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

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство Повне товариство "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 36251671

Територiя Солом'янський  за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство  за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 1 9
Aдреса, телефон вулиця Вадима Гетьмана, буд. 38-А, група прим. 12, м. М.КИЇВ, 03058 0674706420
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 2019  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 7 3

первісна вартість 1001 43 43
накопичена амортизація 1002 36 40

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 31 21

первісна вартість 1011 233 233
знос 1012 202 212

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 8  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 46 24

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 5  -
Виробничі запаси 1101 5  -
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 102 363
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 25 18
з бюджетом 1135  - 1
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 89 147
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 829 666
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 467 790
Готівка 1166 435 762
Рахунки в банках 1167 32 28
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -



резервах незароблених премій 1183  -  -
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 1 517 1 985

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 1 563 2 009

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 210 210
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 57 57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 014 1 026
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 1 281 1 293

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 66  -
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 66  -

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  - 459
розрахунками з бюджетом 1620 5 5
у тому числі з податку на прибуток 1621 5 5
розрахунками зі страхування 1625  -  -
розрахунками з оплати праці 1630  - 5
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  - 178
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  - 69
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 211  -
Усього за розділом ІІІ 1695 216 716

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 1 563 2 009

Керiвник Овдій Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер Тележинський Дмитро Віталійович

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



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство Повне товариство "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ XXI
СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 36251671

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2019  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 1 614 1 637
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 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 (  - ) (  - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 1 614 1 637
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 106 147
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 ( 1 684 ) ( 1 754 )
Витрати на збут 2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 10 ) ( 1 )

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 26 29
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  -  -
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  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 26 29
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (5) (5)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 21 24
  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 21 24

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 6 113
Витрати на оплату праці 2505 481 392
Відрахування на соціальні заходи 2510 90 76
Амортизація 2515 15 31
Інші операційні витрати 2520 1 102 1 143
Разом 2550 1 694 1 755

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 Овдій Юлія Володимирівна

      Головний бухгалтер Тележинський Дмитро Віталійович



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство Повне товариство "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 36251671

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2019 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 938 1 213
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  - 458
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 82 85
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 3 766 4 815
Інші надходження 3095 1 397 1 454
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 328 ) ( 623 )
Праці 3105 ( 363 ) ( 322 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 89 ) ( 84 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 96 ) ( 103 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5 ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 91 ) (  - )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 349 ) ( 561 )
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 ( 4 626 ) ( 6 195 )
Інші витрачання 3190 ( 9 ) ( 131 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 323 6

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  -  -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 (  - ) ( 8 )
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  - -8

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
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 (  - ) (  - )
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  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 323 -2
Залишок коштів на початок року 3405 467 469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 790 467

Керiвник Овдій Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер Тележинський Дмитро Віталійович



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство Повне товариство "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ І
КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ 36251671

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2019 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 210  -  - 57 1 014  -  - 1 281

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  - (9)  -  - (9)

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 210  -  - 57 1 005  -  - 1 272

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 21  -  - 21

 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  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

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

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



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  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  -  - 21  -  - 21

 Залишок на кінець
 року 4300 210  -  - 57 1 026  -  - 1 293

Керiвник Овдій Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер Тележинський Дмитро Віталійович
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Примітки до фінансової звітності за 2019 рік 

 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ»  
 

1.Форми фінансової звітності 
1.1 Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за  рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

 

тис.грн. 
Рік, що закінчився 31 грудня 

2019 2018 

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 1 614 1637 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) - - 

Валовий  
прибуток 

1 614 1637 

збиток   

Інші операційні доходи 106 147 

Адміністративні витрати (1 684) (1 754) 

Витрати на збут (   -    ) (   -    ) 

Інші операційні витрати (   10  ) (   1   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності 
прибуток 

26 29 

збиток (   -    ) (   -    ) 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи - - 

Фінансові витрати (   -    ) (   -    ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

26 29 

збиток   

Витрати з податку на прибуток (   5   ) (   5   ) 

Чистий фінансовий результат:  
прибуток 

21 24 

збиток - - 

 

1.2 Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року 

 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

АКТИВИ   

Необоротні  активи   

Нематеріальні активи 7 3 

первісна вартість 43 43 

знос 36 40 

Незавершені капітальні інвестиції - - 

Основні засоби 31 21 

первісна вартість 233 233 

знос 202 212 

Інвестиційна нерухомість - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість - - 

Відстрочені податкові активи 8 - 

Усього необоротні активи 46 24 

Оборотні  активи   

Запаси 5 - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 102 363 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

за виданими авансами 

 

25 18 

з бюджетом - 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 89 147 
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Інша поточна дебіторська заборгованість 829 666 

Грошові кошти та їх еквіваленти 467 790 

Усього оборотні активи 1 517 1 985 

Усього активи 1 563 2 009 

Власний капітал та зобов'язання   

          Власний капітал   

Статутний капітал 210 210 

Резервний капітал 57 57 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 1 014 1 026 

Усього капітал 1 281 1 093 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення   

Довгострокові забезпечення 66 - 

Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень 66 - 

Поточні зобов'язання   

Поточна кредиторська заборгованість за  
товари, роботи, послуги 

- 459 

розрахунками з бюджетом, у т.ч. з податку на прибуток 5 5 

Розрахунки з оплати праці - 5 

Заборгованість за одержаними авансами - 178 

Поточні забезпечення - 69 

Інші поточні зобов'язання 211 - 

Всього зобов'язань 216 716 

Разом власний капітал та зобов'язання 1 563 2 009 

 

1.3 Звіт про власний капітал за рік, який закінчився 31 грудня 2019  року 

 Статутний 
капітал 

Додатковий 
капітал 

Резервни
й 

капітал 

Нерозподілений 
прибуток/ збиток 

Неоплачений 
капітал 

Усього 
власний 
капітал 

Залишок на 31 грудня 2018 

року 

210 - 57 1 014 - 1 281 

Скоригований залишок на 
початок року 

210 - 57 1 005 - 1 272 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

- - - 21 - 21 

Відрахування до резервного 
капіталу 

- - - - - - 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

- - - - - - 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

- - - - - - 

Разом змін у капіталі - - - 21 - 21 

Залишок на 31 грудня 2019 
року 

210 - 57 1 026 - 1 293 

       

1.4 Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

 За рік, що закінчився 31 грудня 

2019 2018 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності:   

Надходження від реалізації (товарів, робіт,послуг) 938 1 213 
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Надходження авансів - 458 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 82 85 

