керівництво повинно здійснити оцінку очікуваних
майбутніх грошових потоків для одиниці, що генерує грошові потоки, а також
вибрати відповідну ставку дисконтування для визначення поточної вартості

таких грошових потоків.
Резерв сумнівної заборгованості
Товариство створює резерв сумнівної заборгованості для обліку
очікуваних збитків у результаті неспроможності контрагентів здійснити
необхідні платежі. Для оцінки достатності резерву сумнівної заборгованості
керівництво підприємства виходило з оцінки дебіторської заборгованості по
затвердженим класам ризиків, затримкою в строках платежів зі сторони
позичальників та вартості заставленого майна.
Для цього на кожну звітну дату Товариство проводить оцінку вартості
заставленого майна. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок,
зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть
мати суттєвий вплив на вартість заставленого майна, та, як наслідок, на розмір
створеного резерву та суму витрат, визнану у звіті про прибутки та збитки.
Поточні податки
Українське податкове та валютне законодавство постійно змінюється. До
того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не
співпадати з тлумаченням керівництва Товариства. Податкова служба має право
переглядати податкові зобов'язання за три роки до року, в якому здійснюється
перевірка. Станом на 31.12.2015р. Керівництво Товариства вважає, що його
тлумачення відповідного законодавства є відповідним, і ймовірно, що сума
податків може бути затвердженою.
Допущення про непереривність діяльності підприємства
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що
воно буде функціонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це
допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході
звичайної діяльності Товариства.
4. Основні положення облікової політики підприємства
Нижче описано істотні положення облікової політики, використані
ПОВНИМ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К»
при
підготовці фінансової звітності.
Визнання доходу
Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням
зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення
капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина

доходу може бути достовірно оцінена.
Не визнаються доходами такі надходження:
 суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншим
аналогічним договорами на рахунок комісіонера, принципала та інше;
 надходження, що належать іншим особам;
 надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
Принцип нарахування використовувався як традиційний метод визнання
доходу.
Сума доходу визначається на підставі угоди між Товариством та
позичальником за справедливою вартістю компенсації, яка підлягає отриманню.
У разі, коли в наступних періодах виникає невизначеність стосовно
можливості отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або
сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як
коригування суми первісно визнаної виручки.
Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю.
Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються в звітності за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від
зменшення корисності. Амортизація по нематеріальним активам з визначеним
строком корисного використання нараховується за прямолінійним методом на
протязі 2-10 років. Амортизація по нематеріальним активам з не визначеним
строком корисного використання не нараховується, а щорічно вони
переглядаються на предмет знецінення.
Основні засоби
Основні засоби відображаються в звітності по собівартості придбання або
будівництва за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації та
подальших накопичених збитків від зменшення корисності.
При визнанні основних засобів враховується період використання об'єкта
та його вартість.
Строки корисної експлуатації основних засобів і методи нарахування
амортизації аналізуються технічними спеціалістами та управлінським
персоналом по необхідності, але принаймні в кінці кожного фінансового року, і
у випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, відповідним
чином коригуються.
Фінансові інструменти
Фінансовий інструмент — це будь-який контракт, який приводить до

