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Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД
ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36908770, місцезнаходження 89600, Закарпатська
обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 4), що складається з балансу (Звіт про
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та відповідних звітів про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, рух грошових коштів та власний капітал за
рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД
ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» на 31.12.202 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Ломбард не проводило аналізу на знецінення активів, як того вимагає Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу думку,
існують ознаки того, що такі активи могли би втратити частину своєї вартості. Ми не змогли
оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати ломбарду за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду
містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність
показників поточного і минулого року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та вимог Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту.
В процесі виконання аудиторської перевірки нами був виконанні необхідні процедури згідно
вимог МСА, а саме:
- комплекс процедур направлених на підготовку та прийняття завдання;
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- планування аудиту;
- оцінка внутрішнього контролю;
- ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та суттєвості;
- виконання аудиторської вибірки, процедур по суті та аналітичних процедур;
- аналіз робочої документації;
- контроль якості виконання завдання;
- складання аудиторського висновку.
МСА вимагають виконання завдання спрямоване на одержанні достатніх доказів щодо
відсутності у фінансової звітності суттєвих помилок та викривлень. Ми вважаємо, що отримані
нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
модифікованої думки.
Незалежність
Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період згідно МСА 701. Ці питання
розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та під час формування
думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Припущення про безперервність діяльності
Ми звертаємо увагу на Світову пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19) та
запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів,
спрямованих на протидію її подальшому поширенню в Україні. Наша особлива аудиторська
увага до цього питання пов’язана з тим, що ця пандемія ставить під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Припущення про
безперервну діяльність є основою для бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності Товариства. Нашим обов’язком, є розгляд додаткових ризиків, які виникли під час
пандемії та розгляд оцінки управлінського персоналу щодо здатності Товариства
продовжувати свою діяльність у майбутньому. Майбутні умови здійснення діяльності можуть
відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан
Товариства може бути суттєвим.
Ми розглянули це питання наступним чином:
- Надіслали Запити управлінському персоналу стосовно впливу пандемії COVID-19 та
запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність Товариства у 2020 році
та на подальші події Товариства, стосовно проведення оцінка ризиків, пов’язаних з цим;
Розглянули відповіді Товариства та проаналізували плани, які ставилися до Товариства на
2020 рік та на 2021 рік;
Розглянули та проаналізували дані регістрів синтетичного обліку за 2020 рік та січеньберезень 2021 року.
Отже, державні обмеження (мораторії) в зв’язку з пандемією COVID-19 вплинули на
обсяги діяльності Ломбарду, застосовані заходи вплинули на зниження виручки.
У зв’язку з пандемією COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів
було проведено тестування на знецінення необоротних активів, за результатами якого
знецінення не відбулось.
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Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї (Інша
інформація)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації стосовно річних звітних даних та містить:
- Дані про склад активів та пасивів ломбарду станом на 01.01.2021 року;
- Дані про діяльність ломбарду станом на 01.01.2021 року,
але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б
необхідно було включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Ломбарду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Ломбард чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Ломбарду.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:


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


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



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



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



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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під
час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо формування (зміни)

статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання
Ломбард має зареєстрований статутний (складений) капітал у розмірі 1 800 000,00 грн., який
сплачений Засновниками у грошовій формі. Станом на 31.12.2020 року несплачена частина
статутного капіталу складає 571 тис. грн. Збільшення статутного капіталу у 2020 році не було.
Формування статутного капіталу ломбарду здійснювалося з дотриманням вимог чинного
законодавства.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо формування, ведення обліку,
достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства

У Ломбарду є створений резервний капітал та резерв забезпечення на виплату
відпусток працівникам. Резерв під очікувані кредитні збитки складає 4577,13 грн.
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Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо встановлених фінансових
нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб'єкта
господарювання до такої.

Ломбард не входить до фінансових груп
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо структури інвестиційного
портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності
тощо

Ломбард не має інвестиційного портфелю
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо заборони залучення
фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Ломбард не залучає фінансові активи від фізичних осіб
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо допустимості суміщення
окремих господарських операцій, на провадження яких суб’єкт отримав ліцензію.

Виходячи з наданих документів, протягом 2020 року ломбард не займається іншими видами
діяльності.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо надання фінансових послуг
на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових
послуг суб'єктом господарювання.

Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил надання фінансових послуг, які
відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів державних органів, що
здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг, та укладає договори з
надання фінансових послуг з клієнтами (споживачами фінансових послуг) виключно
відповідно до таких правил.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розміщення інформації на
власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності

Ломбард розміщує інформацію, передбачену частинами четвертою та п’ятою ст. 12-1 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» на
власному веб-сайті http://lomcentral.com, та забезпечує її доступність не менше ніж за останні
три роки
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо прийняття рішень у разі
конфлікту інтересів

У разі виникнення конфлікту інтересів рішення у фінансовій установі приймаються відповідно
до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг».
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності
приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів
(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
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документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Приміщення Ломбарду та його відокремлених підрозділів задовольняє вимоги пункту 28
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених КМУ від 07.12.2016 року №
913, що підтверджено експертними висновками від 11.12.2018 року, експерта Підлісна
С.А.,яка володіє кваліфікаційним сертифікатом відповідального виконавця окремих видів
робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, серія АЕ № 003721, виданим
14.05.2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо внесення суб'єктом
господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного
реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством

Ломбардом внесено інформацію про всі відокремлені підрозділи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до
Державного реєстру фінансових установ відповідно до Вимог, встановлених розділом XVII
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням
Нацкомфінпослуг №41 від 28.08.2003 року.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту

Ломбард в своєму штаті має окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту
(контролю). Внутрішній аудитор здійснює свою діяльність на підставі Положення про службу
внутрішнього аудиту (контролю) ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ»,
затвердженого загальними зборами Учасників (протокол № 43 від 01.11.2018 року).
Дотримання
розрахунків

суб'єктом

господарювання

вимог

законодавства

щодо

готівкових

Ломбард дотримується вимог нормативно-правових актів щодо готівкових розрахунків,
установлених Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні,
затвердженим постановою правління НБУ від 29.12.2017 року № 148.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо зберігання грошових коштів і
документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових
коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону)

У Ломбарду наявні необхідні засоби, які забезпечують належне зберігання грошових коштів
та документів, зокрема приміщення ломбарду та відокремлених підрозділів ломбарду
обладнані сейфами для зберігання грошових коштів та охоронною сигналізацією згідно
договорів від 07.11.2018 року.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації щодо

порядку формування статутного капіталу (історія походження коштів)
Ломбард дотримується вимог законодавства при створенні Статутного капіталу.
Станом на 01.01.2017 року зареєстрований капітал складав 600 000,00 грн. та був сплачений
наступними внесками Учасників:
Внески Учасника ЛОГОЙДА ТИБЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ поводились наступним чином:
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Документ
Квитанція № 26
Квитанція № 12
Квитанція № 45
Квитанція № 27
Квитанція № 19
Квитанція № 33
Квитанція № 8
Квитанція № 108
Всього:

Дата
02 червня 2010 року
13 серпня 2010 року
27 серпня 2010 року
30 серпня 2010 року
30 серпня 2010 року
11 листопада 2010
року
14 квітня 2011 року
29 березня 2013 року

Сума (грн.)
44 000,00
12 000,00
60 000,00
8 000,00
30 000,00
10 000,00
36 000,00
40 000,00
240 000,00

Призначення платежу
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд
Внесок в статутний фонд

Внески Учасника МАРТИН ОЛЕНА ІВАНІВНА поводились наступним чином:
Документ
Дата
Сума ( грн.)
Призначення платежу
Квитанція № 28
02 червня 2010 року
44 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 10
02 червня 2011 року
25 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 20
31 серпня 2011 року
40 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 7
06 вересня 2011 року
67 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 16
11 жовтня 2011 року
24 000,00
Внесок в статутний фонд
Всього:
200 000,00
Внески Учасника ПРИМИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ поводились наступним чином:
Документ
Дата
Сума ( грн.)
Призначення платежу
Квитанція № 30
02 червня 2010 року
22 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 29
03 листопада 2010
1 050,00
Внесок в статутний фонд
року
Квитанція № 34
17 листопада 2010
400,00
Внесок в статутний фонд
року
Квитанція № 8
14 квітня 2011 року
4 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 6
28 квітня 2011 року
40 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 30
16 травня 2011 року
15 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 54
17 серпня 2011 року
11 000,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 15
11 жовтня 2011 року
6 550,00
Внесок в статутний фонд
Квитанція № 13
24 квітня 2012 року
20 000,00
Внесок в статутний фонд
Всього:
120 000,00
Внески Учасника ГЛУШКО ІВАН ІВАНОВИЧ
Документ
Дата
Квитанція № 109
29 березня 2013 року
Всього:

поводились наступним чином:
Сума ( грн.)
Призначення платежу
40 000,00
Внесок в статутний фонд
40 000,00

Згідно Протоколу № 19 Загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛОГОЙДА Т.В. І КОМПАНІЯ» від 14.02.2013 року, було прийнято рішення
про зміну складу засновників та відступ частки складеного капіталу Товариства новому
учаснику (засновнику). Згідно Договору про внесення змін та доповнень до Засновницького
договору зареєстрованого 26.03.2013 року, складений капітал Товариства розподіляється між
учасниками наступним чином:
- ЛОГОЙДА ТИБЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – 240 000.00 грн., що становить 40 % від складеного
капіталу
- ПРИМИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ - 120 000,00 грн., що становить 20 % від складеного капіталу
- ГЛУШКО ІВАН ІВАНОВИЧ – 240 000.00 грн., що становить 40 % від складеного капіталу
Таким чином, станом на 01.01.2017 року, зареєстрований Складений капітал складає
600 000,00 грн. та сплачений у повному обсязі.
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Згідно рішення Загальних зборів учасників від 22.12.2017 року (Протокол № 35) було
здійснено збільшення Складеного капіталу до 1 800 000,00 грн. та розподілили його
наступним чином:
- ЛОГОЙДА ТИБЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – 720 000.00 грн., що становить 40 % від складеного
капіталу
- ПРИМИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ - 360 000,00 грн., що становить 20 % від складеного капіталу
- ГЛУШКО ІВАН ІВАНОВИЧ – 720 000.00 грн., що становить 40 % від складеного капіталу
Внески Учасника ЛОГОЙДА ТИБЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ поводились наступним чином:
Документ
Квитанція
№ 801T01OXQE
Квитанція
№ 801T01OWZ9
Квитанція
№ 801T01ТР7V