Надходження від страхових премій - - 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3 766 4 815 

Інші надходження 1 397 1 454 

Витрачання на оплату:   

Товарів (робіт, послуг) (328) (623) 

Праці (363) (322) 

Відрахувань на соціальні заходи (89) (84) 

Зобов’язань з податків і зборів (96) (103) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток ( 5 ) (  -  ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (91) (  -  ) 

Витрачання на оплату авансів (349) (561) 

Витрачання на оплату повернення авансів (  -  ) (  -  ) 

Витрачання на оплату цільових внесків (  -  ) (  -  ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик (4 626) (6 195) 

Інші витрачання ( 9 ) (131) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 323 6 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Витрачання на придбання необоротних активів - - 

Надходження від погашення позик - - 

Витрачання на придбання: 
Необоротних активів ( -  ) ( 8 ) 

          Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -8 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

- - 

Отримання позик - - 

Інші надходження - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 323 -2 

Залишок коштів на початок року 467 469 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - - 

Залишок коштів на кінець року 790 467 

 



 

4 

 

2. Інформація про Товариство  
Найменування Товариства: 
 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» 

 Скорочена назва: ПТ «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» 

Юридичний статус Товариства: 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРІНВЕСТ 
ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36251671, надалі - Товариство) є юридичною особою з дати його державної 
реєстрації 25 листопада 2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 

10691070003024172 і діє в Україні, згідно із законодавством України. Товариство є повним, тобто усі Учасники Товариства 
здійснюють підприємницьку діяльність від імені Товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його 

зобов’язаннями усім майном, що їм належить.    
Місцезнаходження Товариства: 03058, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 38-А, гр. прим. №12   

Мета діяльності Товариства  
Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» створене для організації 
підприємницької діяльності, прийняття участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг, одержання прибутку, 
розвиток економічного та інших видів  співробітництва з господарськими організаціями України та закордонних країн, утворення 
нових робочих місць.  
Товариство має 4 відокремлених підрозділи. 

Предмет діяльності Товариства:   
Предметом діяльності Повного Товариства «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І 

КОМПАНІЯ» 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. 

Товариство має таку ліцензію: 
- ліцензія, видана розпорядженням від 27.04.2017 № 1400 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, строк дії ліцензії - безстроковий, на провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку фінансових послуг), а саме надання коштів у позику, в тому 
числі і на умовах фінансового кредиту. 

Вид діяльності Товариства є: 
- 64.92 інші види кредитування. 
Учасники Товариства: 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТБУД», код ЄДРПОУ – 36081173, юридична адреса: 03058, 

м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, володіє  50 % 
Сладеного капіталу Товариства. 

 Товариство з обмеженою відповідальністю   «ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ» 03058, м.Київ, Солом'янський район, 
ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, код ЄДРПОУ - 36081220  юридична адреса: 03058, 
м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, володіє  50 % 
Сладеного капіталу Товариства. 

 

3. Загальна основа формування фінансової звітності 
 

3.1.  Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного 

подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних 
потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з 
врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних 
актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам 
МСФЗ. 

 

3.2 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності  
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не набрали чинності. Такі вимоги 

забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці інформації, що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив 
вживання цих МСФЗ на фінансову звітність Товариства.  

Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності 
Товариства. Управлінський персонал розглядає можливості потенційного впливу цих змін на фінансову звітність Товариства. 

 

МСФЗ Характер змін  

МСФЗ 17 
Страхові 

контракти 

 

Встановлює принципи визнання, оцінки та подання страхових контрактів, замінюючи при цьому 
МСФЗ 4 Страхові контракти. МСФЗ 17 окреслює загальну модель модифіковану для страхових контрактів з 
прямою участю, описану як підхід з перемінною оплатою. Загальну модель можна спрощувати за умови 
відповідності деяким критеріям через оцінювання зобов’язання на решту періоду покриття з використанням 
розподілу страхової премії. 
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Загальна модель використовує поточні припущення для оцінки суми, часу та невизначеності 
майбутніх грошових потоків, а також вимірює вартість такої невизначеності. Вона також враховує ринкову 
ставку відсотка та вплив опцій власників полісів та гарантій. 

Стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або 
пізніше, при цьому дозволяється дострокове застосування. Він застосовується ретроспективно, окрім 
випадків, коли це непрактично; в таких випадках застосовується модифікований ретроспективний підхід 
або підхід за справедливою вартістю. Проект для обговорення Зміни в МСФЗ 17 розглядає проблемні 
питання щодо впровадження, ідентифіковані після публікації МСФЗ 17. Однією з головних запропонованих 
змін є відкладення дати початку застосування МСФЗ 17 на один рік, тобто для періодів, що починаються 1 
січня 2022 року або пізніше. 

Перехідні вимоги вказують, що датою першого застосування є початок річного звітного періоду, в 
якому суб’єкт господарювання вперше застосовує стандарт, а перехідною датою є початок періоду, що 
безпосередньо передує даті першого застосування.  

Даний стандарт Товариством не використовується 

Зміни до МСФЗ 
10 та МСБО 28 - 

Продаж або 
внесок активів 
інвестором в 
асоційовану 
компанію чи 

спільне 
Товариство 

Зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28 стосуються ситуацій, коли існує продаж або внесок активів інвестором 
в асоційовану компанію або спільне підприємство. Так, зміни говорять, що прибуток чи збитки внаслідок 
втрати контролю над дочірньою компанією внаслідок операції з асоційованою компанією чи спільною 
компанією, де облік ведеться за методом участі в капіталі, визнається в складі прибутків чи збитків 
материнською компанією лише в тій мірі, яка не стосується непов’язаних з цим інтересів інвестора в 
асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Аналогічно цьому, прибутки та збитки внаслідок 
переоцінки інвестицій в екс-дочірній компанії (яка стала асоційованою компанією  чи спільним 
підприємством, облік якої ведеться за методом участі в капіталі) до справедливої вартості визнаються в 
складі прибутків чи збитків материнської компанії лише в тій мірі, яка не стосується непов’язаних з цим 
інтересів інвестора в новій асоційованій компанії чи спільному підприємстві. 

Дата набуття чинності змінами ще не вказана РМСБО; але дозволено їх дострокове застосування.  