виникнення фінансового активу у одного підприємства і фінансового
зобов'язання або інструменту капіталу у іншого підприємства.
Фінансові інструменти з метою бухгалтерського обліку поділяються на:
фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу,
похідні фінансові інструменти при первісному визнанні відповідно до сутності
контрактної угоди.
Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями: фінансові
активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток
або збиток; займи видані; торгова дебіторська заборгованість; інша дебіторська
заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення та фінансові активи,
утримувані для продажу. При первісному визнанні фінансові активи
оцінюються по справедливій вартості.
Дебіторська заборгованість та позики — це непохідні фінансові активи з
фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному
ринку.
Фінансове зобов'язання — це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним
зобов'язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому
підприємству, або обмінюватися фінансовими активами або фінансовими
зобов'язаннями з іншим підприємством за умов, які є потенційно
несприятливими; або контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або
можуть здійснюватися власними інструментами капіталу, та який є:
 або непохідним інструментом, за яким підприємство зобов'язане або
може бути зобов'язане надати змінну кількість власних інструментів
капіталу підприємства,
 або похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться
або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми
грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану
кількість власних інструментів капіталу підприємства.
До складу фінансових зобов'язань відноситься торгова кредиторська
заборгованість, кредиторська заборгованість за одержаними авансами, інша
кредиторська заборгованість а також облігації та інші боргові цінні папери, які
підлягають оплаті фінансовими активами; зобов'язання за податками та іншими
платежами; умовні зобов'язання за гарантіями та іншими підставами, які
залежать від будь-яких майбутніх подій; інші зобов'язання.
Інструментами капіталу є звичайні акції.
Після первісного визнання фінансові інструменти оцінюються за
справедливою вартістю.
Дебіторська заборгованість для цілей визначення резерву під сумнівну
дебіторську заборгованість класифікується як:
 нормальна — коли погашення її без сумніву:
 сумнівна — коли існує невпевненість у її погашенні;
 безнадійна — коли існує упевненість у її непогашенні боржником.
Резерв сумнівної заборгованості розраховується на кожну звітну дату для
сумнівної заборгованості, при цьому використовується індивідуальний підхід
для аналізу дебіторської заборгованості по кожному окремому контрагенту.

Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у складі інших
операційних витрат.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється на
підставі прийнятого рішення управлінського персоналу. У момент списання
такої заборгованості відображається зменшення резерву сумнівних боргів та
списання заборгованості за рахунок такого резерву. Якщо по конкретному
контрагенту резерв не було сформовано, то під час списання безнадійної
заборгованості відображається нарахування такого резерву сумнівних боргів та
списання заборгованості за рахунок цього резерву.
Запаси
У Товаристві запаси — це активи, які утримуються для споживання або
продажу у звичайному ході бізнесу.
Використовується наступна класифікація запасів:
 Товари для перепродажу.
Запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність отримання
економічних вигод від їхнього використання в майбутньому та їхня вартість
може бути достовірно оцінена.
Первісною оцінкою придбаних є їх собівартість, яка включає всі витрати
на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх
теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
При вибутті запасів використовується метод ідентифікованої собівартості.
Податок на прибуток
Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у
фінансовій звітності регулюється МСБО 12 «Податки на прибуток». Стандарт
визначає обліковий підхід до відображення податку, а не податковий, і
передбачає враховувати податкові наслідки операцій, що призводять до різниці
між податковим та обліковим прибутком.
Товариством застосовується метод зобов'язань за балансом — визначення
тимчасових різниць між обліковим і податковим прибутком виходячи з
облікової та податкової вартості активів та зобов'язань.
Витрати з податку на прибуток за звітний період складаються з поточного
податку на прибуток, скоригованого на відстрочені податки з прибутку.
Поточний податок на прибуток за звітний період відображається в обліку
як зобов'язання (податок на прибуток, що підлягає сплаті).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за звітний період оцінюються за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у
податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового
законодавства, що діють у звітному періоді.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками
оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу
чи погашення зобов'язання.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони
відшкодовуються або сплачуються у майбутніх звітних періодах,
дисконтуванню не підлягають.
5. Інформація за сегментами
Згідно з МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта
господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи
та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язані з операціями з
іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з
операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про
ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його
діяльності;
в) про який доступна дискретна фінансова інформація.
Товариство здійснює свою діяльність лише в одному операційному
сегменті – інші види кредитування, тому інформація за сегментами не
наводиться.
6. Розрахунки та операції з пов’язаними особами
Для цілей даної фінансової звітності пов’язаними сторонами вважаються
сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу, знаходиться під
загальним контролем або значно впливає на фінансові та операційні рішення
іншої сторони. При аналізі кожного випадку, який може представляти собою
відносини між пов’язаними сторонам, увага приділяється суті цих відносин, а
не тільки їх юридичній формі.
Пов’язаними сторонами Товариства є його засновники, які володіють
більш ніж 20% статутного капіталу кожен, а саме:
1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЛАТОФІНРЕСУРС», місцезнаходження
якого: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 28, приміщення 1. код
ЄДРПОУ 33874304, яке володіє 61.11 % статутного капіталу Товариства;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІД- ПОБУТ» місцезнаходження якого:
50027, м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 28, приміщення 1. код ЄДРПОУ
35005966, яке володіє 27,78 % статутного капіталу Товариства.
Чи складають ці засновники консолідовану
управлінському персоналу підприємства не відомо.