Дата
28 грудня 2017 року

Сума (грн.)
230 000,00

Призначення платежу
Внесок в статутний фонд

27 грудня 2017 року

250 000,00

Внесок в статутний фонд

14 вересня 2018 року

149 000,00

Внесок в статутний фонд

Згідно Протоколу № 1 Загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛОГОЙДА Т.В. І КОМПАНІЯ» від 25.10.2018 року, було прийнято рішення
про зміну складу засновників Товариства та розподіл між учасниками часток у статутному
капіталі наступним чином:
БАРАБАШ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО,
будинок 26, квартира 7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
БАРАБАШ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО,
будинок 26, квартира 7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
ДІДЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 92800, Луганська обл., Біловодський район, селище міського типу
Біловодськ, ВУЛИЦЯ ІМ. ПОПОВА, будинок 16А, квартира 7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
ЖУКОВА ОЛЕНА ЄГОРІВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ
НОВОСТРОЙНА, будинок 3
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
КАЦАВАЛ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ
ПРИБЕРЕЖНА, будинок 41
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
МАКОВСЬКА ЛЕСЯ ЮРІЇВНА
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО,
будинок 26, квартира 7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 90000.00, що складає 5 %
МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ
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ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 55
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
МЕДВЕДЄВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 55
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
РЕВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Адреса засновника: 92522, Луганська обл., Міловський район, село Зоринівка, ВУЛИЦЯ
ЖЕЛІЗНОДОРОЖНА, будинок 23
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
РОМАНЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район,
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 159
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
ШЕПЕЛЬ ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ 50
РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 23
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00, що складає 9,5 %
Таким чином, станом на 31.12.2020 року заявлений у установчих документах зареєстрований
статутний капітал товариства не сплачений у повному обсязі, а саме: сплачена частина
складає 1 229 000,00 грн., не сплачена частина складає 571 000,00 грн.
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття джерела
походження складових частин власного капіталу ( капітал у дооцінках, внески до додаткового
капіталу)

Капітал у дооцінках та додатковий капітал відсутній станом на 31.12.2020 року .
Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації
з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів
оцінки справедливої вартості активів
Ломбард не розкриває відповідну інформацію в примітках до фінансової звітності.
Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього окремого нежитлового
приміщення (на правах власності або користування), призначеного для надання фінансових
послуг та супутніх послуг ломбарду (з урахуванням вимог щодо заборони розташування
приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах),
і спеціального місця зберігання заставленого майна

Ломбард орендує нежитлове приміщення згідно договорів.
Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього облікової та
реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які
відповідають вимогам законодавства, і передбачають ведення обліку операцій з надання
фінансових послуг споживачам та подання звітності до НБУ
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Облікова та реєструючи система ломбарду ведеться в електронному вигляді, шляхом
використання касових апаратів та програмного забезпечення ломбардів «Все в одному», що
забезпечує облік споживачів, здійснює реєстрацію їх операцій, та формує звітність до НБУ.

Аудит активів у бухгалтерському обліку.
За станом на 31.12.2020 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» в порівнянні з даними на початок 2020 року
зменшились на 2,39 % і відповідно складають 1 676 тис. грн.
зменшення дебіторської заборгованості.
Ломбард не проводило аналізу на знецінення активів, як того вимагає Міжнародний
стандарт бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу
думку, існують ознаки того, що такі активи могли би втратити частину своєї вартості. Ми не
змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати ломбарду за рік,
що закінчився 31 грудня 2020 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду
містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність
показників поточного і минулого року.
Під час проведення аудиту активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена
інформація вільна від суттєвих помилок.

Аудит зобов’язань і забезпечень.
Станом на 31.12.2020 року загальні зобов’язання ломбарду зменшились до 362 тис. грн.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2020 року відсутні.
Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у вiдповiдностi до
Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату працi" та iнших
законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно
штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних
вiдомостях.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій
звітності достовірно та повно відповідно до МСФЗ.

Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2020 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» складає 1 314 тис. грн., з яких
зареєстрований статутний капітал складає 1 800 тис. грн., резервний капітал складає 100 тис.
грн., непокритий збиток складає 15 тис. грн. та неоплачений капітал складає 571 тис. грн.
Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства не сплачений у
повному обсязі, а саме: сплачена частина складає 1 229 000,00 грн., не сплачена частина
складає 571 000,00 грн.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ»
відображених у фінансовій звітності.
Чистий прибуток поточного року складає 91 тис. грн.
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На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної
діяльності ломбарду
ведеться у відповідності до норм МСФЗ 15. За результатами
аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та
оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2020 рік
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт
про фінансові результати за 2020 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає
величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а також розкриває інформацію про них.
Підтвердження інформації стосовно оподаткування
Податковий облік з податку на прибуток Повного товариства «Ломбард Роял Голд
Шепель і Компанія» ведеться у відповідності до Податкового Кодексу України від 23 грудня
2010 року № 2856-VI із змінами і доповненнями. Об’єктом оподаткування є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності. Дані відображені в податковій звітності Товариства співпадають з
даними відображеними в фінансовій звітності за відповідний період. Об’єкт оподаткування за
2020 рік складає 110474 грн. Податок на прибуток розрахований за ставкою 18% в сумі 19885
грн.
Повне товариство «Ломбард Роял Голд Шепель і Компанія» зареєстровано як платник
податку на додану вартість за індивідуальним податковим номером №369087707095.
Перевіркою відображених показників у поданих Деклараціях з податку на додану вартість за
період з 01.01.20 по 31.12.20 встановлено, що підприємство визначає податковий кредит та
податкові зобов’язання згідно з Податковим Кодексом України від 23 грудня 2010 року
№2856-VI із змінами і доповненнями. Декларації з податку на додану вартість Повного
товариства «Ломбард Роял Голд Шепель і Компанія» за перевіряємий період складені у
відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. №21 із змінами та
доповненнями. За період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. Товариство задекларовано податкові
зобов’язання в сумі 14327 грн. та податковий кредит в сумі 14327 грн.
Складання податкової звітності на підприємстві ведеться згідно вимог чинного
законодавства України. За правильність складання податкової звітності несе відповідальність
управлінський персонал компанії.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА
ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