Зміни в МСФЗ 3 
Визначення 

бізнесу 

Зміни уточнюють, що, хоча бізнес зазвичай має вихід якоїсь продукції, це не є необхідним для того, 
щоб сукупність видів діяльності та активи кваліфікувались як бізнес. Для того, щоб вважатись бізнесом, 
діяльність та активи повинні включати, як мінімум, вхід чогось та матеріальний процес, що разом 
створюють можливість створення вихідної продукції. 

Наводяться додаткові поради для визначення, чи було створено матеріальний процес. 
Зміни також впроваджують як опцію тест концентрації, який дозволяє виконати спрощену оцінку, чи є  

сукупність видів діяльності та активи бізнесом, чи ні. За цим опціонним тестом концентрації, створена  
сукупність видів діяльності та активи не вважаються бізнесом, якщо майже вся справедлива вартість 
валових активів є сконцентрованою в одному активі, якій можна ідентифікувати, або групі аналогічних 
активів. Зміни застосовуються ретроспективно для всіх об’єднань бізнесу  та придбань активів, у яких дата 
придбання припадає на перший річний звітний період, що починається 1 січня 2020 року або пізніше; при 
цьому допускається дострокове застосування. 

Зміни МСБО 1 та 
МСБО 8 

Визначення 
суттєвості 

Зміни націлені на покращення зрозумілості визначення суттєвості в МСБО 1 та не змінює концепцію 
суттєвості в МСФЗ. Концепція ‘маскування' суттєвої інформації несуттєвою включена в нове визначення. 
Поріг суттєвості, який впливає на користувачів, змінено за «може вплинути» на «можна вмотивовано 
вважати таким, що може вплинути». 

Визначення суттєвості в МСБО 8 замінено посиланням на визначення суттєвості в МСБО 1. Окрім 
того, РМСБО внесла зміни в інші стандарти та Концептуальну Основу, де міститься визначення суттєвості 
чи посилання на термін «суттєвість» для забезпечення послідовності. 

Зміни застосовуються ретроспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або 
пізніше; при цьому допускається дострокове застосування. 

Зміни до 
Посилань на 

Концептуальну 
Основу в МСФЗ 

Разом з переглянутою Концептуальною Основою, яка набула чинності після публікації 29 березня 
2018 року, РМСБО також видала Зміни до посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ. Цей документ 
містить зміни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, 
IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, та SIC-32. 

При цьому не всі зміни оновлюють ці стандарти щодо посилань та цитат концептуальної основи так, 
щоб вони посилались на переглянуту Концептуальну Основу. Деякі стандарти оновлено для розуміння, на 
яку версію Концептуальної Основи вони посилаються 

 (Концептуальну Основу, прийняту РМСБО в 2001 р., Концептуальну Основу РМСБО від 2010 р., чи 
нову переглянуту Концептуальну Основу від 2018 р.), або зазначення, що визначення в стандарті не 
оновлювались відповідно до нових визначень, наведених в переглянутій Концептуальній Основі. 

Зміни, які є дійсно оновленням, є чинними для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або 
пізніше; при цьому допускається дострокове застосування. 

 

За рішенням керівництва Товариства у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувались достроково 
опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

В даний час керівництво оцінює ефект  потенційного впливу змінених стандартів на фінансову звітність  Товариства. 
Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувала достроково опубліковані МСФЗ, 

поправки до них та інтерпретації. 
В даний час керівництво оцінює ефект  потенційного впливу змінених стандартів на фінансову звітність  Товариства. 
 

3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах 
гривень, округлених до цілих тисяч. 
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3.4. Припущення про безперервність діяльності 
Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з 

припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство 
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
  

3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариство затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 05 лютого 2020 

року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до 
випуску. 
Річна звітність оприлюднюється на ВЕБ-сайті Товариства (www.pro100credit.com.ua). 

 

3.6. Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 

2019 року. 
 

4. Суттєві положення облікової політики  
 

4.1. Основа (або основи) оцінки, що застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної 

собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за 
справедливою вартістю», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 
«Інвестиційна нерухомість».  Такі методи оцінки включають використання  справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за 
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки , зокрема, 
використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз 

дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість 
фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

 

4.2. Загальні положення щодо облікових політик 

4.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання 
при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти 
таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

 

4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ 
конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.  

Товариство вперше застосувало деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 01 
січня 2019 року або після цієї дати. Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 

 

МСФЗ Характер змін /вплив на фінансову звітність 

МСФЗ 16 Оренда 

Впроваджує нові або змінені вимоги до обліку оренди. Ці значні зміни стосуються обліку орендаря, 
оскільки відміняють різницю між операційною та фінансовою орендою та вимагають визнання активу з 
правом користування та орендного зобов’язання на початку оренди окрім короткострокової оренди та 
оренди малоцінних активів. На відміну від цього, вимоги до обліку орендодавця майже не змінились. 
Управлінський персонал Товариства застосував ці поправки в обліку операцій оренди. 

Поправка до     
МСФЗ 3 

Об’єднання 
бізнесу 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли суб’єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, який є 
спільною діяльністю, такий суб’єкт застосовує вимоги до поетапного об’єднання бізнесу, включаючи 
переоцінку свого раніше утримуваного відсотку в спільній діяльності за справедливою вартістю. Цей 
показник до переоцінки включає невизнані активи, зобов’язання та гудвіл спільного виробництва. 
Управлінський персонал Товариства не застосував ці поправки, у зв’язку із відсутністю відповідних 
операцій. 

Зміни до МСФЗ 9 
Фінансові 

інструменти 

Зміни уточнюють, що для цілей оцінки визначають, чи відповідає передплата умові «оплати лише тіла та 
відсотків». Сторона, яка використовує цю опцію, може сплачувати або отримувати належну винагороду за 
передплату незалежно причини передплати. Іншими словами, фінансові активи з передплатою з від’ємною 
винагородою відповідають наведеній вище умові. Зміни до МСФЗ 9 не вплинули на фінансовий стан, 
фінансові результати та грошові потоки Товариства. 

КТМФЗ (IFRIC) 23 
Невизначеність 

щодо правил 
обчислення 
податку на 
прибуток 

Встановлює шляхи визначення облікового податкового статусу у випадках існування невизначеності щодо 
розрахунку податку на прибуток. IFRIC вимагає від суб’єкта господарювання: 

• визначити, чи оцінювати невизначені податкові статуси кожний окремо чи с цілому як групу; та 

• оцінити ймовірність того, що податкові органи приймуть використаний чи запропонований 
суб’єктом господарювання підхід до невизначеності, наведений в наданих документах щодо податку 
на прибуток: 

Якщо так, то суб’єкт господарювання повинен визначити свій обліковий податковий статус відповідно до 
використаного або запланованого підходу до податку в документах щодо податку на прибуток, які будуть 
подаватись в податкові органи. 
Якщо ні, то суб’єкт господарювання повинен відобразити вплив невизначеності щодо розрахунку податку 
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на прибуток при визначенні свого податкового статусу з використанням методу найбільше вірогідної сумі 
або очікуваної суми. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства. 

