
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство

Повне Товариство «Ломбард «Експрес-Готівка» 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Світ фінансових рішень» і Компанія» за ЄДРПОУ 38083827

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Повне Товариство за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників1 20
Адреса, телефон  03680, КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, будинок № 34, тел./факс(044) 403-02-31
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001
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 I. Необоротні активи  
 Нематеріальні активи: 1000 27 45
 первiсна вартiсть 1001 35 60
 накопичена амортизація 1002 8 15
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 114 390
 первiсна вартiсть 1011 163 482
 знос 1012 49 92
 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 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
 Усього за роздiлом I 1095 141 435
 II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 158 498
 Виробничі запаси 1101 4 28
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 154 470
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 5097 1797

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 23 61
 з бюджету 1135 1 3
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 125 379

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2700 4093
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 789 2245
 Готівка 1166 733 1353
 Рахунки в банках 1167 56 892

Б А Л А Н С (Продовження)
1 2 3 4

 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 роздiлом II 1195 8893 9076
 III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 - -

 БАЛАНС 1300 9034 9511
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 I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5000 10000
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (642) (636)
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
 Усього за роздiлом I 1495 4358 9364
 ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
 Усього за роздiлом IІ 1595 - -
 IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 4657 122
 розрахунками з бюджетом 1620 18 25
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Б А Л А Н С (Продовження)
1 2 3 4

 у тому числі з податку на прибуток 1621 18 25
 розрахунками зі страхування 1625 - -
 розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 1 -
 Усього за роздiлом IІІ 1695 4676 147
 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 9034 9511
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство
Повне Товариство «Ломбард 

«Експрес-Готівка Товариство з об-
меженою відповідальністю «Світ 
фінансових рішень» і Компанія»

за ЄДРПОУ 38083827

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 4287 1684
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 (609) (68)

Валовий:
 прибуток 2090 3678 1616
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 197 90
Адміністративні витрати 2130 (1616) (1692)
Витрати на збут 2150 (14) (4)
Інші операційні витрати 2180 (2230) ( - )
Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 15 10
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 54 -
Інші доходи 2240 - 13857
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (38) (13855)
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 31 12
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (25) (20)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 6 -
 збиток 2355 ( - ) (8)

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний 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 сукуп-
ним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6 (8)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 27 7
Витрати на оплату праці 2505 437 291
Відрахування на соціальні заходи 2510 149 103
Амортизація 2515 55 35
Інші операційні витрати 2520 3192 1259
Разом 2550 3860 1695

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство
Повне Товариство «Ломбард 

«Експрес-Готівка Товариство з об-
меженою відповідальністю «Світ 
фінансових рішень» і Компанія»

за ЄДРПОУ 38083827

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3788 1560
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 41 -

Надходження від боржників неустойки (штра-
фів, пені) 3035 142 87

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, автор-
ських винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 14058 7944

Інші надходження 3095 6 -
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (969) (1836)
Праці 3105 (357) (236)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (169) (114)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (92) (46)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших по-
датків і зборів 3118 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 (16191) (9865)

Інші витрачання 3190 (8) ( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 249 (2506)

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

фінансових інвестицій 3200 1525 3416
 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 - -
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ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Повне Товариство «Ломбард «Експрес-Готівка Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ фінансових 
рішень» і Компанія» за ЄДРПОУ 38083827

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка

Зареєстрова-
ний (пайовий) 

капітал 
Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5000 - - - (642) - - 4358
Коригування:
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -

 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

 Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок на початок року 4095 5000 - - - (642) - - 4358
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 6 - - 6
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 асоційова-
них 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 - - - - - - - -

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

Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 5000 - - - - - - 5000

 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:

 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

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

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 5000 - - - 6 - - 5006
Залишок на кінець року 4300 10000 - - - (636) - - 9364

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (4993) (4305)
 необоротних активів 3260 (325) (21)
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 (3793) (910)

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 5000 4000
Отримання позик 3305 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Надходження від продажу частки в дочірньо-
му 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 фі-
нансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5000 4000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1456 584
Залишок коштів на початок року 3405 789 205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2245 789

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №28 (V частина)/2016 5



Повне Товариство «Ломбард «Експрес-Готівка Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Світ фінансових рішень» і Компанія»

Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.