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

Дата державної реєстрації
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Номер та дата видачі свідоцтва про
внесення в реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, які надають аудиторські
послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України
від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Контактний телефон

(0482) 32-46-98, 32-46-99

Свідоцтво
про
відповідність
системи
контролю якості № 0677, рішення АПУ від
23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД
Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД
ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
(ПТ "ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД")

Ідентифікаційний код

36908770

Місцезнаходження

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ
МИРУ, будинок 4

Дата державної реєстрації

Дата запису: 09.06.2010
Номер запису: 1 323 102 0000 001746

Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи, ліцензії,
дозволи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №
516 видане 03.02.2011 року реєстраційний номер
15102585 згідно Розпорядження Комісії від 02.03.2011
р. № 61, код фінансової установи 15

Основні види діяльності відповідно 64.92 Інші види кредитування
до статутних документів
Складений капітал, грн.
Середньооблікова чисельність
працівників

1 800 000,00 грн.
14 осіб

12

Наявність відокремлених
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОМБАРДНЕ
підрозділів (філій та відділень) ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 37858087
Місцезнаходження ВП: 90300, Закарпатська обл.,
Виноградівський район, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКО, будинок 12, приміщення 3
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №3 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 42690637
Місцезнаходження ВП: 88005, Закарпатська обл., місто
Ужгород, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 1А
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №4 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 42690642
Місцезнаходження ВП: 90332, Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н, смт. Королево, вул. Вокзальна, 3
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОМБАРДНЕ
ВІДДІЛЕННЯ №6 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 42690663
Місцезнаходження ВП: 82400, Львівська обл., місто
Стрий, ВУЛИЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50,
корпус А, офіс 3
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Перелік засновників (учасників)
Ломбарду

БАРАБАШ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий,
ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира
7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
БАРАБАШ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий,
ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира
7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
ДІДЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 92800, Луганська обл.,
Біловодський район, селище міського типу Біловодськ,
ВУЛИЦЯ ІМ. ПОПОВА, будинок 16А, квартира 7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
ЖУКОВА ОЛЕНА ЄГОРІВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський
район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ НОВОСТРОЙНА,
будинок 3
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
КАЦАВАЛ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський
район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ ПРИБЕРЕЖНА,
будинок 41
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
МАКОВСЬКА ЛЕСЯ ЮРІЇВНА
Адреса засновника: 82400, Львівська обл., місто Стрий,
ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира
7
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 90000.00
МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський
район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 55
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
МЕДВЕДЄВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський
район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 55
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
РЕВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Адреса засновника: 92522, Луганська обл., Міловський
район, село Зоринівка, ВУЛИЦЯ ЖЕЛІЗНОДОРОЖНА,
будинок 23
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
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Перелік засновників (учасників)
Ломбарду

РОМАНЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 159
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00
ШЕПЕЛЬ ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА
Адреса засновника: 92520, Луганська обл., Міловський
район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ,
будинок 23
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 171000.00

Веб-сайт Ломбарду

lomcentral.com

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 403 від 03 березня 2021 року.
Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» проведено за період з 01 січня 2020 року
по 31 грудня 2020 року.
Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД
ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та
перевірялося аудиторами з 13 квітня 2021 року по 20 квітня 2021 року.

Партнером завдання з аудиту
(ключовим партнером з аудита),
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є
___________________

Тимофєєнко Сергій
(номер реєстрації у Реєстрі 100053)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
20.04.2021 року

15

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

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
01
01
за ЄДРПОУ
36908770
за КОАТУУ
2110400000
за КОПФГ
260
за КВЕД
64.92

Пiдприємство
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ"
Територiя
ЗАКАРПАТСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання
Повне товариство
Вид економічної діяльності
інші види кредитування
1
Середня кількість працівників
14
Aдреса, телефон
вулиця Миру, буд. 4, м. МУКАЧЕВЕ, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 89600
31007
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
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
31 грудня 2020
р.

