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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат: Керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД 1
КОМПАНІЯ; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛДАН»
БЕРТОЛЬД І КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 23491680, місцезнаходження 01032, м.Київ,
ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 101, В Л1ТЕР1 А, приміщення М919), що складається
з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та відповідних звітів про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, рух грошових коштів та власний
капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, вііюбражає достовірно. в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛДАН»
БЕРТОЛЬД 1 КОМПАНІЯ на 31.12.2018 року, його фінансові результати і ірошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застережспням
Товариство не проводило аналізу на знецінення основних засобів, як того вимагає
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МО. 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО
36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї
вартості. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні
доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Наша думка щодо
фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом
даних обставин на порівняннісгь показників поточного і минулого року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МС А), Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Методичних рекомендацій щодо
інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими
здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальнісгь
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аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Ломбарду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнар0дних стандартів
етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашою аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики втдп'овідн'о до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі «Основа для думки із
застереженням» відсутні іттнті ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в
нашому звіті.

Інша інформація (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб”єкпв'
господарювання)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформашя'
складається з інформації стосовно річних звітних даних, які містяться у звіті про склад
активів та пасивів ломбарду і звіті про діяльність ломбарду, але не містить фінансової
звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися 3
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б
необхтд'но було включити до звіту.

кого наділено найвищимиВтд'повтд'альність управлінського персоналу та тих,
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності. що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Ломбарду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи. де це
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Ломбард чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Ломбарду.

Втд'повтд'альність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в тому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора.
що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не

з
..



гарантує, що аудит. проведений відповідно до МСА, завжди виявить сугтсве викривлення. коли
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якшо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

. ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітносп'
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили 6 під значний сумнів можливість
Компанії предовжити безперервну діяльність. Якщо ми дох0димо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим
не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі.

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

Ми повтд'омляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під
час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних захош'в.

Звіт щодо вимог інших закотюдавчих і нормативних актів

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо формування (зміни)
статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання



Статутний капітал протягом 2018 року не змінювався та складає 500 тис. грн. Сплачений у повному
обсязі. Власний капітал, станом на 31.12.2018 року, складає 5 603 тис. грн., що відповідає чинному
законодавству України.

Дотримання суб'єктом госп0дарювання вимог законодавства щодо обов'язкових критеріїв і
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за
операціями з фінансовими активами

Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність
та розрахунки платоспроможності залежно від очікуваних строків погашення відповідних
фінансових інструментів. Потреби Товариства в коротко - і довгостроковій ліквідності
здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо формування, ведення обліку,
достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства

Станом на 31.12.2018 року в Ломбарді сформовано резервний капітал у розмірі 1 069 тис. грн. Інші
резерви не сформовані.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо встановлених фінансових
нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб'єкта
господарювання до такої.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД 1 КОМПАН1Я не входить до фінансової
групи.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо структури інвестиційного
портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності
ТОЩО

Ломбард не мае інвестиційного портфелю

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо заборони залучення
фінансових активів вщ' фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Ломбард не залучає фінансові активи від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо суміщення провадження
видів господарської діяльності.

Виходячи з наданих документів, протягом 2018 року ломбард не займається іншими видами
діяльності.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо надання фінансових послуг
на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових
послуг суб'єктом господарювання.

Ломбард дотримується затверджених Внутрішніх правил при наданні відповідних фінансових
послуг, які відповідають встановленим таких правил вимогам статті 7 Закону про фінансові
послуги та Положення На 3981, та нормативно-правових актів державних органів ,що
здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг , і укладає договори з
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надання фінансових послуг з клієнтами (споживачами фінансових послуг ) виключно
відповідно до таких правил.

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розміщення інформації на
власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності

Ломбард надає клієнтам інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:
- на вимогу клієнта (споживача);
- розміщує інформацію на власному веб-сайті ІотЬагсі.сот.иа та забезпечує і'і актуальність;

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо прийняття рішень у разі
конфлікту інтересів

Ломбард дотримується статті ІО Закону Укра1"ни «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо вп'іповп'тності приміщень, у
яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів), доступності
для осіб з інвалщ'ністю та інших маломобільних груп населення вщ'повщ'но до державних
будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Згідно наданих висновків експерту з технічного обстеження будівель і споруд М004.05.18-1,
Л'904.05.18-2, Л°_04.05.18-3 щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до нежитлових приміщень ломбардного відділення ПТ «АЛДАН» за адресами:
м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 101, в літ А, пр. 21; м.Київ, Святошинський
район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА , будинок 5; м.Київ, Оболонський район, ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСПЕКТ , будинок 21 відповідно, вказано, що за даними адресами відокремлених
підрозділів ломбарду пандуси не встановлені, але виконано інший засіб для безпечного
обслуговування осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп, а саме - влаштовано
кнопку виклику, згідно п.6.5.8 ДБН В.2.2-17:2006. Висновки надані експертом з технічного
обстеження будівель і споруд Тригуб Олександром Миколайовичсм, який володіє
кваліфікаційним сертифікатом відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, серія М.о АЕ М.о 00159], зареєстрованим за
М91572 від 22.02.2013 року.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства цюдо внесення суб'єктом
господарювання інформації про всі свої вщ'окремлені нщ'розділи до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного
реєстру фінансових установ вщ'новідно до вимог, установлених законодавством

