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Пояснювальна записка (Примітки) до фінансової звітності 

за рік, що закінчується 31 грудня 2020 р 

 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛОМБАРД «ААА ФІНАНСИ» ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ААА ФІНАНСИ» і КОМПАНІЯ» 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  
 

 

Повне найменування ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ААА ФІНАНСИ» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ААА ФІНАНСИ» І КОМПАНІЯ» 

Код ЄДРПОУ 37033214 
Місцезнаходження (юридична адреса) 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 80. 

Дата державної реєстрації 23.03.2010 р. 

Орган державної реєстрації Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація 

Основні види діяльності 64.92 Інші види кредитування; 
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; 

64.99 Надання інших фінансових послуг; 

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними 

виробами в спеціалізованих магазинах; 

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 

засобами. 

Власний веб-сайт http://www.aaa-finance.com.ua 

Штатна чисельність працівників на 
звітну дату 
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Наявність відокремлених підрозділів 
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Ломбард за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
буд.80; 

Ломбардне  відділення  №1 за адресою: м. Київ, Печерський 

район, вул. Велика Васильківська, буд. 143/2; 
Ломбардне відділення № 2 за адресою: м. Київ, Оболонський 

район, вул. Героїв Дніпра, буд.34; 
Ломбардне відділення № 5 за адресою: м. Київ, Деснянський 
район, проспект Маяковського, буд. 73. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи 

ЛД №491 від 09.07.2010 р. (Реєстраційний номер 15102515) 

 
Ліцензії 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА 

УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, видана 11.05.2017 

року, безстрокова 
Посада, ПІБ керівника Директор Никонович Андрій Ігорович 

Головний бухгалтер Дяченко Інна Василівна 

Зареєстрований складений капітал 1 000 000,00 грн. 

Учасники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ААА ФІНАНСИ», код ЄДРПОУ 37002181, володіє 98,5% 

складеного капіталу Товариства. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НАРОДНА ПОЗИКА", код 

ЄДРПОУ 36927264, володіє 1,5% складеного капіталу 

Товариства. 

 

Управління Товариством Учасники здійснюють спільно через Загальні Збори, які є вищим 

органом управління Товариства. 

http://www.aaa-finance.com.ua/
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Виконавчий орган – Директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком 

тих, що належать виключно до компетенції Загальних Зборів Учасників. 

 

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 

У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 

пандемією. Пандемія COVID-19 здійснює широко поширений, із швидким розвитком і 

непередбачений вплив на світове суспільство, економіку, фінансові ринки і ділову практику. Спалах 

коронавірусу COVID-19 становить загрозу для бізнесу та економіки не тільки в Україні, а й у світі. 

Уряд України вжив заходів щодо стримування поширення вірусу, включаючи соціальне 

дистанціювання, обмеження на поїздки, обмеження громадських зібрань, переведення більшості 

підприємств на дистанційну та віддаленну роботу, обмеження роботи або закриття частини 

підприємств. Станом на звітну дату, продовжує діяти введений в Україні адаптивний карантин. Ці 

заходи вплинули і продовжують впливати на наші бізнес-операції, включаючи наших співробітників, 

клієнтів, партнерів і суспільство, і існує значна невизначеність в характері і ступені її триваючого 

впливу в часі.  

Ступінь, в якій пандемія COVID-19 вплине на наш бізнес, буде залежати від безлічі змінних 

факторів, які ми не можемо надійно передбачити, включаючи тривалість і масштаби пандемії; дії 

уряду, бізнесу та окремих осіб у відповідь на пандемію; вплив на економічну активність, включаючи 

можливість рецесії або нестабільності фінансового ринку.  

Компанія функціонеє у нестабільному середовищі, у 2020 році не можна не враховувати 

дестабілізацію економіки, зниження реальних доходів населення. 

Керівництво Товариства вважає, що вживає усіх необхідних заходів для підтримки стабільного 

розвитку Товариства та вдосконалення ліквідності за обставин, що склалися та можуть скластися. 

Однак, подальша політична нестабільність та потенційні макроекономічні шоки можуть спричинити 

негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан фінансового сектору, характер та 

наслідки якого визначити неможливо. 

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути 

оцінені.  

Фінансова звітність підприємства підготовлена виходячи із припущення про його 

функціонування в майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та 

виконувати свої зобов’язання у ході здійснення звичайної діяльності. 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА 

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК 
 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується в 

Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається штатним розкладом, 

затверджується керівником. 

Права та обов’язки посадових осіб бухгалтерської служби визначаються Законом України від 

16.07.1999 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", кваліфікаційними 

характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством праці 

та соціальної політики України, внутрішніми наказами та посадовими інструкціями Товариства. 

Фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «ААА ФІНАНСИ» підготовлена у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО), та пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення 

фінансової звітності (МКТФЗ). Товариство не застосовувало достроково жодних стандартів, змін та 

поправок або їх інтерпретацій, які ще не набули чинності. 

Вихідні залишки фінансової звітності за попередній період є вхідними залишками фінансової 

звітності за звітний період. Фінансова звітність Товариства підготовлена за 2020 рік станом на 

31.12.2020 року на основі єдиної облікової політики товариства. 

Дана фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та погашення 
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зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності. Майбутні умови здійснення діяльності можуть 

відрізнятися від оцінок керівництва. 

Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта Україна – 

Гривня. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривен, якщо не зазначено інше. Сума 

менша ніж 500 гривень округлюється до нуля, сума, що дорівнює 500 гривень та більше, округлюється 

до 1000 гривень 

Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України від 16.07.1999, № 996- 

XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність складена за 

формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері статистики. 

Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2020 року та 

закінчується 31 грудня 2020 року в такому складі: 

- Звіт про фінансовий стан (Форма №1 Баланс); 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2); 

- Звіт про рух грошових коштів ( Форма №3); 
- Звіт про зміни у власному капіталі (Форма №4 Звіт про власний капітал); 
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення: 
Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки) до фінансової звітності за рік, 

що закінчується 31 грудня 2020 р». 
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство 

застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та 

є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2020 р. 

Товариство не застосувало опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були 

випущені, але не вступили в силу.  

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до МСФЗ на основі принципу історичної 

вартості, з коригуваннями на початкове визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю 

та переоцінку фінансових активів для подальшого продажу і фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена (крім Звіту про рух грошових коштів) за методом 

нарахування, з врахуванням концепції співвідношення, як цього вимагають МСФЗ. 

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості. 

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, 

зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості 

приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного 

капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків. 

Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом суттєвості рекомендується 

величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

Облікова політика Товариства базується на наступних принципах: 

- повнота висвітлення - усі операції відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського 

обліку.  Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій, які 

можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції; 

- безперервність діяльності; 

- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій проводиться у 

відповідності до їх суті та економічного змісту; 

- автономність; 

- обачність; 

- послідовність; 

- достовірне представлення; 

- нейтральність; 

- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і 

відповідності, це означає, що доходи та витрати повинні відображатися в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично отримано чи 

сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити визнані 

доходи звітного періоду і витрати, що були здійснені для отримання цих доходів. 
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Фінансові інструменти. Класифікація. МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 

7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Класифікація фінансових активів базується на комбінації бізнес-моделі управління активами та 

характеристик грошових потоків та визначає модель оцінки. Товариство після первісного визнання 

оцінює борговий фінансовий актив на основі бізнес-моделі та характеристик грошових потоків, 

передбачених договором, за:  

- амортизованою собівартістю; 

- справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході; 

- справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. 

Товариство визнає бізнес-модель не для кожного активу, а на рівні груп фінансових активів, 

якими управляє у сукупності для досягнення певної бізнес-цілі.  

Основна бізнес-модель, яку використовує Товариство – отримання контрактних грошових 

потоків. 

 

Первісна оцінка фінансових активів та фінансових зобов’язань. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 

здійснює їх оцінку за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до 

придбання фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 

передавання зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Справедлива 

вартість фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива 

вартість наданих або отриманих коштів).  

 

Знецінення фінансових активів, модель очікуваних збитків. 

Основний принцип моделі «очікуваних збитків» полягає у відображені загальної картини 

погіршення або покращення кредитної якості фінансових інструментів.  

Сума очікуваних кредитних збитків, яка визнається у вигляді оціночного резерву, залежить від 

ступеню погіршення кредитної якості після первісного визнання. У відповідності із загальним 

підходом є дві бази оцінки: 

- очікувані кредитні  збитки протягом 12 місяців (стадія 1), яка застосовується з моменту 

первісного визнання за умови відсутності значного погіршення кредитної якості; 

- очікувані кредитні збитки протягом всього строку дії фінансового інструменту (стадія 2 та 3), 

яка застосовується у разі значного збільшення кредитного ризику. 

Розрахунок кредитних збитків згідно з МСФЗ 9 потребує використання історичної, поточної та 

прогнозної інформації.  

Знецінені фінансові активи – це фінансові активи, за якими є об’єктивні докази збитку чи 

спостерігається одна або декілька подій, що мають негативний вплив на очікувані грошові потоки за 

таким фінансовим активом. Підтвердженням знецінення фінансового активу є, зокрема, спостережні 

дані про такі події: 

- значні  фінансові труднощі позичальника; 

- порушення умов договору, такому як дефолт або прострочення платежу. 

Кредитний збиток – це різниця між теперішньою вартістю грошових потоків згідно з умовами 

договору та теперішньою вартістю грошових потоків, які Товариство очікує отримати, дисконтованих 

за ефективною ставкою.  

 

Припинення визнання фінансових інструментів. 

Товариство припиняє визнавати фінансові активи, коли активи погашені або права на отримання 

грошових потоків від активів втратили свою чинність. 

Припинення визнання фінансового зобов’язання, коли фінансове зобов’язання припиняється, 

тобто, якщо заборгованість погашено, анульовано або строк її дії закінчується. 

Грошові кошти та їх еквіваленти.   

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які 

вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Суми, пов'язані з 

коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зі складу грошових коштів та їх 
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еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на 

кореспондентських рахунках.  Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою 

вартістю з використанням ефективної ставки відсотка. 

 

Фінансові інвестиції. Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та 

відображають у бухгалтерському обліку та звітності за іх справедливою вартістю, до якої додаються 

витрати на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. 

 

Кредити та заборгованість клієнтів. Резерви за зобов’язаннями. МСБО 37 «Резерви, умовні 

зобов’язання та умовні активи», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти». 

Кредити та аванси клієнтам обліковуються, коли Товариство надає грошові кошти клієнтам з 

метою придбання або створення дебіторської заборгованості, яка не пов’язана з похідними 

фінансовими інструментами, не котирується на відкритому ринку та має бути погашена на встановлену 

чи визначену дату; про цьому Товариство не має намір здійснювати торгові операції з цією 

дебіторською заборгованістю. Бізнес-модель, яка застосовується Товариством для управління 

кредитним портфелем – отримання грошових коштів.  