1. Інформація про Товариство.
Повне найменування підпри-
ємства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЕКС-
ПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСО-
ВИХ РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»

Скорочене найменування під-
приємства 

ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ 
«СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»

Організаційно-правова форма 
підприємства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Код ЕДРПОУ 38083827
Юридична адреса підприємства 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, 

будинок 34
Дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб і ФОП

13.02.2012 №1 266 102 0000 040702

Контактні телефони  044 403 02 31
Адреса електронної пошти info@expresslombard.com.ua 
Розмір зареєстрованого статут-
ного капіталу, тис. грн.

10 000

Розмір сплаченого статутного 
капіталу, тис. грн.

10 000

Органи управління Загальні збори Учасників
Директор

Вид діяльності по КВЕД-2010 64.92 Інші види кредитування
Можливі користувачі фінансової 
звітності

засновники, банки, податкові, статистичні 
і інші уповноважені державні органи і інші 
суб’єкти, передбачені чинним законодавством

Форми ведення бухгалтерського 
обліку

Бухгалтерський облік здійснює за журнально-
ордерною системою за допомогою програм-
ного системного продукту 1С: Підприємство. 

Середня кількість працівників 
Товариства протягом звітного 
періоду

20

Директор Товариства Тацій Д.М.
Головний бухгалтер Стефанішин р.Я.

2. Облікова політика. 

2.1. Основи облікової політики та складання звітності.

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бух-
галтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються 
Товариством для складання та подання фінансової звітності. 

Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна 
регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського об-
ліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу. 

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодав-
ством України , а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України, основни-
ми принципами міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми норма-
тивними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтер-
ських операцій.

Обрана Товариством облікова політика:
 � забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
 � визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
 � закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінан-

сового, 
 � управлінського та податкового обліку; 
 � відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
 � направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;
 � сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
 � забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій; 
 � встановлює правила документообігу;
 � затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
 � визначає технологію обробки облікової інформації. 

Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і 
валютою подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за ви-
нятком фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцін-
ки як прибутку – збитку (власного капіталу), які відображаються за справедливою 
вартістю.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 
політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у 
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотриман-
ня яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відо-
браження окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтер-
ського обліку.

Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського 
обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку 
та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно.

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтер-
ського обліку та дотримується таких основних критеріїв як:

 � наступність, тобто залишки на бухгалтерських рахунках на початок поточного 
звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;

 � повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської ді-
яльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтер-
ського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформа-
цію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати 
на рішення, що приймаються згідно з нею;

 � обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно 
до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати 
– не занижуватимуться;

 � пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку 
та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з пра-
вової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання; 

 � несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та за-
лишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також 

показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
 � раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського об-

ліку, виходячи з умов господарської діяльності Товариства;
 � відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально 

зрозумілі для користувачів, достовірно відображають операції Товариства, уника-
ють двозначності в відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення дано в 
додатках та пояснювальних записках до звітів;

 � суттєвість – у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформа-
ція, корисна для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користу-
вачами звітності; 

 � своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському 
обліку;

 � автономність, тобто активи та зобов’язання Товариства повинні бути відокрем-
лені від активів та зобов’язань власників цього Товариства або інших підприємств; 

 � безперервність, тобто оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з 
припущення, що господарська діяльність продовжуватиметься в неосяжному май-
бутньому;

 � нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансового 
результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно 
від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення еко-
номічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення 
корисності активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення ка-
піталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів. Витрати 
- це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття 
чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал - це за-
лишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх зобов’язань; 

 � послідовність - постійне (із року в рік) застосування Товариством обраної об-
лікової політики;

 � історична (фактична) собівартість, тобто активи та зобов’язання обліковують-
ся, як правило, за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в 
іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі 
зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх 
виникнення.

Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх еко-
номічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може 
бути достовірно обчислена. 

Зобов’язання – це теперішня заборгованість Товариства, що виникає внаслі-
док минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів. 

У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична 
(первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість. 

Первісна вартість передбачає відображення в обліку активів за сумою фактич-
них витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобілізо-
ваних коштів в обмін на зобов’язання. За первісною вартістю Товариство обліковує 
основні засоби та нематеріальні активи та фінансові інструменти {дебіторська за-
боргованість, цінні папери, вкладення (інвестиції) в асоційовані компанії, дочірні 
підприємства}.

Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному 
ринку. При відображенні в обліку активів та зобов’язань за ринковою вартістю акти-
ви визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання 
таких самих активів на поточний момент. При відображенні в обліку зобов’язань 
вони визнаються за тією сумою коштів, яка вимагалася для проведення розра-
хунку у поточний момент. Приведення вартості активів у відповідність із ринкової 
здійснюється шляхом їх переоцінки.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або 
оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та неза-
лежними сторонами. За справедливою вартістю Товариство визначає безоплатно 
отримані активи, а також активи, отримані в результаті обміну на неподібний об’єкт.

Балансова вартість – сума, за якою актив обліковується у балансі після вира-
хування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
його корисності.

2.2. Основні засоби.
Основні засоби - це матеріальні об’єкти, що утримуються Товариством для 

використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, для надання в 
оренду або для адміністративних цілей та використовуються, за очікуванням, про-
тягом більше одного періоду. До основних засобів відносяться предмети, строк 
корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або 
комплект становить 2,5 тис. грн. і більше. Активи, вартість яких складає менш ніж 
2,5 тис. грн. списуються на витрати в період їх придбання.

Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка визначаєть-
ся як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних 
засобів. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення - до-
будови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат за відповідними ра-
хунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об’єкта або його переоцінки.

Завершені витрати для поліпшення об’єкта основних засобів – на добудову, ре-
конструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості.

Вартість робіт, здійснених для підтримання об’єкту в придатному для викорис-
тання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його ви-
користання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову 
вартість об’єкту та відносяться на витрати.

Нарахування амортизації в здійснюється по кожному об’єкту прямолінійним 
методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при 
введені його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс). Нарахування амортиза-
ції починається з моменту, коли об’єкт основного засобу стає придатним для ви-
користання. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишкової 
вартості активу нульового значення. Нарахування амортизації припиняється на 
одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 
утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифіку-
ють як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 
визнання активу.

При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації 
та їх балансовою вартістю. У разі перевищення балансової вартості об’єкта над 
виручкою від реалізації або навпаки результат визначається витратами або до-
ходами.

Зміни в балансовій вартості основних засобів були наступними (тис.грн):

Найменування статті Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

Первісна вартість 114 390
Накопичена амортизація 163 482

Балансова вартість 49 92
2.3. Інвестиційна нерухомість.
Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є 

нерухомістю (землею,будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утри-
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мується Товариством в якості власника або лізингоодержувача за договором про 
фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або 
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина 
будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні Товариства з метою 
отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, 
але не для надання послуг або адміністративних цілей.

Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно 
відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для 
отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша-для викорис-
тання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об’єкта нерухомості відображаються 
окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути 
придбанні окремо, такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умов, що 
лише незначна його частина утримується для використання в процесі діяльності 
Товариства або для адміністративних цілей.

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Товариство оцінює ії за 
собівартістю. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає вартість її 
придбання та витрати, що безпосередньо пов’язанні з нею.

Оцінка інвестиційної нерухомості після первісного визнання здійснюється по 
собівартості.

Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості здійснюється за методом пря-
молінійного списання.

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта інвестицій-
ної нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.

Товариство припиняє обліковувати в балансі об’єкт інвестиційної нерухомості 
під час його вибуття внаслідок продажу чи передавання у фінансовий лізинг (орен-
ду) або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід від його 
використання.

Фінансовий результат від вибуття (ліквідації) об’єкта інвестиційної нерухомос-
ті розраховується як різниця між надходженнями коштів від вибуття (ліквідації) 
об’єкта та його балансовою вартістю і визнається у звітному періоді,у якому від-
булося таке вибуття (ліквідація).

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів інвестиційної 
нерухомості.

2.4. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, забез-

печують певні права та утримуються Товариством з метою використання протягом 
періоду більше одного року в процесі своєї діяльності.

Об’єкт нематеріальний актив (придбаний або отриманий) визнається активом, 
якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його ви-
користанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості 
придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не 
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його при-
дбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартіс-
тю, яка включає всі витрати по їх придбанню, доставці, установці та введенню в 
експлуатацію.

Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством само-
стійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в 
галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, екс-
плуатаційних характеристик (строк експлуатації не може перевищувати 10 років) .

Амортизація нематеріальних активів здійснюється щомісячно за прямоліній-
ним методом протягом строку корисного використання об’єкта. При цьому ліквіда-
ційна вартість нематеріальних активів вважається нульовою. 

Вартість створених Товариством торгівельних марок (товарних знаків) не є ак-
тивом та списуються на витрати періоду.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не під-
лягають амортизації.