Ломбардом внесено інформацію про всі відокремлені підрозділи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог установлених розділом ХУІІ
Положення ПО. 41.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо ннутрінппюго кошрошо ш
внутрішнього аудиту

Ломбард в своєму штаті має окрему посадову особу для проведення вт-іутрііпнього аудиту
(контролю). Внутрішній аудитор здійснює свою діяльність на підставі Положення про службу
внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого ЗШ'ШІЬІШМИ зборами Учасників ІІ'І“
«ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД 1 КОМПАНІЯ від ОІ.І 1.2015 року.

Ш



До грнмання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД І КОМПАНІЯ дотримується
законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Положенням про ведення касових
операцій в національній валюті в Україні, затвердженим Постановою правління НБУ МО. від
29.12.2017 року Ы9148.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щ0до зберігання грошових коштів і
документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових
коштів, охоронну сигналізацію та/або вщ'повщ'ну охорону)

У Ломбарді наявні необхідні засоби, які забезпечують належне зберігання грошових коштів та
документів, зокрема приміщення ломбарду та відокремлених підрозділів ломбарду обладнані
сейфами для зберігання грошових коштів та охоронною сигналізацією.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації щодо
порядку формування статутного капіталу (історія походження коштів)

Формування статутного капіталу відбулося за рахунок власних коштів учасників товариства,
що підтверджувалось випискою, наданою банківською установою на дату формування
статутного капіталу у 2005 році. На дату формування статутного капіталу вимоги
законодавства щодо розкриття інформації щодо історії походження коштів були відсутні.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття джерела
походження складових частин власного капіталу ( капітал у дооцінках, внески до додаткового
капіталу)

Капітал у дооцінках та внески до додаткового капіталу, станом на 31.12.2018 року, на балансі
Ломбарду вщ'сутні.

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації з
урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності вщ'носно методів оцінки
справедливої вартості активів

Інформашя' відносно методів оцінки справедливої вартості активів розкрита у примітках.

Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього окремого нежитлового
приміщення (на правах власності або користування), призначеного для надання фінансових
послуг та супутніх послуг ломбарду (з урахуванням вимог щодо заборони розташування
приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах),
і спеціального місця зберігання заставленого майна

Приміщення Ломбарду, в яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів)
відповідають вимогам 2.3 розділу 2 Положення М.о 3981, а саме, не знаходяться в малих
архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах, та мають спеціальне місце
зберігання заставного майна відповідно до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу УІІІ
Положення М94 1 .

Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього облікової та реєструючої
системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які вщ'повщ'ають вимогам
законодавства, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг
споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг



Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді. шляхом
внкористання відповідного програмного забезпечення . що заое”зпечує облік споживачів
послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. Щоденно виконується процедура
резервного копіювання бази даних.
Це програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду яке здійснює обробку
даних та узагальнює щоквартальну статистичну інформацію щодо загальної суми наданих
фінансових кредитів, погашених фінансових кредитів,суми отриманих процентів за
користування фінансовим кредитом у розрізі способів погашення (погашено грошовими
коштами , за рахунок предмета застави.) та подання звітності до Нацкомфінпослуґ.

Стан корпоративного управління
Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Засновницьким
договором Ломбарду. Управління Товариством здійснюють: Загальні Збори Учасників
Товариства, Директор Товариства. При необхщ'ності, за рішенням Загальних Зборів' Учасників
Товариства, для перевірки господарської діяльності залучається аудитор чи аудиторська
фірма.

Товариство проводить Загальні Збори Учасників Товариства по результатах господарської
діяльності за рік, на яких розглядаються підсумки діяльності, затвердження річного
фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх коьшетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про
призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Директор Товариства.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством
України.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА .
ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді тов ;

Повне найменування

21026423Код ЄДРПОУ

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. _1'
15 ',
23 травня 1995 року

 

Місцезнаходження

!