Ведеться аналітичний облік дебіторської заборгованості за кожним позичальником у розрізі 

кожного окремого договору або інших документів, які засвідчують факт надання кредиту, а цього 

також аналітичний облік отриманого у заставу майна за оцінною вартістю та з характеристикою майна. 

Дебіторська заборгованість за договором фінансового кредиту оцінюється при первісному 

визнанні за справедливою вартістю наданого фінансового кредиту, нарахованих відсотків та 

нарахованої пені. Ломбард надає Кредит на строк від 1 до 30 календарних днів із можливістю 

пролонгації на новий термін під процент за кожний день користування кредитом, що нараховується на 

суму виданого кредиту. 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами фінансового кредиту 

перевіряється на предмет знецінення у випадках, коли події або обставини вказують на ймовірність 

того, що балансова вартість не буде відшкодована, а збиток від знецінення визнається у звіті про 

прибутки і збитки. 

Визнання дебіторської заборгованості по договорам фінансового кредиту припиняється у разі 

виконання критеріїв припинення визнання фінансових активів. 

У відповідності з діючим законодавством і нормативними актами, які регулюють діяльність 

ломбардів, а також МСФЗ, Товариство формує резерв сумнівних боргів за нарахованими за всіма цими 

операціями відсотками.  

Облік майна, отриманого у заставу, та узагальнення інформації про наявність та рух зазначеного 

майна ведеться на позабалансовому субрахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані». Облік 

отриманого у заставу майна проводиться за оцінною вартістю, яка визначається у порядку, 

визначеному законодавством, та відображається у договорі застави та інших документах, що 

підтверджують факт надання кредиту. 

Кредиторська заборгованість. Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає 

відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Поточна 

кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). 

 

Основні засоби, амортизація. МСБО 16 «Основні засоби». 

Основні засоби відображаються за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу. 

Основними засобами до 23 травня 2020 року визнались необоротні матеріальні активи, які є 

відокремленими об'єктами вартістю більше ніж 6 000 гривень із строком використання більше року. З 

метою зменшення розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком, у зв’язку із внесенням 

змін до Податкового кодексу України, було змінено облікову оцінку основних засобів. З 23 травня 

2020 року основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими 

об'єктами вартістю більше ніж 20 000 гривень із строком використання більше року Основні засоби, 

вартість яких не перевищує 20 000 гривень визнаються в фінансової звітності Товариства малоцінними 

необоротними матеріальними активами, та при передачі їх до експлуатації здійснюється нарахування 

амортизації в розмірі 100%. 
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На основі результатів аналізу ринкових цін та в результаті проведеної інвентаризації, 

керівництво дійшло висновку, переглянути справедлива вартість основних засобів та віднесення 

частини з них до складу інших необороних матеріальних активів із 100% амортизацією залишкової їх 

вартості. 

Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За 

кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. 

Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, 

який діяв на протязі 2020 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до 

ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації 

понижуючий коефіцієнт не застосовувався. 

Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою 

політикою Товариства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при введенні 

в експлуатацію. 

Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені наступні: 
 

Види об’єктів 
Строк корисного використання 

(років) 

Обладнання охорони та сигналізація 2-5 

Комп’ютери та обладнання до   них, 
принтери, банкомати, телефони 

2-5 

Копіювальні машини 4 

Аудіо- та відеотехніка 4 

Касове обладнання 4-7 

Меблі, сейфи 2-5 

Вивіски 2-5 

Інші 2-4 

Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів 

здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання 

оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці. 

Наприкінці кожного звітного періоду управлінський персонал оцінює, чи є будь-які ознаки 

знецінення основних засобів. За наявності будь-яких таких ознак, управлінський персонал оцінює 

суму, що відшкодовується, яка визначається як справедлива вартість активу за вирахуванням витрат 

на продаж та його справедлива вартість при використанні, залежно від того, що є більшим. Балансова 

вартість зменшується до суми, що відшкодовується, а збиток від знецінення визнається у складі 

прибутків або збитків за рік. Збиток від знецінення, визнаний для активу у попередніх роках, 

перекласифіковується, якщо відбулися зміни в оцінках, використовуваних для визначення вартості 

активу при використанні або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. 

Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень з 

балансовою вартістю, визнаються у межах інших операційних доходів чи витрат. 

 

Нематеріальні активи. МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

Нематеріальні активи оприбутковуються Товариством за первісною вартістю, яка складається з 

ціни придбання, держмита, непрямих податків та інших витрат, пов'язаних із приведенням їх у стан 

придатний для використання, відображаються в Звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за 

вирахування накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна 

вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих 

нематеріальних активів і підвищення їх можливостей та строку використання, що сприятиме 

збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. 

Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом. 

Товариством встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів: 
 
 

 

Найменування групи 
Строк корисного використання 

(років) 
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Права на використання програм для 
комп’ютерної техніки, на різні бази даних, інше 
програмне забезпечення 

5-8 

Інші нематеріальні активи 2 

Ліцензії необмежений 
 

Протягом 2020 року Товариство не змінювало методи та норми амортизації та не змінювало 

термін корисного використання нематеріальних активів. 

Товариство переглядає термін корисного використання нематеріальних активів в разі, якщо 

відбувалась доробка нематеріального активу, яка призводить до отримання більших економічних 

вигод від його використання. 

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між 

чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний 

дохід як інші витрати.  

 

Оренда. МСФЗ 16 «Оренда». 

З 01 січня 2019 року Товариство оцінює та веде облік орендних платежів відповідно до вимог 

МСФЗ 16. 

Якщо невідмовний строк оренди менше ніж 12 місяців та/або вартість активу складає менше ніж 

10% балансової вартості основних засобів Товариства станом на останній день попереднього звітного 

року, то Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній 

основі протягом строку оренди.  