V

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2
2
57
289
232
-

2
2
47
673
626
-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

59

49

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

-

-

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

67
910
681
680
1
-

1
83
803
740
731
9
-

резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій

1182
1183

-

-

AКТИВ
1
І. Необоротні активи

інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1184
1190
1195
1200
1300

1 658
1 717

1 627
1 676

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

1 800
100
(106)
571

)

(

1 800
100
(15)
571

Вилучений капітал

1430

(

-

)

(

-

Інші резерви
Усього за розділом І
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1435
1495

1 223

1 314

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

414
14
13
2
64
494
-

246
20
20
96
362
-

1800
1900

1 717

1 676

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

Керiвник
Головний бухгалтер
1

Шепель Валерій Віталійович
Гринчак Оксана Олександрівна

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

)
)

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
01
01
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І
за ЄДРПОУ
36908770
КОМПАНІЯ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
Рік 2020
р.
Форма N2 Код за ДКУД
1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

661
-

113
-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

2190
2195
2200
2220
2240
2241

3
2 103
-

(

(

(
(
(

2 103
-

2 653
-

4
1 822
-

)

)

)
)
)

(

(

(
(
(

-

(

(
(
(

111
-

1 822
-

1 864
-

)

)

)
)
)

-

)

(

)
)
)

(
(
(

71
-

)

)
)
)

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2290
2295
2300
2305

2350
2355

111
(20)
-

(

91
-

(

)

(

)

(

71
(13)
-

58
-

)

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2445
2450
2455
2460
2465

91

58

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
20
698
177
435
1 323
2 653

За аналогічний
період
попереднього
року
4
30
680
147
193
814
1 864

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керiвник
Головний бухгалтер

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615
2650

-

-

Шепель Валерій Віталійович
Гринчак Оксана Олександрівна

Примітки до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ
ГОЛД» за рік, що закінчився 31.12.2020 р.
ЗМІСТ

Примітка 1. «Загальна інформація про Повне товариство «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД»
Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство»
Повне товариство «Ломбард ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ»
(надалі Товариство) розташоване за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вулиця Миру, будинок 4.
Код підприємства за ЄДРПОУ – 36908770
Засновницький договір ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД» затверджено Загальними зборами
засновників від 25 жовтня 2018 р. (Протокол № 1).

Основним видом діяльності який здійснює Товариство є:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського
договору зі страховою компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
Діяльність Товариства з надання фінансових послуг потребує отримання ліцензії згідно
чинного законодавства.

У своєму складі Товариство має 0 філій, 4 відділень.
Органами управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України
та Статутом є:
- Загальнi збори учасників;
- Директор.
Статутний капітал станом на 31.12.2019 року – 1800 тис. грн.
Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності»
Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності. Звіт про
відповідність МСФЗ»
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та
облікових оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в
діючій редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності
(Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2019 року.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився на 31 грудня 2020 р.,
Товариство подавало фінансову звітність у відповідності з національними
загальноприйнятими стандартами бухгалтерського обліку (П(с)БО). Дана фінансова
звітність за рік, що завершився 31 грудня 2020 р., є фінансовою звітністю Товариства,
підготовлена відповідно до МСФЗ.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих
тисяч.
Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності
до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД» повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для
періодів, що закінчуються 31 грудня 2020 року.
Дата звітності – 31 грудня 2020 року за період, що почався 01 січня і закінчився 31
грудня 2020 року.
1

Примітки до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ
ГОЛД» за рік, що закінчився 31.12.2020 р.

Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності»
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на
Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
Податковому кодексі України, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку (П(с)БО), МСФЗ та інших.
Облікова політика Товариства затверджена наказом про облікову політику від
01.06.2020 року.
Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені,
незалежно від дати руху коштів за ними.
Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах
бухгалтерського обліку:
- повне висвітлення
- превалювання сутності над формою
- автономність
- обачність
- безперервність
- нарахування та відповідність доходів і витрат
- послідовність
- історична (фактична) собівартість.
Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином,
щоб не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому
становищу, на наступні звітні періоди.
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у
відповідності до вимог МСФЗ.
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна
фінансова звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за
первісною собівартістю або справедливою вартістю).
- при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на
зобов'язання.
- при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання
звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення
розрахунку у поточний час.
- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх
переоцінки.
Визнання та оцінка активів в Товаристві
Основні засоби – матеріальні цінності, вартість яких перевищує 20000 грн. і термін
використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка
складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та
доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Під час
експлуатації основні засоби оцінюються за собівартістю. Собівартість основних засобів
2
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збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого
збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього
об'єкта. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової
вартості об’єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість
дорівнювала переоціненій вартості. Для визначення ринкової вартості об’єктів основних
засобів використовуються три методи оцінки, а саме: витратний, дохідний та
порівняльний. На основі даних підходу, який на думку оцінювача є найбільш надійним,
встановлюється ринкова вартість об’єкта основних засобів.
Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких
становить до 20000 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за
первісною вартістю , яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не
підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням
та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю
детальніше див. Примітку 1.2.2.2.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність
отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена
її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг та оцінюється за первісною вартістю.
У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням
від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною
сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію,
товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за
нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної
вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю в національній,
валютах.
Кредити та заборгованість клієнтів
Згідно з принципом оцінки, кредити та заборгованість клієнтів визначаються за
тією сумою коштів, за якою вони обліковуються у фінансових звітах, тобто за балансовою
вартістю їх придбання (виникнення). Балансова вартість складається з основної суми,
нарахованих процентів.
Первісне визнання фінансового інструменту Товариство оцінює і відображає в
бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих (отриманих) коштів,
включаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо пов'язані з цими операціями
відповідно як актив і зобов'язання і не підлягають взаємозаліку).
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали (запаси)
оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною вартістю, включаючи
витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім тих, що згодом
відшкодовуються Товариству). Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними
силами Товариства, визнається їх собівартість.
Запаси - активи, які:
- утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної
господарської діяльності;
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- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством/установою.
Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в Банках, а також
еквіваленти грошових коштів, які є короткостроковими високоліквідними інвестиціями,
що вільно конвертуються і яким притаманний незначний ризик зміни їх вартості.
Кошти в обліковуються за первісною вартістю згідно договорами в національній
валюті. Нарахування витрат здійснюється в тому періоді, до якого вони належать.
Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать.
Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському
обліку в момент їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в
валюті України. Облік доходів здійснюється на підставі заключених договорів та цін на
продукцію встановлених Товариством.
Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх
виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. Облік здійснюється в валюті
України. Облік витрат, що були понесені в зв’язку з виготовленням продукції, виконанням
робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації такої
продукції, товарів, робіт, послуг. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом
певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені, нарахування таких витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць.
Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність»
Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.
Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів»
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або
інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний
інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових
інструментів.
Первісне визнання фінансових інструментів.