Зміни до МСБО 28 
Інвестиції в 
асоційовані 

підприємства і 
спільні 

підприємства 

Зміни до МСБО 28, включаючи вимоги щодо знецінення, застосовуються до інших фінансових 
інструментів в асоційовані Товариства чи у спільне підприємство, де не застосовується метод обліку за 
участю в капіталі. Сюди включено довгостроковий відсоток, який по суті є частиною чистих інвестицій в 
асоційовану компанію чи спільне підприємство Управлінський персонал Товариства  не застосував ці 
поправки, у зв’язку із відсутністю відповідних операцій..  

Зміни до МСБО 19 
Виплати 

працівникам 

Зміни уточнюють, що вартість колишніх послуг (або прибуток чи збиток при розрахунку) розраховуються 
через оцінювання зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими виплатами з використанням 
оновлених припущень та порівнянням запропонованих благ та активів плану до та після змін (секвестру чи 
виплат), ігноруючи при цьому максимальний рівень активу (який може виникнути у випадку, якщо 
пенсійний план з фіксованими виплатами має значний приріст). МСБО 19 уточнює, що зміна впливу 
максимального рівня активу, визначається на наступному етапі та визнається в складі іншого сукупного 
доходу. 
Було внесено зміни в параграфи, що стосуються оцінювання вартості поточних послуг та чистого відсотку 
щодо чистого зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими виплатами. Від Фонду тепер 
вимагається використання оновлених припущень на основі такої переоцінки для визначення вартості 
поточних послуг та чистого відсотку на ту частину звітного періоду, що залишилась після зміни плану. Що 
стосується чистого відсотку, зміни встановлюють, що для періоду після змін плану чистий відсоток 
розраховується множенням  чистого зобов’язання (активу) за пенсійним планом, переоціненого відповідно 
до МСБО 19 на ставку дисконтування, використану при переоцінці (з урахуванням впливу внесків та 
виплат на чисте зобов’язання (актив). Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства. 

Поправка до 
МСФЗ 11 Спільна 

діяльність 

Зміни уточнюють, що у випадку, якщо сторона, що приймає участь в спільній діяльності, але не має 
спільного контроля над нею, отримує спільний контроль над такою спільною діяльністю, Групі можна не 
переоцінювати свій раніше утримуваний відсоток в спільній діяльності. Управлінський персонал 
Товариства  не застосував ці поправки, у зв’язку із відсутністю відповідної діяльності. 

Поправка до 
МСБО 12 Податки 

на прибуток 

Зміни уточнюють, що суб’єкт господарювання повинен визнати податкові наслідки щодо податку на 
прибуток від дивідендів в складі прибутку чи збитку, іншого скупного доходу чи капіталу залежно від 
того, де суб’єкт господарювання початково визнавав операції, які генерують оподатковуваний дохід. Це не 
залежить від застосування різних ставок податків до розподіленого та нерозподіленого прибутку). Дані 
поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства. 

МСБО 23 Витрати 
на позики 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли конкретну позику ще не погашено після того, як відповідний актив 
готовий до використання чи продажу, ця позика включається до коштів, позичених суб’єктом 
господарювання в загальних цілях, при розрахунку ставки капіталізації коштів, позичених ним в загальних 
цілях. Управлінський персонал Товариства  не застосував ці поправки, у зв’язку із відсутністю відповідної 
діяльності. 

 

4.2.3. Форма та назва фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим  «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». 

 

4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, заснованою на 
методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 
собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків від операційної 
діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація 
про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень 
та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

4.3 Облікові політики щодо фінансових інструментів 

4.3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів 
визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань 
до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за 
справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 
Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 
 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 

збитку; 
 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 
 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 
 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 

збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою 
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вартістю . 
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних 

грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та 
процентів на непогашену частку основної суми.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за 
амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової 
політики. 

 

4.3.2 Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми 

грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових 
коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній 
валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.3.3 цих Приміток. 
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за 

офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в 

банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку 
прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх 
як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

4.3.3 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити, дебіторську 
заборгованість, в тому числі позики. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. 
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання 

з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків 
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. 
Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом 
станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при 
цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 

зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання 

з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на 
звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-

знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю 
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою 
відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення 
корисності. 

 

4.3.4 Дебіторська заборгованість 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, 
набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю.  
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку 

фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 

4.3.5 Фінансові активи, що оцінюються  за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 
збитку, відносяться інвестиційні сертифікати, акції та паї (частки) господарських товариств. 

Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі купівлі-продажу цінних паперів. Витрати 
з їх придбання відображаються на рахунках витрат при первісному визнанні вказаних цінних паперів.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. 
Якщо фінансові активи мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти 

оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для 
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
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приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є 

достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи 
використання закритих вхідних даних.  

Оцінка цінних паперів, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і 
при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю. 

Для оцінки цінних паперів, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора 
торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути 
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли 
існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у 
цьому діапазоні.   

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу 
вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента 
та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких припинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, 
що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності 
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.  

 

4.3.6 Зобов'язання  
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, 

набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: 
 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду; 
 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку 

фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.  
 

4.3.7 Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі 
сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 
 

4.4 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

4.4.1 Визнання та оцінка основних засобів 

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує з ціллю використання їх в своїй діяльності, наданні послуг чи 
реалізації своїх адміністративних цілей, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та 
вартість яких більше 6000 грн. 

При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО № 16 «Основні засоби».  
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю 

мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  
 

4.4.2 Подальші витрати  
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрат на щоденне обслуговування об’єкта. Ці витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші 
витрати, які   задовольняють  критерії визнання активу. 

Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів  відбувається або після вибуття або коли не очікують 
майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, Товариством визнається як різниця між 
чистими надходженнями від вибуття (за наявності) та балансовою вартістю об’єкта. 