Якщо невідмовний строк оренди дорівнює або більше 12 місяців, та/або вартість активу складає 

більше ніж 10% балансової вартості основних засобів Товариства станом на останній день 

попереднього звітного року, то Товариство на дату початку оренди (або початку застосування МСФЗ 

16) визнає актив з права користування та орендне зобов’язання.  

На дату початку оренди (або початку застосування МСФЗ 16) актив з права користування 

оцінюється за собівартістю. 

 Собівартість активу з права користування складається з: 

- суми первісної оцінки орендного зобов’язання дисконтованого за теперішньою вартістю. 

- будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих стимулів до оренди; 

- будь-яких первісних прямих витрат, понесених Товариством; та оцінки витрат, які будуть 

понесені Товариством у процесі демонтажу та переміщення базового активу, відновлення місця, на 

якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди. 

Товариство несе зобов’язання за такими витратами або до дату початку оренди, або внаслідок 

використання базового активу протягом певного періоду. 

Для дисконтування Товариство застосовує ставку вартості довгострокових кредитів за даними 

статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту), визначену Національним Банком 

України. 

Товариство, нараховуючи амортизацію активу з права користування, застосовує  вимоги щодо 

амортизації МСБО 16 Основні засоби, застосовуючи прямолінійний метод. Строком корисного 

використання  активу з права користування вважається невідмовний період оренди. 

 

Податок на прибуток. МСБО 12 «Податки на прибуток» 

Податковий облік діяльності Товариства здійснювати відповідно до чинного законодавства 

України. Для складання звiтностi вiдповiдно до податкового законодавства України пiдприємство 

використовує данi бухгалтерського облiку. Витрати з податку на прибуток включають поточний 

податок і відображаються у звіті про прибутки та збитки, крім випадків, коли вони відображаються 

безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. 

Поточні витрати з податку на прибуток являють собою суму, що, як очікується, має бути 

сплачена податковим органам або відшкодована ними стосовно оподаткованого прибутку чи збитку за 

поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на прибуток, відображаються у 

складі адміністративних та інших витрат. 
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Визнання доходів і витрат. МСБО 18 «Дохід», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Під доходом, тут і далі по тексту, розуміється валове надходження економічних вигод протягом 

певного періоду, що виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає 

в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу (МСБО (IAS) 18 «Дохід»). 

Доход, виникає в результаті таких операцій і подій: 

- продаж товарів; 

- надання послуг; 

- використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, 

роялті та дивіденди. 

Всі доходи Товариства можна розділити на: 

- відсоткові доходи; 

- доходи, що не відносяться до відсоткових. 

Дохід вимірюється за справедливою ринковою вартістю, яка встановлюється за кредитними та 

іншими договорами між Товариством, з одного боку, і користувачами його послуг, з іншого боку. 

Дохід від надання фінансових послуг визнається тільки при наявності ймовірності того, що 

економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Товариства. У деяких випадках така 

ймовірність може бути відсутньою доти, поки не отримано відшкодування або не усунуто 

невизначеність. 

Надання послуг, як правило, передбачає виконання суб'єктом господарювання завдання, 

обумовленого в контракті, протягом узгодженого періоду. Послуги можуть надаватися протягом 

одного або кількох періодів. 

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

- суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю 

на товар; 

- за суб'єктом господарюванн не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 

формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; 

- суму доходу можна достовірно оцінити; 

- ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; 

та 

- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. 

Відсотковий дохід признається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

Якщо результат операції не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування 

понесених витрат, дохід не визнається, а понесені видатки визнаються як витрати. 

Під витратами тут і далі розуміються всі витрати і втрати (збитки) Товариства, які віднімаються 

з доходу при розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду. 

Прибутки або збитки від фінансових активів і фінансових зобов’язань, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю, визнаються у Звіті про прибутки і збитки. 

 

Винагороди працівникам. МСБО 19 «Виплати працівникам». 

Всі винагороди працівникам Товариство враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 

«Виплати працівникам». 

Виплати працівникам включають: 

а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та 

тимчасова непрацездатність; 

б) виплати при звільненні. 

У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державного 

Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі, передбаченому Законодавством України. 
 

4. НОВІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ДОСТРОКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

Нижче в таблиці наведено зміни до МСФЗ, дата набуття чинності таких змін, застосування таких 

змін та вплив таких змін на фінансову звітність Товариства. 
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Стандарти/тлумачення 

Набувають 

чинності для 

річних облікових 

періодів, які 

починаються на 

або після 

Вплив на 

фінансову 

звітність 

Товариства 

Поправки до концептуальних основ фінансової звітності 

«Поправки до посилань концептуальних основ стандартів 

МСФЗ» 

У новій редакції оновлено структуру документа, 

визначення активів і зобов'язань, а також додано нові 

положення з оцінки та припинення визнання активів і 

зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій 

звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, 

представлена у фінансовій звітності, також повинна 

допомагати користувачам оцінити ефективність 

керівництва компанії в управлінні економічними 

ресурсами. Принцип обачності трактується через 

підтримку нейтральність представлених даних. Обачність 

визначається як прояв обережності при винесенні 

суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення 

даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх 

юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві 

форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про 

фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою 

«інші форми і розкриття», визначається, що дані 

фінансової звітності представляються за певний період і 

містять порівняльну інформацію, а також за певних 

обставин - прогнозні дані.  

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче 

підприємство», під яким мається на увазі сторона 

економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та 

поняття зведеної звітності.  

Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» 

підкреслює, що Рада МСФЗ більше не розглядає активи 

лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. 