Дата державної реєстрації

Номер та дата видачі свідоцтва про М.о 4420 Рішення Аудиторської палати України
внесення в реєстр аудиторських фірм та від 27.01.2011 р. за М.о 227/3.1
аудиторів, які надають аудиторські
послуги Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення,

до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, ,
які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ М.о 0089 від 26.12.2013 р.
чинно до 26.11.2020 р. .;

1
Свідоцтво про відповідність системи 5
контролю якості М.о 0677. рішення АПУ від?
23.02.2017 Не 339/3 чинне до 31.12.2022 року Ё

(0482) 32-46-98. 32-46-99Контактний телефон



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД

ш ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛДАН»
БЕРТОЛЬД І КОМПАНІЯ

23491680

01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 101, в
ЛІТЕРІ А, приміщення Л919

[Повне найменування

Ідентифікаційний код

   Місцезнаходження

Дата державної реєстрації: 25.06.1998
Дата запису: 08.06.2005
ПН“ом-ср'зтапису: 1 068 120005530

Дата державної реєстрації

 

 

[Свщ'оцтво про реєстрацію Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД М.о
фінансової установи та ліцензії 120 видане 15.10.2004 року реєстраційний номер
*“ 15101 108 згідно Розпорядження Комісії від

15.10.2004 р. М. 2545, код фінансової установи 15і
і
1

64.92 Інші види кредитування

500 00000 грн.

.ЇСередньооблікова чисельність 13 працівників
_Ь_—________пашвник1в
,ЇНаявність вщ'окремлених ВІДДІЛЕННЯ ПТ "ЛОМБАРД "АЛДАН" М.ОІО
упщ'розділів (філій та відділень) Код ЄДРПОУ ВП: 33631340
" Місцезнаходження ВП: 04201, м.Київ, Оболонський

район, ПРОСПЕКТ РОКОСОВСЬКОГО МАРШАЛА, !
будинок 3/4

  

  

:Основний вщ' діяльності
двщ'повтд'но до статутних
. документів
Зареєстрований статутний
Їкапітал, грн.

 

і11
ВІДДІЛЕННЯ ПТ "АЛДАН" М.о 3
Код ЄДРПОУ ВП: 40763231
Місцезнаходження ВП: 01032, м.Київ, Голосіївський
район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 101`
приміщення 21

 
ВІДДІЛЕННЯ ПТ "АЛДАН" М» 6
Код ЄДРПОУ ВП: 40763247
Місцезнаходження ВП:“04205. м.Київ, Оболонський
район, ОБОЛОНСЬКИИ ПРОСПЕКТ . будинок 21

ВІДДІЛЕННЯ ПТ "АЛДАН" М.о 7
Код ЄДРПОУ ВП: 40763252
Місцезнаходження ВП: 03134, м.Київ,
Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА ,
будинок 5

1
|
і
1

  

 



БЕРТОЛЬД ОЛЕГ ЮР1ОВИЧ
Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський
район, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ, :
будинок 37, квартира 53
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 47500000

Засновники ломбарду

КОНДРАТЮК АНДР1Й ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: 08133, Київська обл., Києво-
Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛ.ЧОРНОВОЛА, будинок 18
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000.00

ІотЬатсісотма

Основні вщ'омості про умови договору та аудиторську перевірку

,Веб-саит" ломбарду

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору М.о 449 від 1 1 січня 2019 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД 1 КОМПАНІЯ проведено за період з 01 січня 2018 року
по 31 грудня 2018 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛДАН»
БЕРТОЛЬД 1 КОМПАНІЯ заключило угоду про проведення обов”язкового аудиту та
перевірялося аудиторами з 1 1 лютого 2019 року по 15 лютого 2019 року.

Сергій Ти мофєснко
(серпирікаг аудитора Серії А М2360)

Ольга Пархоменко
(сертифікат аудитора серії А М9006098)

Директор

 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

15.02.2019 року
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1

/адь+13аг"і вимоги до фінансової звітності"

и

! Під'приємство
Територія    ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльно Інші види кредитування

! Середня кількість працівників 1 13
. Україна, 01032, Киев, Саксаганського, дом МО. 101, литера А,
! Адреса' телефон помещение 19, 0445373262

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу“! Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма М 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

! за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
! за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.
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Фома М_°1 Код за ІІ 1801001
Код На початок звітного На кінець звітного

рядка періоду періоду
2 3 4

100

 

  

  Акти в  |
І. Необоротні активи

 

   
   

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість
овгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції

овгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи

сього за розділом І
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ІІ. Оборотні активи

Ы апаси
Поточні біологічні активи

ебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
ебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами
з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток
ебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти

Готівка
Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
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додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
“Загальні вимоги до фінансової
звітності"

 

   
  Дата (рік, місяць. число)

за ЄДРПОУ   '; Підприємство Повне .-.-.ИБІИИ
І

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

Форма М92 Код за ДКУД 1801003
|. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ       
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Собівартість реалізованої продукціі (товарів. робіт. послуг)
Валовий :

прибуток
_
інші операційні доходи

міністративні витрати
Витрати на збут
нші операційні витрати

Фінансовий результат втд' операційної діяльності:
прибуток
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Назва статті

  
 

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
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Кондратюк А.О.Керівник

Головний бухгалтер Ходоровська Г.П.
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   Дата (рік. місяць, число) 12 31
за ЄДРПОУ 23491680
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2018 р.