 

4.4.3 Амортизація основних засобів 

Амортизація по основним засобам нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного 
строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Строки корисного використання груп основних 
засобів представлені таким чином: 

Група основних засобів 
Строк 

амортизації років 

Будівлі 20 

Споруди 15 

Передавальні пристрої 10 

Машини та обладнання 5 

Офісне обладнання : електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичного оброблення 
інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні 
програми, інші інформаційні системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, джерела безперебійного 
живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони ( в тому числі стільникові) 

2 

Транспортні засоби 5 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5 

Інші основні засоби 12 
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Амортизацію  активу починають,  коли він стає придатним для використання. Амортизація активу припиняється на одну з 
двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняється визнання активу. 

  

4.4.4 Нематеріальні активи 

При визнанні та обліку нематеріальних активів Товариство керується МСБО № 38 «Нематеріальні активи». Рівень суттєвості 
для статті «Нематеріальні активи» в фінансовій звітності складає 1500,00 грн. 

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю 
придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно 
протягом терміну корисного використання нематеріальних активів з використанням прямолінійного методу. Очікувані терміни 
корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в 

оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.  
Термін використання нематеріальних активів визначати наступний: 
- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для 

електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті - відповідно до правовстановлюючого документа, але не 
менш ніж 2 роки ; 

 - інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) - 
відповідно до правовстановлюючого документа.  

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

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується 
економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і 
балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.  

 

Незавершені капітальні інвестиції 
Незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом) визнаються витрати з будівництва (виготовлення), 

придбання і поліпшення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію 
та обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. Незавершені 
капітальні інвестиції не є об’єктами основних засобів, обліковуються в окремій групі, а їх вартість не підлягає переоцінці та 
амортизації. 

 

4.4.5 Зменшення корисноcті основних засобів та нематеріальних активів 

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів 
на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для 
визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, 
Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. Нематеріальні активи з 
невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет 
знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.  

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

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

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

 

5. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності  
5.1 Облікові політики щодо запасів  
Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому і: існує велика ймовірність одержання економічної вигоди від 

їхнього використання в майбутньому;  та їхня вартість може бути вірогідно оцінена.       
Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (з) склад (у) запасів є передача ризиків і вигід, пов'язаних з 

володінням запасами. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їхнє найменування.  
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для сировини, основних матеріалів, 

напівфабрикатів — по середньозваженій собівартості, допоміжні матеріали, палива, запасних частин, малоцінних 
швидкозношуваних предметів та покупних напівфабрикатів за методом ідентифікованої собівартості. 

Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось за цінами продажу. 
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням 

будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності, та витрат на її реалізацію. 
 

5.2 Облікові політики щодо оренди 

На початку дії договору Товариство оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Договір визнається таким, 
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що містить оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду 
часу в обмін на компенсацію. 

На дату початку оренди Товариство визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. 
На дату початку оренди орендар оцінює актив з права користування за собівартістю, яка складається з: 
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання; 
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди; 
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем;  
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу, відновлення місця, на 

якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі 
витрати здійснюються з метою виробництва запасів. Орендар несе зобов’язання за такими витратами або до дату початку оренди, 
або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.  

Товариство повторно оцінює чи є договір або окрема його частина договорами оренди лише у разі перегляду умов договору. 
Якщо договір або окрема його частина є договорами оренди, Товариство обліковує кожну орендну складову як договір 

оренди, окремо від неорендних складових договору 

 

Товариство як орендар 

Первісна оцінка 

На дату початку оренди, Товариство визнає актив з права користування та зобов’язання за договором оренди. Актив з права 
користування оцінюється за собівартістю. 

На дату початку оренди, Товариство оцінює зобов'язання за договором оренди в сумі теперішньої вартості орендних платежів, 
ще не сплачених на таку дату. Товариство дисконтує орендні платежі, застосовуючи відсоткову ставку, яка передбачена договором 

оренди. Якщо таку ставку не можна легко визначити, Товариство застосовує додаткову ставку запозичення орендаря. 
До складу орендних платежів, що враховуються при оцінці орендних зобов'язань за право користування базовим активом 

протягом строку оренди включаються: 
- фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів до заключення договору 

оренди, що підлягають отриманню; 
- змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки 

на дату початку оренди; 
- суми, які будуть сплачені Товариством за гарантіями ліквідаційної вартості; 
- ціна реалізації опціону на придбання активу, якщо Товариство обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою 

можливістю; 
- штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди відображають реалізацію Товариством опціону на дострокове 

припинення договору оренди. 
Виключення для невизнання на балансі активу з права користування Товариство використовує виключення та не визнає на 

балансі активи з права користування щодо: 
- короткострокових договорів оренди; 
- договорів оренди, за якими базовий актив має низьку вартість. 
Товариство застосовує виключення до договорів оренди всіх груп активів. 
При застосуванні даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди зі строком оренди до 365 днів 

включно. Договори оренди, що передбачають опціон на придбання базового активу не розглядаються як короткотермінові. 
За договорами оренди, до яких Товариство застосовує виключення, витрати визнаються в періоді, до якого вони належать. 
Подальша оцінка 

Після дати початку оренди Товариство оцінює всі актив з права користування, окрім тих, що відповідають визначенню 
інвестиційної нерухомості, за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, накопиченого зменшення корисності з 
коригуванням на суму переоцінки орендних зобов'язань відображеної проти собівартості активу з права користування. 

Амортизація активу з права користування здійснюється від дати початку оренди до кінця строку корисного використання 
базового активу, якщо оренда передає Товариство право власності на базовий (орендований) актив наприкінці строку оренди або 
якщо собівартість активу з права користування відображає факт, що Товариство скористається можливістю його придбати. В інших 
випадках Товариство амортизує актив з права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку 
корисного використання активу з права користування та кінець строку оренди. 

Інші вимоги до нарахування амортизації, визнання зменшення корисності за активом з права користування аналогічні 
вимогам, що застосовуються до власних основних засобів. 

Товариство розкриває активи з права користування, окрім тих, що відповідають визначенню інвестиційної нерухомості за 
статтею «Основні засоби» Звіту про фінансовий стан з окремою деталізацією у Примітці 8.5. 

Товариство розкриває зобов'язання за договором оренди за статтею «Інші зобов'язання» у Звіті про фінансовий стан з 
окремою деталізацією у Примітці 14.10. 