Зміни в балансовій вартості нематеріальних активів були наступними (тис.грн):

Найменування статті Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

Первісна вартість 27 45
Накопичена амортизація 35 60
Балансова вартість 8 15

2.5. Запаси.
Запаси визнавати активом, якщо існує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає 

в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може 
бути достовiрно визначена. 

Придбані (отриманi) запаси на баланс Товариства зараховуються за первiсною 
вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за ви-
робничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на ба-
ланс Товаристваза первiсною вартiстю. 

Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть 
запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, 
пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо 
включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна гру-
па (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання 
запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та спи-
сання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною 
комiсiєю по Товариству. 

Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату 
балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох 
оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Зміни в балансовій вартості запасів були наступними (тис.грн): (тис.грн)

Найменування статті Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

Виробничі запаси 4 28
Товари 154 470

2.6. Первісне визнання фінансових інструментів. 
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на 

фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні 
фінансові інструменти. 

Товариство визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому 
визнанні.

Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство 
стає стороною договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні 
придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.

Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за спра-
ведливою вартістю плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не 
класифікується як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відобра-
женням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на здійснення операцій, які 
прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання.

Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, 
що є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування 
витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому 
вибутті фінансового активу.

Якщо оцінка вартості, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток 
або збиток від переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні ак-
тиву чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звіті про прибутки 
та збитки.

Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повністю на наяв-
них ринкових даних, він є відстроченим і визнається протягом строку активу чи 
зобов’язання належним чином, або коли ціни стають відомими, або при вибутті 
активу чи зобов’язання. 

Фінансові активи або фінансові зобов’язання, які виникли за ставками, що від-
різняються від ринкових, переоцінюються на момент виникнення до справедливої 
вартості, яка являє собою майбутні виплати процентів та погашення основної суми 
заборгованості, дисконтовані за ринковими процентними ставками по аналогічних 
інструментах. Різниця між справедливою вартістю та номінальною вартістю на мо-
мент виникнення відображається у звіті про прибутки та збитки як прибутки чи 
збитки від виникнення фінансових інструментів за ставками, що відрізняються від 
ринкових.

Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котиру-
вання на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення 
операцій. У разі відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента 
оцінюється з використанням моделей ціноутворення або методів дисконтованих 
грошових потоків.

При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в май-
бутньому грошові потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При 
цьому використовується ставка дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату ба-
лансу по інструменту, що має подібні умови та характеристики. При використанні 
моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що вводяться до моделі, 
базуються на ринкових оцінках на дату балансу.

Справедлива вартість похідних інструментів, якими не торгують на біржі, оці-
нюється за сумою, яку Товариство отримало б чи виплатило б для припинення дії 
контракту на дату балансу, з урахуванням поточних ринкових умов та платоспро-
можності контрагентів.

Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового ак-
тиву або зобов’язання визнається таким чином:

 � прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінан-
совий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як при-
бутку або збитку, визнається у звіті про прибутки та збитки;

 � прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається 
безпосередньо у власному капіталу, у звіті про зміни у власному капіталі (за винят-
ком збитків від зменшення корисності та прибутків і збитків від курсових різниць) до 
моменту припинення визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який 
був визнаний раніше у власному капіталі, визнається у звіті про прибутки та збитки. 

Відсотки по фінансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звіті про 
прибутки та збитки по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу 
ефективної процентної ставки.

Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за 
амортизованою вартістю, визнається у звіті про прибутки та збитки, коли відбува-
ється припинення визнання фінансового активу чи зобов’язання або зменшується 
його корисність,а також протягом процесу амортизації.

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли вийшов строк дії 
права на отримання грошових коштів від активу або коли Товариство передало 
права на отримання грошових коштів по фінансовому активу згідно з контрактом 
в операції, за якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з воло-
дінням. Будь-які відсотки за фінансовими активами, які були передані, виникли 
або утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або зобов’язання. 
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у 
договорі зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився. 

Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відобра-
жається у балансі у разі існування юридично забезпеченого права на взаємозара-
хування визнаних сум і наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування 
або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.

2.7. Справедлива вартість фінансових інструментів.

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення 
(збільшення) фінансового активу в одного суб’єкта підприємницької діяльності і 
фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого.

До фінансових активів належать:
 � грошові кошти та їх еквіваленти; 
 � дебіторська заборгованість; 
 � цінні папери, які утримуються до погашення;
 � цінні папери, призначені для продажу; 
 � інші фінансові активи. 