фінансову

звітність

Товариство має пов'язаних осіб :
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАТОФІНРЕСУРС" – учасник Товариства
(61,111111 голосів);

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-ПОБУТ"
- учасник Товариства
(27,7777777 голосів);
- ЧИЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
учасник Товариства (11,111111
голосів);
МАЛИХІН БОГДАН ЄВГЕНОВИЧ – керівник;
МАКСИМЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – головний бухгалтер;
ГОЛОСЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - внутрішній аудитор.

У 2015 році винагорода провідного управлінського персоналу
підприємства складалася з поточної заробітної плати, премії та відповідного
єдиного соціального внеску. Загальна сума виплат за 2015 рік склала 83 тис.грн.
(за 2014 р. – 71 тис. грн.).
7. Деталізація основних статей звітності
7.1 Основні засоби
Дані про рух основних засобів за 2015 рік наведені в таблиці.
В тисячах гривень

Будівлі,
споруди,
передавальні
пристрої

Машини та
обладнання

Інші основні
засоби

Бібліо
течні
фонд
и,МН
МА

Інструмент,
прилади,
інвентар,
меблі

Загалом

Первісна (оцінена)
вартість на
01.01.2015р.

518

190

68

94

35

905

Накопичена
амортизація на
01.01.2015р.

108

103

28

75

34

348

Балансова вартість
на 01.01.2015р.

410

87

40

19

1

557

Амортизаційні
відрахування за 2015
рік

-

-

-

-

-

-

Первісна (оцінена)
вартість на
31.12.2015р.

518

249

68

94

35

964

Накопичена
амортизація на
31.12.2015р.

108

103

28

75

34

348

Балансова вартість
на 31.12.2015р.

410

146

40

19

1

616

Коригування

Строк корисного використання встановлюється спеціалістами під час
зарахування об'єкту на баланс підприємства і переглядається принаймні раз на
рік під час проведення річної інвентаризації, а також у випадках отримання

нової інформації, яка може засвідчувати про зміну встановлених строків
(наприклад, проведення модернізації, пошкодження об'єкту, значна зміна
навантаження та інше). При встановленні строків корисного використання
враховуються вимоги діючого законодавства, технічні характеристики,
паспортні данні, умови та місця експлуатації основних засобів.
Підприємством установлені наступні строки експлуатації основних
засобів:
Будівлі та споруди – 10-20 років;
Машини та обладнання — 10-20 років;
Транспортні засоби — 10-20 років;
Офісне обладнання — 5-15 років;
Інші основні засоби — 10-20 років.
Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прийнята рівною нулю,
оскільки витрати, пов'язані з реалізацію вторинних відходів, отриманих від
ліквідації основних засобів, майже завжди перевищують дохід, одержаний від
такої реалізації.
7.3 Дебіторська заборгованість
В процесі ведення господарської діяльності підприємство укладає угоди,
тобто стає стороною договору і внаслідок цього має юридичне право
отримувати грошові кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результаті
визнаються фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська
заборгованість.
Наявність дебіторської заборгованості наведена в таблиці (за
справедливою вартістю).
Сума на 31.12.2015р.

Сума на 01.01.2015р.

Відхилення

дебіторська
заборгованість за
розрахунками з
нарахованих доходів

289

154

135

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

743

711

32

Заборгованість за
23
авансами виданими (не
фінансова)

17

6

Заборгованість бюджету 7
за податками (не
фінансова)

4

3

дебіторська
заборгованість за
розрахунками із
внутрішніх розрахунків

26

80

-54

Загалом

1088

966

122

7.4 Грошові кошти та їх еквіваленти
Підприємством відкриті у обслуговуючих банках поточні рахунки в
національній валюті. Також підприємство отримує грошові кошти в касу від
реалізації своїх послуг фізичним особам.
Нижче наведені данні про залишок коштів у касі та на рахунках
підприємства.
На 31.12.2015р.

На 01.01.2015р.

Відхилення

готівка

702

68

634

Грошові кошти на
банківських рахунках

9

23

14

Загалом грошових
коштів

711

91

620

Справедлива вартість грошових коштів дорівнює їх балансовій вартості.