Після дати початку оренди Товариство розкриває у Звіті про прибутки та збитки: 
- відсотки за орендним зобов'язанням, - за статтею «Інші процентні витрати»; 
- змінні орендні платежі, не включені до оцінки орендного зобов'язання, - в тому періоді, протягом якого виникли події або 

умови, що спричинили їх нарахування, - за статтею «Інші адміністративні та операційні витрати». 
Орендар може вирішити не застосовувати вимоги щодо первісної та подальшої оцінки/переоцінки права користування та 

орендного зобов’язання, а також вимог щодо подання такої інформації у фінансовій звітності до: 
a) короткострокової оренди; та 

б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним  
Якщо орендар вирішує не застосовувати такі вимоги до короткострокової оренди чи оренди, за якою базовий актив є 

малоцінним, то орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку 
оренди або на іншій систематичній основі. Орендар застосовує іншу систематичну основу, якщо така основа більше відображає 
модель отримання вигоди орендарем. 

Якщо орендар обліковує короткострокову оренду то він вважає цю оренду новою орендою для цілей цього стандарту, якщо 

a) відбулася модифікація оренди; або 



 

12 

 

б) сталася будь-яка зміна строку оренди. 
Переоцінка зобов’язань за договором оренди 

Товариство переоцінює орендне зобов’язання у випадку суттєвого відхилення його балансової вартості від оціненої – більше, 
ніж на 10%. 

Товариство змінює оцінку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням переглянутої 
ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

- зміна строку оренди (у зв’язку з переглядом ймовірності виконання опціону на продовження або дострокового припинення 
оренди); 

- зміна оцінки можливості придбання базового активу; 
- зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої процентної ставки. 
Товариство змінює оцінку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням незмінної ставки 

дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 
- зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості; 
- зміна майбутніх орендних платежів внаслідок зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких 

платежів. 
Товариство відображає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з права користування (крім випадку 

зменшення балансової вартості активу з права користування до нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права 
користування зменшилася до нуля та відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, Товариство визнає решту суми у 
складі прибутків або збитків. 

Модифікації договору оренди 

Товариство розглядає модифікацію договору оренди як окремий договір оренди, якщо виконуються умови: 
- модифікація збільшує сферу дії договору оренди, додаючи право на користування одним або більшою кількістю базових 

активів; 
- компенсація за договором збільшується на суму, що відповідає ціні окремого договору за збільшений обсяг з відповідними 

коригуваннями, що відображають обставини конкретного договору. 
Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату набрання чинності модифікацією, 

Товариство: 
- розподіляє компенсацію, зазначену в модифікованому договорі оренди; 
- визначає строки модифікованої оренди; 
- переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів із використанням переглянутої 

ставки дисконтування. 
Переглянута ставка дисконтування визначається як відсоткова ставка, яка передбачена договором оренди для залишкового 

строку оренди або як додаткова ставка запозичення орендаря на дату набрання чинності модифікації оренди, якщо ставку відсотка, 
неявно передбачену в оренді, не можна легко визначити. 

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату набрання чинності модифікацією, 
Товариство: 

- зменшує балансову вартість активу з права користування на суму часткового або повного припинення оренди для 
модифікації, що зменшує обсяг договору оренди; будь-який прибуток або збиток, пов’язаний із частковим або повним 
припиненням оренди відображається за статтею «Інші адміністративні та операційні витрати» Звіту про прибутки та збитки; 

- відображає коригування активу з права користування з урахуванням усіх інших модифікацій договору оренди. 
 

5.3 Облікові політики щодо доходів та витрат 

Доходами облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 
є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Це, власне, 
означає, що визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 

Дохід  від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:  
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; 
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з 

володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;  
в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Товариства  надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;  
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.  
Дохід від виконання послуг визнається як той що підлягає отриманню, і визначається на дату отримання коштів від клієнта за 

отримання фінансового кредиту під заставу майна, у разі задоволення всіх наведених далі умов:  
а) можна достовірно оцінити суму доходу;  
б) є ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією;  
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та  
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.  
 Витратами облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, є зменшення 

чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення 

зобов’язань або зменшення активів. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією 

мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий 
стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. 
 

5.4 Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої 
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події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

 

5.5 Виплати працівникам 

Облік виплат працівникам регламентується МСБО 19 «Виплати працівникам». 
Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічні відпустки, виплати за 

листами непрацездатності нараховуються в тому періоди, у якому послуги надавалися працівниками. Короткострокові виплати 
працівникам Товариство визнає як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми  та як витрати. 

 

5.6 Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату працівників до Пенсійного 
фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати 
відображаються у періоді, в якому були нарахування. 

 

5.7. Умовні  зобов’язання  та активи 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання 
розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає 
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

6.Основні припущення, оцінки та судження  
6.1Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Під час підготовки фінансової звітності Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ 
СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на 
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами 
яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань.  

Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть 
зрештою відрізнятися від цих розрахунків. 

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

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Повного Товариства «ЛОМБАРД 
«ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ»; 

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
- є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час формування судження враховується прийнятність наведених далі джерел у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, де ідеться про подібні та пов'язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі 

фінансової звітності. 
Під час формування судження враховуються крайні положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, 

які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті 
галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ,  Товариство не здійснювало 

 

6.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства  
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 ґрунтується 
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

6.3 Судження щодо змін справедливої вартості активів Товариства 

Управлінський персонал 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: (а) вони з високим ступенем 
ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, 
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також 
на доходи (витрати) може бути значним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану 
справедливу вартість. 

 

6.4Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Управлінський персонал застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до 
складу активів Товариства. Професійне судження за цим питанням ґрунтується 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 фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

6.5 Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту – це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення 
теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки 
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дисконту є бажана інвестору ставки доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або – 

ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставленням рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має 
визначатися з урахуванням трьох факторів: 

а) вартості грошей у часі; 
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації; 
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 
Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не 

введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 13,6% річних. Інформація, що використана 
для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo 

розділ «Вартість строкових депозитів 

 

6.6 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів  
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів 

та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за 

амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні 
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі 
незначного зростання кредитного ризику). 

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент 
стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або 
буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 
реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання 
дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій 
перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не 
обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту 
за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в 
якій Товариство здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він 
вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну 
дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а 
отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 
 

7. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
7.1 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 

Товариство 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. 