Форма МвЗ Код за дКУД | |

|

|

[

І

І

|
К ' _ - -

|[
рядка попереднього року л

І

|

І

[

І
[

Звіт про рух грошов

 

  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
адходження від":
Реализа'цп” продукції товарів. робіт, посл г)

*
На...,хчодження вщ' боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження вщ' отримання роялті, авторських винагород
Надходження фінансових установ вид" повернення позик 3
мил надходження
Витраччання на оплату:

Товарів (робіт, посл )

Праці

Від'рахувань на соціальні заходи

Витрачання на оплату повернення авансів

інші витрачання
Чистий рух коштів вщ' операційної діяльності

||. Рух коцгп'в у результат інвестищииоп дІЯЛЬНОСТІ
Надходження вщ' реалізацп":
фінансових інвестицій

необоротних активів
Надходження вщ' отриманих:

вщ'сотків
дивкд'ендів

Надходження від деривативів

Витрачання на придбання:
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Виплати за деривативами

ВИТРЗЧЗННЯ на надання ПОЗИК

.“ інші платежі
Чистий рух коштів впд' інвестиційноїдіяльності
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Надходження Від":

Власного капітал
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Мхи надходження

В»:рачання на
Виват апасних акций 3345 и '

Пошшення позик

Сппа. - дивщендів
!чци платеж:
Чистий рух коштів вщ' фінансової діяльності
Чистий рух грошових коцгп'в за звітний період
Залишок коштів на початок року

. _ мкг-пи; ‚ь
Вплив змн-ш валютних рспв на запи шло!
Залишок коштів на кінець 0 М“

Керівник

     

    

 

 

 

 

 

  
    
     

  

 

 

 

 

Кондратюк А.О.

Головний бухгалтер Ходоровська Г.П.
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додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

“І.

  

П !д-ПРИЄМСТВО ______Ь__________—________Повнетова иство "Ломбард "Алдан" Бертольд і компанія
(найменування)

 

Звіт про власний капітал

за 2018 р.
Форма ММ Код за ДКУД 1801005

Нерозподі-
додатко- Резерв- лений Неопла- Вилуче-

вий ний прибуток чений ний
капітал капітал (непокри- капітал капітал

тий збиток)

Зареєст-
рований Капітал у

Всього
(пайовий) дооцінках

капітал

п...-п
----

--__
щ--1069
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д О О ОЗалишок на початок року
Коригування :

Зміна облікової політики
Виправлення помилок

дд 00 (04 ОС
) 1 069 3 98

3 986

Ф 555 (Л

Скоригований залишок на початок
РОКУ

3 Ш----звпнии період

! м...--за звітний період

4200-----! Виплати власникам (дивіденди 4200а -----зареєстрованого каппал -----! капіталу

ш------а Внески до капітал 4240ц. -------_ капитал
Вилучення капіталу:

-------(часток)

Анулювання викуплених акцій 4270
(часток)
Вилучення частки в капіталі 4275

Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін в капп'алі
Залишок на кінець року
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Примптки до Фпмнсової звтюст

1. Інформація про компанію з управління ативаии
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕР’ГОЛЬД І КОМПАНІЯ (ш' —

Товариство) (код ЄДРПОУ 23491680).
Г

1 мІ
і

з/п
ДаніВідомості

овне товарисгво ЛомбардєкАлдан»
ертольд і компашя'

І од за ЄДРПОУ : 3491680

3. І ісцезнаходження 1032,м.Київ,вул.
аксаганського, 1 01А,пр. 19

вщ'оцтво про реєстрацію фінансово'озпорядження Держфінпослуг дата выдачи
ь станови 15.10.2004р Мо 2545; ЛД Л2120 код 15

сновні види діяльності (за КВЕД) І.Інші види кредитуван-ня

І ` ькість працівників 13

8.

| овне найменування

 

   | ерелік учасників, які є власниками
% і бш'ьше часток на дату складанняБертольд Олег Юрійович, частка 95°--о‘
удиторського висновку із зазначення часник з 25.06.1998р.
актичної кількості цього розміру Кондратюк Андрій Олегович. частка 5%

часник з 1501

т-

 

Інформація про вщ'окремлені підрозділи:

ВІДДІЛЕННЯ де 5 ПТ ЛОМБАРД "АЛДАН"
Код ЄДРПОУ 33881620

Місцезнаходження : 02217, м. Київ, Деснянський район. вулДрайзсра будинок 8;
ВІДДІЛЕННЯ МОЮ П Т ЛОМБАРД "АЛДАН"
Код ЄДРПОУ 33631340

Місцезнаходження : 04201, м. Київ, Оболонський район , проспект Рокосовського Маршацш .
будинок 3/4;
ВІДДІЛЕННЯ М.о 2 П Т ЛОМБАРД "АЛДАН"
Код ЄДРПОУ 40763226

Місцезнаходження : 02100, м.Київ, Дніпровський район , вулиця Будівельників . будинок
3814;
ВІДДІЛЕННЯ МОЗ ПТ ЛОМБАРД "АЛДАН"
Код ЄДРПОУ 40763231

Місцезнаходження : 01032, м. Київ, Голосіївський район . вулиця Саксаганського .