До фінансових зобов’язань включаються:
 � фінансові зобов’язання, призначені для продажу; 
 � фінансові гарантії; 
 � інші.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або 
оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та неза-
лежними сторонами.

Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як 
правило дорівнює фактичній ціні операції.

Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів на продаж відобра-
жаються на дату їх придбання.

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, 
визначаються за справедливою вартістю.

За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що ви-
значена за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котиру-
вань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього 
біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену 
дату справедлива вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим 
курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом 
останніх 5 робочих днів звітного місяця.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно 
оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають пере-
оцінці. На дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відобража-
ється в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його 
балансовою вартістю. 

Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському 
обліку за рахунками доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).

Якщо справедливу вартість нового фінансового активу або нового фінансового 
зобов’язання достовірно визначити не можна, то Товариство визнає первісну вар-
тість нового фінансового активу нульовою, а фінансовий результат визначається 
як різниця між виручкою і балансовою вартістю списаного фінансового активу, а 
первісна вартість нового фінансового зобов’язання буде визначатися в розмірі 
суми перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.

ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №28 (V частина)/2016 7



2.8. Фінансові активи Товариства на продаж.

У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з 
нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:

 � боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має на-
міру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень 
щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

 � цінні папери, які Товариство готове продати у зв’язку із зміною ринкових відсо-
ткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю аль-
тернативних інвестицій;

 � акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо до-
стовірно визначити справедливу вартість;

 � фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утри-
муються виключно для продажу протягом 12 місяців;

 � інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.

На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
 � за справедливою вартістю;
 � за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення ко-

рисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вар-
тість яких достовірно визначити неможливо;

 � за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю 
за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційо-
вані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для 
продажу протягом 12 місяців;

 � за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справед-
ливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - ін-
вестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно 
для продажу протягом 12 місяців.

Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на змен-
шення корисності, крім акцій бірж і депозитаріїв.

Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної ви-
годи в сумі перевищення балансової вартості цінних паперів на суму очікуваного 
відшкодування. 

Зменшення суми очікуваного відшкодування цінного папера може бути спричи-
нене погіршенням фінансового стану емітента цінних паперів та/або зміною рин-
кової ставки дохідності.

Фінансові активи на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, під-
лягають переоцінці з обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках 
капіталу Товариства.

Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з їх котирування 
на ринку, ринкової ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтованих 
грошових потоків, аналізу укладених угод на позабіржовому ринку тощо.

Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки 
відсотка.

Процентні доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно 
залежно від умов випуску цінних паперів.

2.9. Похідні фінансові інструменти.

Похідні фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються в бух-
галтерському обліку за справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за 
рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на операції не включа-
ють дисконт або премію за форвардними контрактами. 

Вимоги та зобов’язання за похідними фінансовими інструментами на дату опе-
рації обліковуються за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксова-
ним у контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням.

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові ін-
струменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.

Переоцінка форвардних контрактів до їх справедливої вартості відображаєть-
ся на балансових рахунках з визнанням активу або зобов’язання за форвардним 
контрактом залежно від результату такої переоцінки.

2.10. Податки
Поточний податок на прибуток. Поточні доходи податкових активів і 

зобов’язань на поточний період оцінюються за сумою, передбаченої до відшко-
дування від або до сплати податкових зобов’язань. Податкові ставки та податкове 
законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми є ті, які діють або по 
суті прийняті на звітну дата.

Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаних безпосе-
редньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не в звіті про прибутки і збитки. 
Керівництво Товариства періодично здійснює оцінку позицій, відображених у по-
даткових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути 
по-різному інтерпретоване, і за необхідність створює резерви.

Відстрочений податок. Відстрочений податок розраховується за методом балан-
сових зобов’язань стосовно тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою 
активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх тимчасових різниць, 
за винятком:

 � де відкладене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визна-
ння гудвілу, активу або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням підприємств 
та, на момент здійснення операції, не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані 
на оподатковуваний прибуток чи збиток;

 � у відношенні оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в 
дочірні та асоційовані компанії та часток участі у спільних підприємствах, де тер-
міни зменшення тимчасових різниць можуть контролюватися та існує ймовірність 
того, що тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, неви-
користаних податкових пільг і невикористаних податкових збитків, в тій мірі, в якій 
існує ймовірність, що податковий прибуток буде доступним знову відносно певної 
тимчасової різниці, і невикористані податкові кредити і невикористані податкові 
збитки можуть бути використані, за винятком:

 � де відкладені податкові активи, пов’язані з відніманням тимчасових різниць, які 
виникають в результаті первісного визнання активу або зобов’язання в результаті 
транзакцій, які не є об’єднанням підприємств та, на момент здійснення операції 
не впливають ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи 
збиток;

 � щодо тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані 
компанії та часток участі у спільних підприємствах, відстрочені податкові активи 
визнаються тільки в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що тимчасова різниця 
буде відновлена   в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний при-
буток, проти якого тимчасові різниці можуть бути використані.