Класи активів 
та зобов’язань, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 

витратний) 

 

Вхідні дані 

Грошові 
кошти  

Первісна та подальша оцінка грошових коштів 
здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти 
капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за справедливою вартістю 
на дату оцінки. 

Ринковий Офіційні біржові курси організаторів 
торгів на дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового курсу на дату 
оцінки, використовуються ціни 
закриття біржового торгового дня 

Інвестиційна 
нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості 
здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка 
інвестиційної нерухомості здійснюється за 
справедливою вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
дохідний 

Ціни на ринку нерухомості, дані 
оцінки професійних оцінювачів 

 

7.2 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 
Для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 в залежності від 

того, наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню та важливості таких даних 

для оцінки справедливої вартості в цілому, які можна викласти таким чином: 
- Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 

зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ на дату оцінки; 
- Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які можна спостерігати для 

активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та  
- вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, які не піддаються спостереженню. 

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
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 тис.грн.  

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених 

за справедли 

вою вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними) 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Дебіторська 
заборгованість  – – – – 832 943 832 943 

Поточні зобов’язання – – – – 716 216 716 216 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 
котирування цих активів 

 

7.3 Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 
У 2018 та 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було. 
 

7.4. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2019 2018 2019 2018 

Дебіторська заборгованість 832 943 832 943 

Поточні зобов’язання 716 216 716 216 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 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. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності 
8.1 Доходи  та витрати діяльності за 2018 та 2019  рік наведені в таблиці, тис. грн:     

Стаття Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2019 рік 2018 рік 

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) 1614 1637 

Прибуток 1614 1637 

Інші операційні доходи 106 147 

Адміністративні витрати (1684) (1754) 

Інші операційні витрати (10) (1) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

Прибуток 26 29 

Інші  витрати (  -  ) (  -  ) 

Фінансовий результат до оподаткування:   

Прибуток 26 29 

Витрати з податку на прибуток 5 5 

Чистий фінансовий результат:   

Прибуток 21 24 

Сукупний дохід 21 24 

                   

8.2. Адміністративні та інших операційні витрати 

До адміністративних та інших операційних витрат відносяться всі витрати, які не залежать від обсягу реалізованих послуг, 
наданих Товариством за період. Загальна сума адміністративних витрат за 2018 рік та 2019 рік становила:  

 

Виплати працівникам  
Для обліку винагород робітників товариство застосовує МСБО 19 «Виплати працівникам». Всі виплати працівникам в 

Товаристві враховуються як поточні, у відповідності до МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення 
періоду, в якому робітник працював.  

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже 
сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення 
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Товариство не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що 
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати 
відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 

До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди, такі як: 

Стаття 
2019 рік 

Сума, тис. грн. 

2018 рік 

Сума, тис. грн. 
Матеріальні витрати                                                    6 113 

Витрати на оплату праці  481 392 

Відрахування на соціальні заходи 90 76 

Амортизація 15 31 

Інші операційні витрати 1092 1143 

Всього 1694 1755 



 

16 

 

- заробітна плата, 
- оплачувані щорічні відпустки, 
- виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням, 
- премії та пільги. 

Протягом 2018 року витрати на оплату праці (разом з нарахованим резервом на відпустки) склали – 392 тис. грн., 
відрахування на соціальні заходи – 76 тис. грн.  
Протягом 2019 року витрати на оплату праці (разом з нарахованим резервом на відпустки) склали – 481 тис. грн., відрахування на 
соціальні заходи – 90 тис. грн.  

 

8.3. Витрати з податку на прибуток  
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного податку. Податок на прибуток 

відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що належать до операцій, що відображаються в 
іншому сукупному прибутку, або до операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, 
відповідно, відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів. Поточні витрати Товариства 
за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Згідно з Кодексом ставка податку на 
прибуток у  2018 році та 2019 році становить 18 %.    
Загальна сума витрат з податку на прибуток за 2018 рік становила 5 тис.грн. 
Загальна сума витрат з податку на прибуток за 2019 рік становила 5 тис.грн. 

 

8.4 Нематеріальні активи 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2019 року нематеріальні активи включали наступне, тис. грн.: 

 

 

8.5 Основні засоби 

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2019 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином 
тис.грн.: 

Показники 31.12.2018 31.12.2019 

Основні засоби, балансова вартість  
 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Знос 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

знос 

Будинки та споруди - - - - 

Машини та обладнання 100 70 100 80 

Інструменти, прилади та інвентар 61 61 61 61 

Інші основні засоби - - - - 

Інші необоротні матеріальні активи 72 71 72 71 

Разом 233 202 233 212 

 

8.6. Відстрочені податкові активи 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року відстрочені податкові активи складали, тис. грн.: 
Показники Балансова вартість на 31.12.2018 Балансова вартість 31.12.2019 

Відстрочені податкові активи з податку 
на прибуток 

8 - 

Всього - - 

 

8.7 Дебіторська заборгованість 

 

Станом на 31.12.2019 р. дебіторська заборгованість становить 1194 тис. грн. і складається із нарахованих відсотків по 
договорам наданих кредитів. Інша поточна дебіторська заборгованість складається із заборгованості по наданим кредитам та 
розрахункам за відшкодуванням завданих збитків. 

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. становить 1045 тис. грн. і складається із нарахованих відсотків по 
договорам наданих кредитів. Інша поточна дебіторська заборгованість складається із заборгованості по наданим кредитам та 
розрахункам за відшкодуванням завданих збитків. Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена та 
знецінена дебіторська заборгованість відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням 

Найменування статті, операції Інші нематеріальні 
активи 

Всього 

Первісна вартість чи оцінка на 01.01.2019р., тис.грн 43 43 

Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2019р., тис.грн. 43 43 

Знос та зменшення корисності на 01.01.2019р., тис.грн. 36 36 

Амортизаційні відрахування, тис.грн. 36 36 

Знос та зменшення корисності на 31.12.2019р., тис.грн. 40 40 

Чиста балансова вартість на 01.01.2019р, тис.грн. 7 7 

Чиста балансова вартість на 31.12.2019р, тис.грн. 3 3 

Назва показника 
На 31.12.2018 

(тис.грн.) 
На 31.12.2019. 

(тис.грн.) 
Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги 102 363 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 25 18 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 89 147 

Інша поточна дебіторська заборгованість 829 666 
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індивідуального підходу. 
 