буцшнок 101 ;нриміщення 21;
ВІДДІЛЕННЯ КО. 6 П Т ЛОМБАРД "АЛДАН"
Кол ЄДРПОУ 40763247

Місцезнаходження : 04205, м. Київ, Оболонський район , Оболонський проспект , будинок
21:
ВІДДІЛЕННЯ М 7 П Т ЛОМБАРД "АЛДАН"
Код ЄДРПОУ 40763252

Місцезнаходження : 03134, м. Київ, Святошинський район , вулиця Симиренка , будинок 5;

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які
відображені в регістрах обліку співставленні з даними відображеними в балансі та звіти про
фінансові результати.

Розмір СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ Товариства повністю відповідає установчим документам
Товариства.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Засновників власними
грошовими коштами створився СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ Товариства у розмірі 500 000 (п’ятсот
тисяч) гривень 00 копійок. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ сформований виключно грошовими коштами.

Засновники Ломбарду:
25 вересня 2018 року Протоколом На 64 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛДАН». І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ - 23491680) було
змінено склад засновників таким чином:

- Аврамець Павло Олександрович виходить зі складу учасників (засновників) Товариства і
відступає 5% у статутному капіталі Товариства учаснику Бертольду Олегу Юрійовичу (на
підставі відповідної заяви)

Засновники ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «АЛДАН» І КОМПАНІЯ

ФОП БЕРТОЛЬД ОЛЕГ ІОРІЙОВИЧ
Адреса засновника: , м. Київ, вул. Липківського , буд. 37, кв.53
Розмір внеСКу до Складсного (статутного) капіталу :
475 000.00, грн., що складає 95 %

ФОП КОНДРАТІОК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: Київська обл., Києво - Святошинський район ,м. Вишневе вул. Чорновола ,
будинок 18
Розмір внеску до Складеного (статутного) капіталу:
25 000.00 грн.‚ що складас 5 %

2. Умови ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА. ЕКОНОМІЧНА сип/мия в УКРАЇНІ
Україна, чия економіка є такою, що розвивається, та має відносно високі економічні та політичні
ризики, продовжує впроваджувати економічні реформи та розвивати законодавчу, податкову та
регуляторну бази згідно з вимогами ринкової економіки. Майбутня стабільність української
економіки великою мірою залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та
монетарних заходів. що вживаються урядом, разом з податковим, юридичним та політичним
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розвитком. Економіки, що розвиваються, є чутливими до ринкових коливань та зниження темпів
економічного розвитку у світовій економіці.
Світова фінансова криза призвела до нестабільності на ринках капіталу. суттєвого погіршення
ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування в Україні.
Основними ризиками властивими для бізнесу Товариства є: коливання цін на дорогоцінні метали
та зменшення відсоткової ставки по кредитам в зв'язку з підвищенням рівня конкуренції, а
також;

].
2.
З.

Ризик неправильної оцінки цінності речі;

Підроблені речі;

Крадені речі: якщо крадені речі виявлені органами прокуратури їх вилучають без сплати
відшкодування власнику ломбарду;

4.
5.

Ризик грабування;

Ломбарди традиційно є об’ектом уваги контролюючих органів всіх рівнів з усіма
витікаючими наслідками, оскільки до діяльності ломбардів висуваються дуже значні вимоги

щодо організації роботи. Будь-яка спірна ситуація скоріше за все розтлумачується

контролюючими органами не на користь господаря ломбарду (також не виключається
упереджене ставлення перевіряючих, а також контроль Фінпослуг);

Ломбардний бізнес є ризиковим також у зв'язку з високим рівнем конкуренції не тільки з

боку ломбардів, а і з боку стрімко реєструючихся контор мікрофінансування та

мікрокредитування з оформленням без довідок про доходи та без забезпечення, при наданні

лише паспорту.

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ звттностт

Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Фінансова
звітність представлена у гривнях і всі суми округлені до найближчої тисячі.

Заява про відповідність

Фінансова звітність Товариства складе-на відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі - МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової
звітності.

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Функціональна валюта і валюта представлення
Функціональною валютою і валютою представлення звітності Товариства 6 гривня.

Короткострокова/довгострокова класифікація

Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші
активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові, Фінансові інструменти класифікуються
виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні
витрати на підключення класифікуються як поточні.



Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Товариство отримає економічні
вишли, а доходи можуть бути вірогідно визначені. ДОХОДИ ОЦіНЮЮТЬСЯ за справедливою
вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок,
бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.