Балансова вартість відстрочених податкових активів перевіряється на кожну 
звітну дату та зменшується у тій мірі, в якій більше не існує імовірність, що до-
статній податковий прибуток буде доступний, щоб всі або частина відстрочених 
податкових активів були б використані. 

Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату 
та визнаються в тій мірі, в якій є вірогідність того, що майбутній оподатковуваний 
прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи що повинні бути 
відновлені.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за податковими 
ставкам, які, як очікується, будуть застосовуватися в році, коли активи будуть реа-
лізовані, зобов’язання погашені, ґрунтуючись на ставках оподаткування (та подат-

ковому законодавстві), які були прийняті або по суті вступили в силу на звітну дату.
Відкладений податок, що відноситься до статей, визнаних не в прибутку або 

збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Відкладені податкові 
статті, визнаються в співвідношенні до основної угоди, або в складі іншого сукуп-
ного доходу або безпосередньо у складі капіталу.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання зачиту-
ються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних по-
даткових активів і зобов’язань, і відкладені податки відносяться до однієї і тієї ж 
оподатковуваної компанії та податкового органу

2.11. Доходи та витрати.

Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства 
визначено нарахування, відповідність та обачність.

Доходи та витрати Товариства, підлягають нарахуванню, крім випадків, коли 
дата нарахування та дата сплати співпадають та якщо доходи (витрати) отримані 
(сплачені) на дату балансу, тоді доходи і витрати можуть відображатись без їх на-
рахування із застосуванням внутрішнього контролю за нарахованими та отрима-
ними доходами.

Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат 
є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які 
здійснюються з метою отримання таких доходів.

Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календар-
ний місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим до-
ходам оцінюється за результатами діяльності за місяць.

Доходи і витрати Товариства нараховуються та відображаються у бухгалтер-
ському обліку не рідше одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) 
окремо, незалежно від періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в до-
говорі з контрагентом .

Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін 
сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період 
розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов’язання 
визначаються договором між Товариством і покупцем (замовником, контрагентом) 
згідно з вимогами чинного законодавства України.

Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в 
останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що нада-
ються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протя-
гом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами 
з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) по-
слуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Нарахування доходів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, пе-
редбачених законодавством України. Визнані Товариством доходи та витрати гру-
пуються за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності.

2.12. Іноземна валюта

Операції в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом гривні до іно-
земних валют на дату їх здійснення.

Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються за офі-
ційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату складання балансу. 
Немонетарні статті балансу відображаються у гривні за офіційним курсом на дату 
їх виникнення.

Доходи і витрати в іноземній валюті включаються до звіту про фінансові ре-
зультати у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют 
на дату їх визнання.

Результати переоцінки монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті та 
банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют 
включаються у звіт про фінансові результати.

Основний валютний ризик для Товариства, пов’язаний з наданими ним товара-
ми, роботами, послугами в іноземній валюті, при оплаті замовниками (покупцями) 
після надання цих товарів, робіт, послуг. 

Товариство дотримується принципів виваженості та обережності при прова-
дженні політики управління валютним ризиком. В балансі Товариства активи і па-
сиви збалансовані по термінам і датам розрахунків. 

Політика щодо мінімізації валютного ризику, тобто ризику збитків унаслідок ко-
ливань курсів іноземних валют здійснюється шляхом оперативного аналізу струк-
тури та динаміки валютної позиції і операцій, які впливають на розмір відкритих 
валютних позицій, прогнозування змін валютних курсів, аналізу чутливості очікува-
ного доходу від переоцінки активів та пасивів відповідно до змін валютного курсу.

У звітному році операції в іноземній валюті Товариством не проводились, по-
точних рахунків в іноземній валюті Товариство не має.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Найменування статті Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

Рахунки у банку 56 892
Каса Товариства 733 1 353
Разом: 789 2245

4. Дебіторська заборгованість та аванси видані

Найменування статті Станом на
01.01.2015 р.