7.5 Власний капітал
Власний капітал Товариства представляє собою грошові кошти, внесені
учасниками (засновниками), а також кошти, утворені в процесі подальшої
діяльності товариства. Власний капітал — це чисті активи Товариства.
Активи, з одного боку, характеризують економічні ресурси, а з іншого —
права на них і на одержання майбутніх доходів. Хоча власники беруть на себе
максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.
У відповідності з п. 49 Концептуальної основи складання та подання
фінансових звітів, власний капітал є часткою в активах підприємства, яка
залишилась після вирахування всіх його зобов'язань. Цим документом (п.65)
передбачена можливість поділу власного капіталу на підкласи. В Товаристві
виділяються такі підкласи власного капіталу:
 кошти, внесені учасниками;
 нерозподілений прибуток;
 резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку;
 неоплачений капітал
Така класифікація використовується користувачами фінансових звітів для
прийняття управлінських рішень за умови визначення в ній правових та інших
обмежень щодо звітності Товариства, розподілу та використання власного
капіталу, а також прав сторін з часткою власності у Товаристві на отримання
дивідендів або на виплати капіталу.
Статутний капітал підприємства, зафіксований в статутних документах,
станом на 31.12.2015р. становить 1 350 000,00 грн., який поділений на сто
часток. Одна частка становить 13 500 (Тринадцять тисяч п’ятсот) гривень і

відповідає одному голосу при голосуванні. Неоплачений капітал на кінець року
дорівнює 70 тис. грн.
Товариством передбачено формування резервного капіталу. Станом на
01.01.2015р. резервний фонд сформовано у сумі 5 тис. грн. За 2015 рік
збільшився розмір резервного фонду та становить 43 тис. грн. Резервний фонд є
частиною нерозподіленого прибутку, але оскільки українське законодавство
накладає значні обмеження на його використання, управлінський персонал
підприємства вважає за доцільне відобразити його у звітності самостійною
статтею.
У результаті діяльності у 2015 році підприємством отримано прибуток у
розмірі 528,0 тис. грн., а також був нерозподілений прибуток за 2014р. тому
загальними зборами акціонерів, які відбулися 2015 році було прийняте рішення
про розподіл прибутку за 2014р.та виплату дивідендів – у розмірі 130 тис.грн.

За звітний період відбулися зміни у статутному капіталі.
Рух власного капіталу підприємства наведено у таблиці.
Назва показника

Залишок на
01.01.2015р.

Надійшло

Витрачено

Залишок на
31.12.2015р.

Статутний капітал

1350

Резервний капітал

5

38

43

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

65

113

260

Неоплачений
капітал

-103

33

-70

Загалом

1317

266

1583

1350

7.6 Податок на прибуток
Товариство відображає поточний податок
на прибуток у місяці
наступному за місяцем наступним за місяцем подання податкової декларації,
тому податок на прибуток за 2015 рік буде відображено у березні 2016 року.
Операції які б приводили до виникнення відстрочених податкових активів
або зобов’язань у Товаристві не здійснюються.
7.7 Поточна кредиторська заборгованість
Наявність кредиторської заборгованості наведена в таблиці.
Сума на 31.12.2015р.
Короткострокові кредити 48

Сума на 01.01.2015р.

Відхилення

58

-10

банків
Інші поточні
зобов’язання

3

-3

Поточна заборгованість
за розрахунками
зучасниками

350

270

80

Податки до сплати

104

40

64

Заборгованість перед
працівниками із
заробітної плати

5

6

-1

3

-3

Заборгованість за
єдиним соціальним
внеском
Поточна кредиторська
заборгованість

325

Разом

832

325
380

452

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015. збільшилась в
порівняні з заборгованістю станом на 01.01.2015. за рахунок нарахування
податку на прибуток, та поточної кредиторської заборгованості.

7.8 Виручка від реалізації
за 2015 рік склала 1469 тисяч гривень, також інші операційні доходи склали –
158 тис.грн.
Товариство визнає дохід від відсотків
згідно з умовами укладених
кредитних договорів.
7.9 Елементи операційних витрат
У 2015 році підприємством понесені наступні операційні витрати:
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Загалом
Дані витрати складалися з таких елементів витрат:
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

689
282
1
972

Загалом

972

335
124
513