Доходи, головним чином, являють собою дох0ди від надання позик під відсотки.

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики
і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна
оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють
товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75%
очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних
орендних платежів перевищує %% справедливої вартості орендованого активу.
Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за
меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних
орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від
зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку
корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до
товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується
протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного
методу протягом усього строку відповідної оренди.

Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом
активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до
планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого
активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони
були понесені. Витрати на позики складаються 3 відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку 3
залученням позикових коштів.

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання
нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації
або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на
розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за
період, у якому вони виникли.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом
усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації
нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній
основі, якщо це необхідно.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків
корисного використання відповідних активів:



  

    

Термін корисного
вико истання ' оки)

   

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця
між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про
сукупний дохід як інші витрати.

Основні засоби

Первісна вартість основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи
невідшкодовані податки на придбання, а також будь-які витрати, пов'язані з приведенням
основних засобів у робочий стан та їх доставкою до місця використання. Заміни та покращення,
що суттєво продовжують термін служби активів, капіталізуються, а витрати на поточне
обслуговування та ремонти відображаються у складі витрат у період їх виникнення.

Після первісного визнання основні засоби відображаються за собівартістю, за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і
амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорічно переводиться з фонду
переоцінки активів в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів

Амортизація на основні засоби нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем. в
якому такі основні засоби стали доступні для використання. Амортизація на основні засоби
нараховується прямолінійним методом на протязі строку їх корисного використання.
Розрахункові строки корисного використання активів є наступні:

Строк експлуатації, рік
5-20
5-7
7-10

5-7

Машини та обладнання
Офісне обладнання

Транспортні засоби

Інші

Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та метод нарахування амортизації активів
аналізуються при складанні річної фінансової звітності і при необхідності корегуються.

Зменшення корисності не фінансових активів

На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу.
Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на
зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу.
Відшкодовувана вартість активу — це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу
або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від
використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли
актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень.
генерованих іншими активами або групами активів. Якшо балансова вартість активу перевищує
його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він описується до
відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову



 

вартість прошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за
вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі
неможливості визначення таких операцій використовується ВідґЮВідна модель оцінки. ТЗКі
розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками
справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діял'ьності визнаються у
прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка
генерує грошові надх0дження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших
активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво
визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою
усі активи товариства.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того` що раніше визнані збитки від зменшення
корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться
розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності
сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для
визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення
корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості
активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за
вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток Від' зменшення
корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після
сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової
вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом
строку його корисного використання.

Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка

Фінансові активи згідно з МСБО (ПАЗ) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за
справедливою вартістю 3 відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та
дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи,
наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний
інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм
відповідну категорію.

Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти. торгову та іншу
дебіторську заборгованість, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість
згідно з МСБО (ИЗ) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість це ненохідні фінансові активи з фіксованими або
визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно
визнаються за справедливою вартістю 3 додатпніям суми прямих витрат за операціями. якщо
такі с.

Подальша оцінка

Після первісного визнання такі фінансові активи в нодальнюму відображаються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням
зменшення корисності. Амортизована вартість розраховусться з урахуванням дисконтів або
премій при придбанні, а також комісійних або витрат. які с невід'ємною частиною ефективної
процеі-ітиої ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний
ДОХід.

Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка



 
Фінансові зобов'язання згідно 3 МСБО (ПАБ) 39 класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання за справедливою вартістю 3 відображенням переоцінки у прибутках або збитках,
кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування.
Під-" час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну
категорію.

Фіншсові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у
випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання Групи
вютючають торгову та іншу кредиторську заборговашсть, а також кредити і позики.

Подальша оцінка

Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська
заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання.
а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а
також комісійних або витрат, які є невід”ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про
сукупний дохід у складі фінансових витрат.

Зменшення корисності фінансових активів
Товариство визначає, чи існують об”єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів
або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності
фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують
об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після
первісного визнання активу («у випадку виникнення збитків»), і такий випадок виникнення
збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи
фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або
група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов”язання зі
сплати вщ'сотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової
реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення
очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в
економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить
окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих
фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими.

У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається
відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових
активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукуиніи” основі. Активи. які оцінюються
окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися
збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній
0сн0вт.

За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових
активів сума збитку визначається як різниця між балансовото вартістю активів і поточною
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних
кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових
потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.



  

Ы"`шнсова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву. а сума ЗбИТКУ
визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає
реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума
очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв‘язку з подією,
яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від
зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.

Припинення визнання фінансових інструментів

Фінансові активи

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи
подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:

- минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;

- товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе
зобов”язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без
істотної затримки за «транзитною» угодою; або (а) товариство передало практично всі ризики та
вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі
ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом.