Станом на
31.12.2015 р.

Торгівельна дебіторська заборгованість 5 097 1 797
Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 23 61 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 1 3 
Дебіторська заборгованість за нарахованими 
відсотками за наданими фінансовими кредитами  125 379 

Інша поточна дебіторська заборгованість, у т.ч. 2 700 4093 
Дебіторська заборгованість за за наданими 
фінансовими кредитами  2 700 4046

Разом: 7 946 6 333 
5. Зареєстрований капітал.

Назва учасника

31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
частка в статут-
ному капіталі, 

тис. грн.

частка в 
статутному 
капіталі, %

частка в 
статутному 

капіталі, тис. 
грн.

частка в 
статутно-
му капіта-

лі, %
ТОВ «Платінум 

Центр» 250 5 50,0 5,0
ТОВ «Світ Фінансо-

вих Рішень» 4 750 95 950,0 95,0
Разом: 5 000 100 10 000,0 100

ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№28 (V частина)/20168



Станом на 31.12.2014 зареєстрований капітал оплачен у повному обсязі.

6. Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання

Зобов’язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або 
фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, пога-
шення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товари-
ства та його економічних вигід. 

Найменування статті Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

Кредиторська заборгованість за придбані товари 
та послуги 4 657 122 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом ут.ч. 18 25

З податку на прибуток 18 25
Інші поточні зобов’язання 1  
Разом: 4 676 147

7. Доходи Товариства.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути до-
стовірно визначена.

Найменування статті 2015 р. 2014 р.
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, послуг) , ут.ч.: 4 287 1 684
-нараховані проценти за користування фінансовими креди-
тами , неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання 
зобов’язань за наданими фінансовими кредитами 

3729 1616

-дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу 558 68
-нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення вико-
нання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами 197 90

Дохід від реалізації фінансових інвестицій - 13 857
Доходи отримані за рахунок нарахування Банком відсотків на 
залишок коштів на поточному рахунку 54  

Разом доходів: 4 538 15 631

Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.

8. Операційні витрати та інші витрати Товариства.
Найменування статті 2015 2014 р.

Адміністративні витрати, з них: 1616 1692
- витрати на оплату праці 437 291
- витрати на соціальне страхування 149 103
- витрати на оплату послуг зв’язку 12 17
- витрати на охорону 56 20
- розрахунково-касове обслуговування банком 26 28
- матеріальні витрати 27  
- орендна плата 282 206
- юридичні послуги  1
- винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські й 
інші послуги 476 960

-витрати на страхування 6 5
- витрати на службове відрядження 85 4
- витрати на придбання малоцінних активів 6 22
- амортизація необоротних активів 48 29
-амортизація нематеріальних активів 6 6
Витрати на рекламу 14 4
Собівартість реалізованого майна 609 68
Витрати від списання безнадійної заборгованості 2230  
Балансова вартість фінансових інвестицій  13 855
Інші витрати (вартість списання основних засобів) 38  
Разом витрат: 4 507 15 618

Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. 

9. Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових 
коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та 
неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність призвела до надходження грошових коштів в розмірі 
249 тис. грн. 

Інвестиційна діяльність призвела до видатку грошових коштів в розмірі 3 793 
тис. грн.

Фінансова діяльність призвела до надходження грошових коштів в розмірі 5 
000 тис. грн.

Результатом чистого руху коштів вiд дiяльностi Товариства за звiтний рік є над-
ходження грошових коштів в розмірі 1 456 тис. грн.

10. Пов’язані особи та винагорода основному управлінському персоналу.
Протягом 2015 року Товариство здійснювало операції з пов’язаними особами 

за звичайними цінами. 
Винагорода управлінському персоналу.
Винагорода, що виплачується вищому керівництву Товариства, та включає в 

себе виплати, визначені умовами трудових договорів у зв’язку з виконанням ними 
своїх посадових обов’язків, протягом 2015 року склала 27 тис. грн.

11. Події після дати балансу
Події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів Товариства, та які відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності Товариство повинні було розкриті, не відбувалися.