Товариство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли
воно стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з
придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються за датою
розрахунку.
Товариство оцінює надані кредити під час первісного визнання за справедливою
вартістю, включаючи витрати на операцію. Товариство включає витрати на операцію, що
безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового інструменту, у суму дисконту (премії) за
цим фінансовим інструментом.
Товариство визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці
між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю
договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо під час первісного
визнання він визначає вартість фінансового активу або зобов'язання за процентною
ставкою, вищою або нижчою ніж-ринкова.
Знецінення фінансових активів.

4

Примітки до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ
ГОЛД» за рік, що закінчився 31.12.2020 р.
На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Товариство оцінює наявність
об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або, групи фінансових активів. Зокрема
це:
- надані кредити;
- цінні папери;
- дебіторська заборгованість за господарською діяльністю;
- фінансова дебіторська заборгованість.
Фінансовий актив або група фінансових активів умовно визначаються як знецінені
тоді, і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або
більше подій, що відбулися після первісного визнання активу («випадок настання збитку»,
що відбувся), і випадок (або випадки), настання збитку впливає на очікувані майбутні
грошові потоки від фінансового актив або групи фінансових активів, яке можна надійно
оцінити.
Ознаки знецінення можуть включати свідчення того, що позичальник або група
позичальників мають суттєві фінансові труднощі, високу ймовірність банкрутства або
іншої фінансової реорганізації, порушують зобов'язання з виплати відсотків або за
основною сумою боргу, а також свідчення, на підставі інформації з спостережуваного
ринку, зниження очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні
прострочених платежів або економічних умовах, які корелюють зі збитками по активах.
Протягом 2020 року фінансові інструменти відображалися за собівартістю.
Примітка 1.2.2.3 «Спільна діяльність»
Протягом звітного та попереднього років в Товаристві не проводило спільної
діяльності.
Примітка 1.2.2.4 «Інвестиційна нерухомість»
Станом на 31.12.2020 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю.
Примітка 1.2.2.5 «Основні засоби»
Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до
вимог М(с)БО 16 “Основні засоби”. Основними засобами вважаються активи, які
Товариства придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких
більше одного року і первісна вартість яких перевищує 20000 грн.
Придбані основні засоби обліковуються за первісною вартістю з врахуванням
реальної суми переоцінки основних засобів до ринкових цін. Одиницею обліку основних
засобів рахується окремий об’єкт.
Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно.
Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний
метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до груп
основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів
до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до
нуля.