Визначення активів і зобов'язань не відносяться до 

«очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього 

визначення економічного ресурсу відноситься до 

потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати 

економічні вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів 

оцінки (історична і поточна вартість (справедлива 

вартість, вартість використання)), інформації, яку вони 

надають. 

1 січня 2020 року Перегляд даного 

документа не 

вплинув на 

фінансову 

звітність 

Товариства.  
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Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та 

МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках 

та помилки» «Визначення суттєвості» . Зміни уточнюють 

визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та 

застосування цього поняття завдяки включенню 

рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені 

в інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, 

що її пропуск, спотворення або затуманення може 

вплинути на рішення основних користувачів фінансової 

звітності загального призначення, винесені на підставі 

такої фінансової звітності, що представляє фінансову 

інформацію про звітуючу компанію 

Зміни забезпечують послідовність використання 

визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. 

1 січня 2020 року Дані поправки не 

вплинули на 

фінансову 

звітність 

Товариства, і 

очікується, що в 

майбутньому 

вплив також буде 

відсутній. 

 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. 

Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у 

сукупності формують здатність створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє 

визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому 

числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах 

розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності 

віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, 

має бути наявним організований трудовий колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб 

зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються 

клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших 

доходів, при цьому виключаються результати у формі 

скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім 

того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність 

учасників ринку замінювати відсутні елементи чи 

інтегрувати придбану діяльність і активи.  

Організація може застосувати «тест на концентрацію». 

Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо 

практично вся справедлива вартість придбаних валових 

активів сконцентрована в одному активі (або групі 

аналогічних активів). 

1 січня 2020 року Дані поправки не 

вплинули на 

фінансову 

звітність 

Товариства, але 

можуть бути 

застосовні в 

майбутньому, 

якщо Товариство 

проведе операцію 

по об'єднанню 

бізнесів. 

 

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 

7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 

39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

«Реформа відсоткової ставки та її вплив на фінансову 

звітність» - 1 етап 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, 

EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних 

фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до 

похідних інструментів. 

Поправки:  

 змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку 

хеджування передбачається, що контрольний показник 

процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, 

що хеджуються і грошові потоки від інструменту 

хеджування, не зміниться в результаті реформи; 

1 січня 2020 року 

 

Дані поправки не 

вплинули на 

фінансову 

звітність 

Товариства, 

оскільки у ньог 

відсутні відносини 

хеджування, що 

базуються на 

процентних 

ставках.  
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 обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які 

безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської 

ставки рефінансування; 

 не можна використовувати для усунення будь-

яких інших наслідків реформи; 

вимагають розкриття інформації про ступінь впливу 

поправок на відносини хеджування. 

МСФЗ 16 «Поступки в оренді, пов’язані з Covid-19» 

28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані 

з пандемією COVID-19». Дана поправка передбачає 

звільнення для орендарів від застосування вимог МСФЗ 

(IFRS) 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди 

в разі поступок з оренди, які виникають в якості прямого 

наслідку пандемії COVID-19. Як спрощення практичного 

характеру орендар може прийняти рішення не аналізувати, 

чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у зв'язку з 

пандемією COVID-19, модифікацією договору оренди. 

Орендар, який приймає таке рішення, повинен 

враховувати будь-які зміни орендних платежів, 

обумовлені поступкою з оренди, пов'язаної з пандемією 

COVID-19, аналогічно тому, як це зміна відображалась б в 

обліку відповідно до МСФЗ (IFRS) 16, якщо б воно не було 

модифікацією договору оренди.  

Дана поправка застосовується до річних звітних періодів, 

що починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати. 

Допускається дострокове застосування.  

1 червня 2020 року Дана поправка не 

вплинула на 

фінансову 

звітність 

Товариства. 

 

Перелічені вище стандарти та правки до них не вплинули на фінансову звітність Товариства, крім 

МСФЗ 16 «Оренда».  

Товариство при переході на МСФЗ 16 застосовує повністю ретроспективний підхід з 

кумулятивним (сумарним) ефектом, згідно з яким, первісне визнання активу та зобов’язань 

проводиться в перший день періоду, в якому застосовується МСФЗ 16. Це означає, що порівняльні дані 

все ще відображають цифри, розраховані у відповідності зі старим стандартом – МСБО 17. 

Товариство почало застосовувати МСФЗ 16 у 2019 році і процес впровадження вимог стандарту 

представлено наступним чином:  

- проведено інвентаризацію договорів оренди, укладених станом на 31.12.2018 року на 

відповідність критеріям визнання оренди;  

- визначено перелік договорів, що відповідають критеріям визнання оренди, за якими Товариство 

- орендар визнало станом на 01 січня 2019 року зобов’язання щодо орендних платежів, а також активи, 

які представлені у формі права користування базовим активом протягом терміну оренди.   

Застосування МСФЗ 16 вплинуло на фінансову звітність наступним чином: протягом 2019 року 

відбулось збільшення активів та зобов’язань , а також Товариство почало визнавати процентні витрати 

за зобов’язаннями з оренди та витрати на амортизація активів з права користування.  

Інформацію про ефективну ставку отримали з офіційного сайту Національного Банку України в 

розрізі «Грошово-кредитна та фінансова статистика» - «Вартість кредитів за даними статистичної 

звітності банків України». 

Товариство не застосовує вищезазначені вимоги щодо визнання активів і зобов'язань стосовно 

короткострокової оренди (до 12 місяців).  