Фінансові зобов яз'ання

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання, анулювання
або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання.

При заміні Одного існуючого фінансового зобов,язання іншим зобов”язанням перед тим самим
кредитором на суггєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови
існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання
первісного зобов'язання та визнанням нового зобов,язання в обліку з визнанням різниці в
балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках.

Податки

Підприємство є платником податку на прибуток. Поточні та Відстрочені податки на прибуток
присутні.

Резерви

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Товариство має юридичні або
добровільно взяті на себе зобов”язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності
буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму
зобов”язання можна достовірно визначити.

Якщо Товариство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад,
за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому

випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву,
відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

Умовні активи і зобов”язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження
економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов”язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує
ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума



 
таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає
розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на
звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінанеоый звітності. Події, що відбулися після
звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності,
ЯКЩО ВОНИ Є СУІ'ТЄВИМИ.

5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ 1 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ —- ПЕРЕВІРИТИ ЯК] [ЦЕ
ОЦІНОЧНІ ЗНАЧЕННЯ Є У КОЖНОГО ТОВАРИСТВА

Облікові оцінки

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також
пов’язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва
здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату
підготовки фінансової звітності.

«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану
товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних,
суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу
аспектів, які за своею суттю є невизначеними.
Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду
минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть
змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень
може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості
активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у
майбутньому.

Зменшення корисності не фінансових активів

Основні засоби та нематеріальні активи тестуіоться на зменшення корисності раз на рік або за
наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються
суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне
падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на
історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у
використанні активів або в загальній бізнес стратегії товариства, включаючи активи, стосовно
яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з
експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у
розвитку активів.

Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтува'тися на оцінках керівництва,
включаючи визначення відповідні-іх активів, шо тснеруіоть грошові кошти, оцінку очікуваних
показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо
кон'юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях
керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої
дебіторської заборгованості

Керівництво товариства оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості за методом
визначення платоспроможності окремих дебіторів. МСФЗ 39 вимагає оцінювати збиток від



 
шцінення. що визначається як різниця між балансовою вартістю дебіторської забортонаності та
“торішнього вартістю майбутніх грошових потоків. дисконтованих за ефективною процентною
ставкою. Фактори. що приймаються до уваги під час оцінення дебіторської заборгоиносп'.
включають її аналіз за терміном виникнення, фінансове положення та кредитну історио' шиш.

`С\':юш' спори іпретензп'"
Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, вшпючаючи розгляди за
справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний спін-"ні.
невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинннктв', ступеню імовірності
несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми. збитку.

Непередбачувані полії або зміни цих факторів молодь вимагати збільшення або зменшення суми
до нарахування або вимагати нарахування суми. не нарахованої раніше внаслц'ок того. що таке
нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

6. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки та припущення. які мають вплив
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ. МСБО та тлумаченням розроблених
Комітетом з тлумачень міжнарОдної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на
попередньому досвтд'і та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активтв' та зооо'в'язань.
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні
події, фактичні результати можуть зрештою вщ'різнятися від цих розрахунків. Області. де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області. в яких припущення й розрахунки мають велике значення для птд'готовкп фінансової
звітності за МСФЗ, наведені нижче.

6. І. Суджепня щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних“МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Ломбарду застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, утому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки” Ломбарду:
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вш'ьною від упереджень; є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Ломбарду посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку2вимоги в МСФЗ, у яких ід'еться про подібні та
повязані з ними питання;

визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Ломбарду враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують поцібну концептуальну
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

6. 2. Суджения щодо справедливої вартості активів Ломбарду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках.
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.
В інших випадках оцінка справедливої вартості трунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним



 
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».

6.3. Суджешш щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Ломбарду вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатилыюсті, змін валютних курсів,
показників кредитоспроможиості контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також
специфічних особливостей операцій; та вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про
фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Ломбарду використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений
у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або меТОДів оцінки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартість.

6.4. Судження щодо очікуваних термінівутримування фінансових інструмент ів
Керівництво Ломбарду застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим
питанням грунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Компанії фактором і
може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

6.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Ломбард проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської

заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток
від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за
наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх
грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися
після визнання фінансового активу.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ7.

Методики оцінювання ша вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю

7.І

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на
кінець кожного звітного періоду.

Мстод оцінки Вихідні дані
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7.2 Рівень йрархй' справедливої вартості, до якого палеэк'ать оцінки справедливої вартості

(тис. грн.)
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7.3 Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливоївартості»

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

2018 2017 “ 2017

и-
] овгострокова дебіторська
аборгованість
рошові кошти та їх

- квіваленти
І редиторська заборгованість

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій,
доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, ОСКіЛЬКИ немає ринкового
котирування цих активів.
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Керівництво Ломбарду вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості (:
достатніми і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для
користувачів фінансової звітності.