Діапазон строків корисного використання включає:
№ групи
Найменування основних Термін
корисного
засобів
використання, роки
Група 4
Машини та обладнання
5
Група 6
Інструменти,
прилади,
5
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інвентар
Протягом звітного року Товариства не змінювало норми амортизації, терміни
корисного використання.
Під час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рішення про те, що переоцінку
основних засобів не проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою
(балансовою) вартістю.
Примітка 1.2.2.6 «Незавершені капітальні інвестиції »
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво,
реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену)
вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому
числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування
для монтажу), що здійснюються підприємством.
Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у
придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за
призначенням на дату балансу не відбулося.
Примітка 1.2.2.7 «Нематеріальні активи»
Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування
первісної вартості НА залежить від способу надходження. Строк корисного використання
нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, при визнанні НА активом,
але не більше 120 місяців.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх
корисного використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні
амортизації НА є:
- термін корисного використання об’єкта НА ,
- ліквідаційна вартість об’єкта НА
- метод амортизації.
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється
до нуля. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. НА з нульовою
залишковою вартістю значаться в обліку доти, доки існує можливість отримувати
економічні вигоди від їх використання.
Примітка 1.2.2.8 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи
вибуття»
У 2020 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів
групи вибуття.
Примітка 1.2.2.9 «Припинена діяльність»
Товариство не здійснювало припинення діяльності.
Примітка 1.2.2.10 «Податок на прибуток»
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток товариства
здійснюється на загальних підставах.
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у
наступному розмірі:
з 1 січня 2020 року – 18 %
Примітка 1.2.2.11 «Зобов’язання і резерви»
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та
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існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його
погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то
його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Зобов'язання яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був
більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про
переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Резерви це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на
дату балансу.
Резерви оцінюються за кошторисом витрат, необхідних для погашення поточного
зобов'язання, на основі найбільш надійних даних на звітну дату, включаючи ризики і
невизначеності, пов'язані з цим зобов'язанням.
Товариством створений «Резерв під очікувані кредитні збитки» згідно з МСФЗ 9 на
суму – 4577,13 грн.
Примітка 1.2.2.12 «Капітал та виплата дивідендів»
Статутний капітал поділений на частки.
Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти:
Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства
і Статуту за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
Непокритий прибуток/збиток включає в себе весь нерозподілений прибуток
поточного та збитки попередніх періодів.
Примітка 1.2.2.13 «Доходи та витрати»
Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства;
б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути
точно визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором
між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії
визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу
і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання
активів Товариством іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті.
Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами або сум заборгованості Товариства. Умовою визнання процентів є імовірність
отримання Товариством економічної вигоди.
Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування
доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання
(отримання) послуги, реалізації продукції..
У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати:
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
- процентні доходи і витрати;
- дохід у вигляді дивідендів;
- доходи від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- витрати на формування спеціальних резервів Товариства;
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- податок на прибуток.
Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із
застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством
обліковою політикою.
Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками класів 7, 8, 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються
наростаючим підсумком за квартал та в кінці звітного періоду (року) закриваються на
рахунок 44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.
Примітка 1.2.2.14 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань»
Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку
(в випадках, передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань, або доходів та
витрат як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме: кредиторської та
дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб.
Товариством в 2020 році не проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської
заборгованості.
Примітка 1.2.2.15 «Орендовані активи»
Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де
Товариство є орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як
витрати на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як
технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди
визнаються як доходи на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим
витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх
виникнення. Амортизація наданого в оренду основного засобу відноситься на витрати на
загальних підставах.
Примітка 1.2.2.16 «Запаси»
Запаси оцінюють Товариством за меншою з таких двох величин: собівартість та
чиста вартість реалізації.
До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, переробку та інші
витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та
приведення їх у теперішній стан.
Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 1 року вважаються
малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП), які не амортизуються, їх
вартість відноситься на операційні витрати Товариства.
Зазвичай, витрати взаємозамінних одиниць визначаються, використовуючи
формулу ФІФО. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову ціну продажу в
ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу.
Примітка 1.2.2.17 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих
помилок»
Протягом 2020 року Товариство вносило зміни до Облікової Політики, не
здійснювала коригування суттєвих помилок, у зв’язку з їх відсутністю.
Примітка 1.2.2.18 «Винагороди персоналу»
Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами
(включаючи відпустку) оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання
по персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує
виплатити в результаті невикористаних прав.
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Товариство сплачує фіксовані внески до незалежних органів та страхує окремих
співробітників якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має
юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих
внесків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати
працівникам.
Примітка 1.2.2.19 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики
та оцінки невизначеності»
При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та
припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.
Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими
управлінськими судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають
найбільший вплив на фінансову звітність.
Визнання відстрочених податкових активів.
Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці
ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені
податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці
впливу будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних
податкових аспектах.
Примітка 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою
діяльність»
Протягом 2020 року тривало уповільнення зростання світової економіки, викликане
насамперед низькими результатами політики стимулювання економічної активності
розвиненими країнами світу. Значна волатильність на європейських фінансових ринках
негативно позначилась на ділових очікуваннях та темпах економічного зростання країн
Єврозони. Зниження світових цін на продовольство та енергоносії послабило інфляційний
тиск на світову економіку.
За даними Державної служби статистики України рівень інфляції за 2020 рік склав
105,0%.
Примітка 3. «Основні засоби (р. 1010-1012, ф. Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
Усі аспекти облікової політики Основних засобів описано в Примітці 1.2
Відомості щодо руху основних засобів в 2020 році наведено в таблиці 1.
В 2020 році в Товаристві не було активів класифікованих Товариством як активи
призначені для продажу:
В поточному періоді Товариство не проводило переоцінок основних засобів і
перерахунку корисності об’єктів (таблиця 2).
В
ряд. 1010,1011,1012 звіту про фінансовий стан (балансу) - відображено
інформацію відносно основних засобів виробничого характеру. Переоцінка вартості
основних засобів Товариством в зв’язку з переходом МСФЗ не проводилася за
недоцільністю. Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю.
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Таблиця 1 (тис. грн.)
Залишок на початок
року
Групи основних
засобів

1

Надійшло
за рік

первісна
(переоцінена) вартість

знос

3

4

Залишок на кінець
року

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Нарахова
но
амортизац
ії за рік

8

9

5

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

10

14

15

11

64

17

11

64

17

2020
Машини та
обладнання
Інструменти,
прилади,
інвентар (меблі)
Разом

87

29

23

23

18

19

18

18

105

48

41

41

Таблиця 2

2020
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних
засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою
вартістю
суму контрактних зобов’язань, пов’язаних із придбанням основних
засобів; МСБО 16 17
суму компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів,
корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані, що
включається до прибутку чи збитку, якщо суму цієї компенсації не
було розкрито окремо у звіті про сукупнідоходи.