Капітальні вкладення в орендовані приміщення, признається активом, амортизуються протягом 

терміну їх корисного використання , та припиняється таке визнання у місяці розірвання договору 

оренди. 
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Нижче наводяться нові стандарти, поправки та роз'яснення, які були випущені, але ще не 

вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Товариства.  

 

 

Стандарти/тлумачення 

Набувають 

чинності для 

річних 

облікових 

періодів, які 

починаються на 

або після 

Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 «Реформа відсоткової ставки та її 

вплив на фінансову звітність» - 2 етап 

2021 рік 

 

Поправки до МСБО 37 «Обтяжливі договори – витрати на виконання 

договору» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких 

роз'яснюється, які витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи 

є договір обтяжливим або збитковим. 

Поправки передбачають застосування підходу, який базується на «витратах, 

безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з 

договором на надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати на 

виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з 

виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані 

безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони 

явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором. 

2022 рік 

Поправки до МСБО 16 «Основні засоби: надходження від продажу виробів, 

вироблених до часу, коли актив став доступним для використання» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: 

надходження до використання за призначенням», який забороняє організаціям 

віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження 

від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця 

розташування та приведення його у стан, який потрібен для його експлуатації 

відповідно до вимог керівництва. Замість цього організація визнає 

надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих 

виробів в прибутку чи збитку. 

2022 рік 

«Щорічні удосконалення МСФЗ за період 2018-2020» 

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада 

з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності». Відповідно до даної поправки 

дочірня організація, яка вирішує застосувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1, має 

право оцінювати накопичені курсові різниці з використанням сум, 

відображених у фінансовій звітності материнського підприємства, виходячи з 

дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також 

може бути застосована до асоційованих організацій та спільних підприємств, 

які вирішують застосовувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1.  

2022 рік 

Посилання на Концептуальну основу (поправки до МСФЗ 3) 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 

«Об'єднання бізнесів» - «Посилання на концептуальні основи». Мета даних 

поправок –замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання 

фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні 

2022 рік 
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основи подання фінансових звітів», випущені в березні 2018 року, без внесення 

значних змін у вимоги стандарту. 

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб 

уникнути виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для 

зобов'язань і умовних зобов'язань, які б відносились до сфери застосування 

МСФЗ (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», якби 

вони виникали в рамках окремих операцій. 

В той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо 

умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання 

фінансової звітності» не вплине. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори 

страхування», новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів 

страхування, який розглядає питання визнання та оцінки, подання та розкриття 

інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ 

(IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 

17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування 

життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і 

перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до 

певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. 

Існують декілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 

17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш 

ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 

4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, 

МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, 

охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить 

загальна модель, доповнена наступним: 

• Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі 

(метод змінної винагороди). 

• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для 

короткострокових договорів. 

2023 рік 

Поправки до МСБО 1 «Класифікація зобов’язань на поточні та довгострокові» 

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСФЗ 

(IAS) 1, в яких пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як 

короткострокових або довгострокових. У поправках пояснюється наступне: 

• що розуміється під правом відкласти врегулювання зобов'язань; 

• право відкласти врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець 

звітного періоду; 

• на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація 

виконає своє право відкласти врегулювання зобов'язання;   

• умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо 

похідний інструмент, який входить в конвертоване зобов'язання, сам по 

собі є інструментом власного капіталу. 

2023 рік 

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., не застосовувало 

достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) 

ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди 

вивчається підприємством. 
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5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ  

Облікові оцінки  

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також 

пов’язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення 

припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової 

звітності.  

«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану 

Товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб’єктивних 

або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю 

суттю є невизначеними.  

Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих 

періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за 

певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. 

Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, 

які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких 

здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.  

Зменшення корисності не фінансових активів 

Основні засоби та нематеріальні активи тестуються на зменшення корисності раз на рік або за 

наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються 

суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння 

ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або 

очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або 

в загальній бізнес стратегії товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню 

ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або 

економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів.  

Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, 

включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних 

показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон’юнктури 

ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть 

призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.  

Судові спори і претензії  

Товариство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за 

справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь 

невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності 

несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку.  

Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми 

до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке 

нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою. 
 

6. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

6.1. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

 

Основні засоби та нематеріальні активи. 

Станом на звітну дату відсутні зобов’язання Компанії щодо придбання основних засобів. Основні 

засоби та нематеріальні активи, наведені в таблиці 6.1.1, належать компанії на праві власності та на 

правах користування, у заставу не надані.  

Частина основних є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із консервацією або 

реконструкцією, залишкова вартість таких основних засобів складає 7 тис.грн. Первісна вартість 

повністю амортизованих основних засобів становить 114 тис.грн.  

Основні засоби, первинна вартість яких становила 7 тис.грн., а залишкова вартість – 0 грн., було 

відчужено шляхом передачі для утилізації.  

Компанія не обмежена у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними 

засобами.  
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Первісна вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодаством 

обмеження парва власності (Актив з права користування) – 943 тис.грн.  

                                                                                                                                    (тис.грн.) 
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Машини та 
обладнання 

216 165 - - 7 16 - -7 209 174 

Актив з права 
користування 

320 214 - 623 - 279 - - 943 493 

Інші основні 
засоби 

90 62 - - - 14 - - 90 76 

Нематеріальні
активи 

38 37 - - - 1 - - 38 38 

Разом 664 478 - 623 7 310 - -7 1280 781 
 

Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість зі строками, що перевищують 12 місяців, відображається у складі 

Довгострокової дебіторської заборгованості. 