Директор _________ /Д.М.Тацій /

Головний бухгалтер ________ /Р.Я.Стефанішин/

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності 

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»
станом на 31.12.2015 року

Керівництву
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЕКС-

ПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІ-
ШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»

Національній комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг 

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЕКС-
ПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСО-
ВИХ РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ» (далі – ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА», Товариство) 
за 2015 рік, яка включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс) на кінець дня 31.12.2015 року, 
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт про рух грошових коштів 
за прямим методом, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні при-
мітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Управлінський 
персонал Товариства несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає 
необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих ви-
кривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, 
якості, аудиту, огляду, іншого наданні впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти ви-
магають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслі-
док шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які від-
повідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загаль-
ного представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлен-
ня умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством не здійснено оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності дебі-

торської заборгованості, що не відповідає вимогам МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Товариством не розкрита інформація щодо управління фінансовими ризиками відпо-

відно до вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Товариством не були створені забезпечення на виплати персоналу по відпусткам як на по-

чаток, так і на кінець звітного періоду, що не відповідає вимогам МСБО 19 «Виплати працівникам».
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2015 р., 

оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Через характер 
облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомо-
гою інших аудиторських процедур. 

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, окрім питань, перелічених вище, в параграфі «Підстава для вислов-

лення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВ-
КА» представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом 
на кінець дня 31.12.2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інші питання
Основні відомості про Фінансову компанію
Повне найменування Товариства: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-

ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСОВИХ 
РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ», 

Код за ЄДРПОУ: 38083827
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 34
Дата державної реєстрації: 13.02.2012 року
Ліцензії: послуги з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбар-

дом, дата видачі ліцензії - 05.11.2015 року, строк дії ліцензії – безстрокова.
Дата внесення змін до Статуту: 

 � 28.03.2012 року затверджено Засновницький договір (нова редакція) Товариства, 
(Протокол зборів учасників Товариства №2 від 28.03.2012 року), 

 � 24.04.2012 року збільшено складений капітал Товариства до 250 000 грн., (Протокол 
загальних зборів учасників Товариства №4 від 24.04.2012 року),

 � 27.08.2012 року збільшено складений капітал Товариства до 350 000 грн., (Протокол 
загальних зборів учасників Товариства №7 від 27.08.2012 року),

 � 28.01.2013 року збільшено складений капітал Товариства до 550 000 грн., (Протокол 
загальних зборів учасників Товариства №б/н від 28.01.2013 року), 

 � 20.06.2013 року збільшено складений капітал Товариства до 1 000 000 грн., (Протокол 
загальних зборів учасників Товариства №4/13 від 20.06.2013 року), 

 � 13.02.2014 року збільшено складений капітал Товариства до 5 000 000 грн., (Протокол 
загальних зборів учасників Товариства №3/14 від 13.02.2014 року), 

 �14.05.2014 року внесені зміни та доповнення до Засновницького договору Товариства, 
(Протокол загальних зборів учасників Товариства №7/14 від 14.05.2014 року), 

 � 27.04.2015 року збільшено складений капітал Товариства до 10 000 000 грн., (Прото-
кол загальних зборів учасників Товариства №11/15 від 27.04.2015 року). 

Станом на 28.04.2016 року учасниками Товариства є:

Учасники Місцезнаходження Кількість акцій 
(часток), %

Складений 
капітал, грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТИ-
НУМ ЦЕНТР», (38082713)

03680, м. Київ, 
вул. Святошинська, 

буд. 34
5%  500 000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», 
(38082378)

03680, м. Київ, 
вул. Святошинська, 

буд. 34
95% 9 500 000,00

Станом на 31.12.2015 року установчі документи ломбарду ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-
ГОТІВКА» та розмір власного капіталу відповідають вимогам «Положення про порядок 
надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням ДКРРФП від 
26.04.2005 р. №3981 (з змінами та доповненнями). Складений капітал Товариства стано-
вить 10 000 тис. грн., сформований своєчасно, в повному обсязі грошовими коштами, від-
повідно до вимог чинного законодавства України. 

Станом на 31.12.2015 року служба внутрішнього аудиту (контролю) знаходиться в 
стадії формування. Система управління ризиками та служба внутрішнього аудиту потре-
бує удосконалення.

Після звітної дати частина фінансових активів ломбарду (в сумі 850 тис. грн.) має 
обмежений доступ, пов’язаний з судовим процесом, який не закінчений на дату висновку.

Генеральний директор /Петрович В.В./
ТОВ «Українська Сертифікат аудитора
аудиторська служба» Серії А№3505 від 29.01.98р. 

 дійсний до 29.01.2018 р.
28 квітня 2016 року
Україна, 61003 м. Харків, майдан Конституції, 1, 6 під’їзд, к.63-12
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