8.8. Грошові кошти та їх еквіваленти 
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти включали наступне, тис. грн.: 

Стаття Балансова вартість на 31.12.2018 Балансова вартість на 31.12.2019  

Каса 435 762 

Поточний рахунок банку 32 28 

Інші рахунки в банку - - 

Грошові кошти в дорозі - - 

Разом 467 790 

 

8.9. Складений капітал 

Власний капітал Товариства складається, тис. грн., у т.ч.: 

Стаття 
Балансова вартість на 

 31.12.2018 

Балансова вартість  

 31.12.2019  

Зареєстрований (пайовий) капітал 210 210 

Резервний капітал 57 57 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1014 1026 

Разом 1281 1293 

 

Статутний капітал Товариства (100%) сформований учасниками Товариства 

  

Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу Товариства і призначається для 
покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал формується шляхом щорічних 
відрахувань у розмірі не менше 5% суми щорічного чистого прибутку Товариства до досягнення визначеного розміру. 

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених 
регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариства вважає, 
що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі. 

Товариство виконує норматив достатності капіталу відповідно до Положення про порядок надання фінансових послуг 
ломбардами затверджено Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 26.04.2005  № 3981 

 

8.10. Поточна кредиторська заборгованість 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року поточна кредиторська заборгованість включала наступне, тис. грн.: 
Показники Балансова вартість на 

 31.12.2018 

Балансова вартість на  

31.12.2019 

Кредиторська заборгованість за товари, роботі, послуги - 459 

Заборгованість за розрахункам з бюджетом 5 5 

Заборгованість з оплати праці - 5 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 178 

Інші поточні зобов’язання 211  

Всього 216 647 

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» станом на 31.12.2019 р. наведене зобов’язання, пов’язане з 
заборгованістю по платежам за інформаційно-консультаційні, консалтингові та юридичні послуги, послуги оренди та охорони.  

 

8.11. Поточні забезпечення 

В статті «Поточні забезпечення» знайшли відображення суми нарахувань резерву майбутніх щорічних відпусток з 
урахуванням витрат на єдиний соціальний внесок у розмірі 22% станом на 31.12.2019 р. в сумі 69 тис. грн.  

 

 

9. Розкриття іншої інформації 
9.1. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов’язаними сторонами Товариства вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють 
контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 
Пов’язаними сторонами Товариства є: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТБУД», код ЄДРПОУ – 36081173, юридична адреса: 03058, 
м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, володіє  50 % Сладеного 
капіталу Товариства. 

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю   «ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ» 03058, м.Київ, Солом'янський район, 
ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, код ЄДРПОУ - 36081220  юридична адреса: 03058, м.Київ, 
Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12, володіє  50 % Сладеного капіталу 
Товариства 

Директор Повного Товариства «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Учасники 

Розмір 
внеску, грн. 

Частка у статутному 
капіталі, % 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТБУД», 03058, м.Київ, 
Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12 105000,00 50,0 

Товариство з обмеженою відповідальністю   «ІНТЕРІНВЕСТ XXI СТОЛІТТЯ» 03058, м.Київ, 
Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА БУД.38-А ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ 12 105000,00 50,0 

Разом 210000,00 100,0 
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ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» – Овдій Юлія Володимирівна, ідентифікаційний код 3009622903. 
Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» до операцій з  пов’язаними сторонами також відноситься 

оплата праці керівництву Товариства. Заробітна плата керівництву Товариства  за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. нарахована у 
сумі 49 тис. грн. і виплачена вчасно, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. нарахована у сумі 48 тис. грн.  

Протягом звітного періоду  Товариство  не здійснювало  операції з  учасниками Товариства, іншими зв’язаними сторонами , 
що виходять  за межі господарської діяльності. 

 

9.2. Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» не має умовних 
активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних зобов’язань. 

 

9.3. Судові процеси 

Протягом 2019 року Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» 

не подавало  цивільних позовів про стягнення заборгованості за договорами, укладеними з клієнтами Товариства.    
 

9.4. Ризики 

Кредитний ризик 

Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» усвідомлює, що 
діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у мінливому ринковому середовищі може суттєво змінитись 
унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і силу впливу яких, заздалегідь точно передбачити 
неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний, ринковий та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, 
відсотковий та інший ціновий ризик.  

Управління ризиками Товариством здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його 
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це 
буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як 
поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються 
кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

Також Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед 
Товариством, що в результаті може призвести до фінансових збитків Товариства. Товариство веде жорсткий контроль своєї 
дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість Товариства по виданим позикам забезпечена заставним майном клієнтів, 
тому має низький кредитний ризик.  

Протягом 2019 року Товариством були надані фінансові позики на суму 4 626 тис. грн. Виконання вказаних позик було 
забезпечене заставним майном на суму 6148 тис. грн., що покриває вартість позик та кредитний ризик Товариства.  

Балансова вартість іншої дебіторської заборгованості являє собою максимальний кредитний ризик. 
 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента 
коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний та 
відсотковий. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 
валютних курсів.  

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту 
коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не піддається валютному ризику через відсутність грошових коштів в 
іноземній валюті на поточному рахунку та касі. Товариство може контролювати валютний ризик шляхом управління валютною 
політикою. 

 

Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими 

зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.  
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, 

які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від 
операційної діяльності. 

9.5. Управління капіталом  
На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 «Подання фінансової звітності», Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ 

ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» розкриває цілі, політики та процеси управління капіталом.  
У якості капіталу - власний капітал Товариства, у тому числі: статутний капітал та інші статті власного капіталу, а саме, 

резервний та додатковий капітали. Кількісні та якісні дані щодо капіталу наведені у Примітці 13.8 «Складений капітал». Основні 
цілі управління капіталом: підтримання достатності капіталу, що встановлено законодавчо, та адекватності капіталу для ведення 
діяльності та максимізації вигід власників Товариства. Повне Товариство «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ» ТОВ ІНТЕРІНВЕСТ ХХІ 
СТОЛІТТЯ І КОМПАНІЯ» управляє капіталом та змінює його у залежності від економічних вимог та вимог законодавства. 
Товариство виконує вимоги законодавства стосовно розміру статутного та власного капіталів. 

 

9.6. Інформація за сегментами  
Відповідно до МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:  
- 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);  
- 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;  
- про який доступна дискретна фінансова інформація. 
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 Основним операційним сегментом Товариства є 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. Розмір 
відсотків отриманих  за наданими позиками  відображено наступним чином 

 

 

9.7. Події після звітної дати 

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на показники фінансової 
звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося. 
 

05 лютого 2020 року 
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