                                                                                                                  (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019  31.12.2020 

1040 Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

- - 

1125 Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

22 6 

1135 Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

12 13 

 Інша поточна дебіторська 
заборгованість: 

  

1155 за наданими фінансовими 
кредитами 

1 886 2 243 

1140 за нарахованими відсотками за 
наданими фінансовими кредитами 

193 79 

1130 Дебіторська заборгованість за 
виданими авансами 

8 27 

Поточна дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами за строками 

розподіляється наступним чином: 

- до 12 місяців – 2 243 тис. грн 

- від 12 до 18 міс – - 
- від 18 до 36 міс – - 

Поточна заборгованість за надими фінансовими кредитами підтверджується договорами 

фінансового кредиту. 

Розрахунок резерву на кожну звітну дату звітного періоду затверджено Наказом №7-17з від 
16.01.2017 року та визначається за формулою: 

2,5%*Сальдо рахунку 37 
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Станом на 31.12.2020 резерв очікуваних кредитних збитків складає 59,5  тис. грн.  

Дебіторська заборгованість за діючими договором фінансового кредиту обліковуються в складі 
«Іншої поточної дебіторської заборгованості» (рядок 1155 Балансу), що станом на 31.12.2020 року 
складає 1 245 тис. грн. Оцінна вартість предметів, що є заставою по договорам фінансового кредиту, 
складає 1 812 тис. грн. Це дає підстави стверджувати, що у Товариства майже відсутні ризики того, що 
вартість кредитів не буде відшкодована. 

Дебіторська заборгованість по простроченим фінансовим кредитам обліковуються в складі 
«Іншої поточної дебіторської заборгованості» (рядок 1155 Балансу) та станом на 31.12.2020 року 
складає  994 тис. грн. Оцінна вартість предметів, що є заставою по договорам фінансового кредиту, 
складає 1 276 тис. грн. Це дає підстави стверджувати, що у Товариства майже відсутні ризики того, що 
вартість кредитів не буде відшкодована. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Активи, що класифіковані Компанією як грошові кошти та їх еквіваленти, не мають обмежень у 

використанні, та зберігаються в фінансових установах України. Відповідно до умов договору, кошти 

з депозитного рахунку повертаються на потоний рахунок підприємства без будь-яких обмежень у 

строках, так як вклад є до вимоги. 

                                                                                                                    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019  31.12.2020  

1167 Рахунки в банках 616 460 

 в т.ч. депозитні рахунки 551 449 

1166 Готівка 289 309 

1165 Усього грошові кошти та їх 
еквіваленти 

905 769 

 

Витрати майбутніх періодів. 

Витрати майбутніх періодів включають в себе передплати газет, журналів, періодичних і 

довідкових видань тощо. 

                                                                                                                    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019  31.12.2020  

1170 Витрати майбутніх періодів 4 5 

 

Власний капітал. 

                                                                                                                      (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019 31.12.2020 

1400 Зареєстрований (пайовий) капітал 1 000 1 000 

1425 Неоплачений капітал - - 

1420 Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

1 315 1 516 

1415 Резервний капітал 69 80 

1495 Власний капітал 2 384 2 596 

Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2020 року становить 2 596 тис.грн., 

в тому числі складений капітал – 1 000 тис.грн, резервний капітал – 80 тис.грн. 

Відповідно до рішення Учасників, Товариство проводить відрахувати 5% чистого прибутку до 

резервного фонду Товариства. 

Станом на 31.12.2020 року розмір і структура власного капіталу відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення включають в себе довгострокові зобов’язання з 
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оплати орендних платежів, відповідно до МСФЗ 16, станом на 31.12.2020 року їх сума складає 150 

тис.грн.   

                                                                                                                (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019 31.12.2020 

1515 Інші довгострокові зобов’язання - 150 

1595 Разом довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

- 150 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення 

Протягом звітного періоду нараховано 51 тис. грн. та використано забезпечення на виплату 

відпусток працівникам на суму 47 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року сума забезпечень на виплату 

відпусток працівникам складає 60 тис.грн. 

У Товариства відсутні зобов’язання за кредитами та іншими залученими коштами від юридичних 

та фізичних осіб. 

Поточні зобов’язання також включають в себе суми орендного зобов’язання дисконтованого за 

теперішньою вартістю, відповідно до МСФЗ 16. 

                                                                                                                (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2019 31.12.2020 

1615 Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи,  послуги 

535 212 

1620 

1621 

Поточна кредиторська за розрахунками 
з бюджетом (податок на прибуток) 

71 46 

1630 Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками оплати праці 

3 - 

1660 Поточні забезпечення 56 60 

1690 Інші поточні зобов’язання 167 257 

1695 Разом поточні зобов’язання та 

забезпечення 

832 895 

 

6.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

Доходи від основної діяльності включають в себе 

- нараховані відсотки за користування фінансовими кредитами; 

- дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу. 

                                                                                                                 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2019 рік 2020 рік 

 Сума нарахованих процентів за 
користування фінансовими 

кредитами 

2 748 2 333 

 Дохід, отриманий від реалізації 
майна, наданого в заставу 

924 183 

2000 Разом 3 672 2 516 

Інші операційні доходи 

                                                                                                                (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2019 рік 2020 рік 

 Нарахована (отримана) пеня за 
прострочення виконання зобов’язань за 

наданими фінансовими кредитами 

51 15 

 Інші операційні доходи 21 60 
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2120 Разом інші операційні доходи 72 85 

 

З зв’язку із змінами у законодавстві, що стосуються нарахування штрафів та пені під час карантину, 

Товариством було припинено, у разі невиконання Позичальниками своїх зобов'язань у строк, нарахування 

пені з 17.03.2020 року. Враховуючи продовження адаптивного карантину, було продовжено дію заборони 

нарахування пені (або штрафів) до 31.12.2020 року.  