8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (Рядки 1010, 101 1, 1012 БАЛАНСУ)
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Транспортн Інструмент інші
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інвента .
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На 01.01.2018

Залишкова вартість основних засобів, які можуть бути передані в якості забезпечення
банківських позик, на 31.12.20] 8 року складає 340 тис. грн..

9.ДЕБ1ТОРСЬКА ЗАБОРГОВАШС’ГЬ (рядок 1 125 БАЛАНСУ)

Дебіторська заборгованість вказана у строчці 1125 Балансу станом на 01.01.2018 року. була
помилково внесена загальною сумою у розмірі 8445 тис. грн. Ця сума складалася з дебіторської
заборгованості за рахунками з нарахованих доходів; інша дебіторська заборгованість і
дебіторська заборгованість в результаті наданих населенню фінансових кредитів. яких ще не
наступив строк оплати згідно залишків на рахунку 3771. Станом на 31.12.2018 року дебіторська
заборгованість в результаті наданих населенню фінансових кредитів, яких ще не наступив строк
оплати згідно залишків на рахунку 3771 складає 1 1 13 тис. грн..

10. Інша дебіторська заборгованість (РЯДКИ 1140, 1155, БАЛАнсу)
Станом на 31 грудня торгова та інша дебіторська заборгованість включала:
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11. ГРОШОВІ кошти ТА їх ЕКВІВАЛЕНТИ (РЯДКИ 1 165,1 166,1 167 БАЛАНСУ)

Н(
31.12.2018

ошові кошти в банк в національній валюті

Гошові кошти в касі в національній валюті

 

Разом

12.Витрати майбутніх періодів (РЯДОК 1170 БАЛАНСУ)
На 31.12.2018 року залишок витрат складає 7 тис.грн. це є підписка (продовження на шість
місяців ) програма «РАЩМЗНОР».

13. Інші оборотні активи (РЯДОК 1190 БАЛАНС/У)
На 31.12.2018 року інші оборотні активи складають 26 тис. грн..

14. ЗАРЕЄСТРОВАний (11Айовий) КАПІТАЛ (рядок 1400 БАЛАНСУ)
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований та сплачений статутний капітал складає 500 000 грн.

15. Поточш ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЯДОК 1610-1690)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615 ,Балансу)

шт змив

Поточні зобов,язання за розрахунками з бюджетом (рядок 1620, 1621 Балансу)
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. ІНША ЗАБОРГОВАННІСТЬ (рядки 1625, 1630, 1640, 1690 Балансу)
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16. ДОХОДИ 1 ВИТРАТИ

Доходи вщ' основної діяльності (без урахування ПДВ) (рядок 2000;2220 Звіту про фінансові
результати)

(ти-спав)  
Дохід, від нарахованих процентів за користування фінансовими
кедитами

[1 Інші операційні доходи (рядок 2120 Звіту про фінансові результати)

д(1",,.ис-.ц»ч....>
2017 2018 _Основні види доходи
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Адміністративні витрати та витрати на збут (рядок 2130, Звіту про фінансові результати)
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16. Поточний ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Прибуток Товариства підлягає опонаткуванню тільки на території України. Діюча ставка п0датку
на прибуток у 2018-му році склала 18%. Згідно з даними податкової декларації з п0датку на
прибуток підприємства поточний податок на прибуток складає 10440 грн.

17. ХАРАКТЕР ТА СТУП1НЬ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ФІНАНСОВИМИ
[НСТРУМЕНТАМИ

Основні фінансові інструменти Товариства включають процентні кредити та позики, грошові
кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Товариство має різні інші фінансові
інструменти, як, наприклад кредиторська і дебіторська заборгованість, які виникають
безпосередньо в ході ії операційної діяльності.

Політика Товариства не передбачає торгівлі фінансовими інструментами. Товариству властиві
кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та
неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за
фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у
собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики.
Основними для Товариства є ризик зміни процентної ставки, та цінові ризики. Також одним з
найсуттєвіших ризиків є коливання цін на дорогоцінні метали та зменшення відсоткової ставки
по кредитам в зв'язку з підвищенням рівня конкуренції.

Ризик ліквідності

Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов,язань і планує свою ліквідність
залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби
Товариства в коротко - і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок
грошових коштів від операційної діяльності.



Ютдитний ризик

Кредитний ризик * це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими
інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству
властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за дебіторською
заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових
установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти.

Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного
ризику Товариства, складаються в основному із коштів у банку, а також дебіторської
заборгованості.

Максимальний кредитний ризик для Ломбарду на 31.12.2018 складався з такого:

—
_
Кошти Товариства розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають добру
репутацію.

  

 

  
   
    

Поди” після звітного періоду

Суттєвих подій після звітного періоду не мае.

Кондратюк А.О.

Ходоровська Г.П.

 