51
-

-
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Примітка 4. «Грошові кошти Товариства (р. 1165-1167, ф.1, Баланс «Звіт про
фінансовий стан»)»
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках
та в касі Товариства. В рядку 1165, 1166 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець
звітного періоду відображено грошових коштів в сумі 681 тис. грн. в т. ч. готівка в касі в
національній валюті в сумі 731 тис. грн., на рахунках в банку 9 тис. грн. Іншими коштами
Товариство не володіє.
Примітка 5. «Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155, ф.1 Баланс «Звіт про
фінансовий стан»)»
Основні принципи обліку дебіторської заборгованості наведені в примітці1.2.
Класифікація дебіторської заборгованості за видами станом на 31.12.2020 року
наведено в таблиці 3
Таблиця 3 (тис. грн.)
Найменування показника
на 31.12.2020
1
2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
В т.ч. Позики видані

1
83
803
674

Всі наведені суми є короткостроковими. Чиста балансова вартість дебіторської
заборгованості вважається суттєво наближеною до справедливої вартості.
Дебіторська заборгованість не переглядалася на предмет знецінення оскільки вона
забезпечена заставою.
Примітка 6. «Зобов’язання, ряд. 1600 - 1690, ф.1 Баланс «Звіт про фінансовий стан»)»
Таблиця 4 (тис. грн.)
Найменування статті
на 31.12.2020
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
246
Зобов’язання по розрахунках з бюджетом
20
Зобов’язання по розрахунках за страхуванням
Зобов’язання перед працівниками
Поточні забезпечення
96
Інші поточні зобов’язання
Разом:
362
Кредиторська заборгованість відображена в Балансі на кінець звітного періоду
носить поточний характер і не вважається простроченою.
Примітка 7. «Зареєстрований (пайовий) капітал (р. 1400, ф.1 Баланс «Звіт про
фінансовий стан»)»
Станом на 31.12.2020 року статутний капітал становив 1800 000 грн. Неоплачений
капітал станом на 31.12.2020 року - 571 000,00 грн.
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Примітка 8. «Доходи та витрати Товариства наведені в Звіті про фінансові
результати, ф.2 (Звіті про сукупні доходи і витрати)»
Товариство складає Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи і
витрати) за методом «Функцій витрат»
Розшифровка доходів і витрат за «функціональним призначенням» отриманих
Товариством в 2018-2019 роках наведена в таблиці 5 (тис. грн.)
Таблиця 5
Статті
Код
2019
2020
звіту
Доходи
Дохід від реалізації товарів, послуг
р. 2000
1822
2103
Інші операційні доходи
р.2120
113
661
Дохід від списання кредиторської заборгованості
р.2120
Всього доходів:
1935
2764
Витрати
Собівартість реалізованих товарів
р.2050
Адміністративні витрати
р.2130
1864
2653
Інші витрати операційної діяльності
р.2180
Витрати (дохід) з податку на прибуток
р.2300
Всього витрат:
1864
2653
Розшифровка витрат за методом характеру витрат наведена в таблиці 6
Таблиця 6
Статті
2019
2020
матеріальні витрати
30
20
виплати працівникам
680
698
виплати фондам соціального забезпечення
пов’язані з заробітною платою
147
177
амортизація
193
435
інші витрати
814
1323
Всього витрат:
1864
2653
Примітка 9. «Податок на прибуток(р. 2300, ф.2, Звіту про фінансові результати)»
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на
загальних підставах.
Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у
наступних розмірах:
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – 18 %. Витрати по податку на прибуток
в 2020 році становили – 20 тис. грн., в 2019 році - 13 тис. грн.
Примітка 10. «Операції з пов’язаними особами»
Контроль за діяльністю товариства здійснювали в 2020р. (табл.7):
Таблиця 7
Учасники
ФОП Шепель Лариса Олексіївна
ФОП Медведєв Олег Анатолійович
ФОП Медведєва Світлана Іванівна
ФОП Кацавал Борис Володимирович

Частка в
статутному
капіталі, %
9,5
9,5
9,5
9,5
12

Примітки до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД РОЯЛ
ГОЛД» за рік, що закінчився 31.12.2020 р.
ФОП Жукова Олена Єгорівна
ФОП Рева Лілія Миколаївна
ФОП Романенко Тетяна Вікторівна
ФОП Діденко Галина Олексіївна
ФОП Барабаш Наталія Олексіївна
ФОП Барабаш Юрій Андрійович
ФОП Маковська Леся Юріївна

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
5

Примітка 11. «Потенційні зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за
придбані основні засоби, нематеріальні активи, ТМЦ, послуги. Станом на 31 грудня 2020
року Товариство не мало зобов’язань за придбані основні засоби та нематеріальні активи,
цінні папери , які б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.
Примітка 12. «Умовні активи і зобов’язання»
Будь-які претензії керівництво Товариства вважає не обґрунтованими та виключає
ймовірність того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примітка 13. «Ризики»
Товариство схильне до різних ризиків у зв'язку з наявністю фінансових
інструментів. Основними видами ризиків є ринковий ризик і ризик ліквідності.
Товариство не бере активної участі в торгівлі фінансовими активами в спекулятивних
цілях та не випускає опціонів.
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої
зобов'язання. Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих
витрат, а також прогнозу потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв’язку з
діяльністю.
Примітка 14. «Політика та процеси управління капіталом»
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
• забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому
• забезпечення достатньої віддачі власникам шляхом утворення цін на послуги
пропорційно рівням ризиків.
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного
капіталу та своїх підпорядкованих боргів.
Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання співвідношення капіталу до
сукупного фінансування у межах 1:1.
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