Інші операційні доходи поточного періоду включають в себе: 

- дохід від списання кредиторської заборгованості на суму 7 тис.грн.; 

- дохід від безкоштовно одержаних оборотних активів – 10 тис.грн., зазначена сума нарахована в 

результаті тимчасового зменшення орендних платежів в період дії карантинних обмежень у квітні-

травні 2020 року. 

- дохід від коригування резерву сумнівних боргів в результаті інвентаризації зазначеного резерву 

– 1 тис.грн. 

- дохід від нарахованих відсотків за депозитним договором – 51 тис.грн.  

- інший дохід -1 тис.грн. 

 

Админістративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати 

                                                                                                                   (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2019 2020 

2130 Адміністративні витрати 1 423 1 433 

 Витрати на оплату праці 162 312 

 Відрахування на соціальні заходи 51 60 

 Амортизація 253 303 

 Інші витрати 957 758 

2150 Витрати на збут 907 757 

 Витрати на оплату праці 678 503 

 Відрахування на соціальні заходи 120 110 

 Амортизація - - 

 Інші витрати 109 144 

2180 Інші операційні витрати 124 79 

До витрат на оплату праці за 2020 рік включено витрати: 

- виплата заробітної плати персоналу; 

- формування резервів на відпустку; 

- нарахування єдиного соціального внеску. Розміри нарахування та сплати єдиного соціального 

внеску встановлюються чинним законодавством України. Товариство не створює будь-яких інших 

додаткових пенсійних планів. 

Інші витрати за звітний період включають наступні витрати: 

- витрати на оренду; 

- витрати на охорону; 

- витрати на рекламу та маркетингові послуги; 

- юридичні послуги; 

- консультаційні послуги; 

- витрати на зв’язок тощо. 

Інші операційні витрати складаються із витрати на формування резерву для покриття збитків. 

 

Фінансові витрати 

                                                                                                                    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2019 2020 

2250 Фінансові витрати 48 74 
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Фінансові витрати включають в себе відсотки по зобов’язанням з оплати орендних платежів, 

відповідно до МСФЗ 16. 

 

Прибуток 

За підсумками діяльності Товариства, у 2020 році прибуток Товариства склав: 

                                                                                                                     (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2019 2020 

2290 Фінансовий результат до 
оподаткування 

393 258 

2300 Витрати з податку на прибуток 71 46 

2350 Чистий фінансовий результат 

(прибуток) 

322 212 

 

З урахуванням положень Податкового кодексу України в частині визначення ставок з податку на 

прибуток, суми податку на прибуток було визначено за наступними ставками: 

- прибуток від діяльності ломбарду – за ставкою в розмірі 18%. 

 

6.3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Надходження коштів у результаті операційної діяльності:  

                                                                                                                                 (тис.грн.) 

Найменування показника Рядок 2019 рік 2020  рік 

Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3 720 2 995 

Надходження від повернення авансів 3020 4 - 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 

3025 - 48 

Надходження від боржників неустойки 

(штрафів, пені) 

3035 51 15 

Надходження фінансових установ  від 

повернення позик 

3055 11 853 8 362 

Інші надходження 3095 60 5 

Всього надходжень від операційної 

діяльності 

- 15 688 11 425 

 

 

 

Витрачання на операційну діяльність:  

Найменування показника Рядок 2019 рік 2020  рік 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)   3100 1 342 1 016 

Витрачання на оплату праці   3105 655 662 

Відрахування на соціальні заходи   3110 171 171 
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Витрачання на оплату зобов’язань  з податків і 

зборів   

3115 222 229 

Витрачання на оплату авансів 3135 - 23 

Витрачання фінансових установ на надання 

позик   

3155 12 732 9 143 

Інші витрачання 3190 60 5 

Разом  витрачань - 15 182 11 249 

Витрачання в результаті фінансової діяльності:  

Найменування показника Рядок 2019 рік 2020 рік 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 3365 226 

 

312 

Разом  витрачань - 226 312 

 

Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом відповідно до вимог МСБО 7 «Звіт  

про рух грошових коштів». 

 

Рух коштів у результаті операційної діяльності: Надходження від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) – складається із сум отриманих процентів за користування фінансовими кредитами 

та дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу) – 2 995 тис. грн, а саме: 

 

- Сума отриманих процентів за користування фінансовими кредитами – 2 369 тис. грн 

- Сума грошових кошитів, отриманих від реалізації майна, наданого в заставу – 626 тис. грн. 

 

Чистий рух коштів від діяльності за звітний рік становить -136 тис.грн. 

Залишок коштів на кінець року становить 769 тис.грн. 

 

6.4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 

Сума зареєстрованого та сплаченого складеного капіталу ПТ «ЛОМБАРД «ААА 

ФІНАНСИ» становить 1 000 тис. грн. Протягом звітного періоду змін в розмірі складеного 

капіталу не було.  

Сума вкладів і розмір часток Учасників у складеному капіталі Товариства станом на 

31.12.2020 року розподілена наступним чином: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААА ФІНАНСИ» (Код 

ЄДРПОУ 37002181) – 985 тис. грн., що становить 98,5 % складеного капіталу. 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«НАРОДНА ПОЗИКА» (Код ЄДРПОУ 36927264) – 15 тис. грн., що становить 1,5 % складеного 

капіталу. 

Станом на 31.12.2020 року заборгованість за внесками до складеного капіталу відсутня. 

Резервний капітал на 31.12.2020 року становить 80 тис. грн. 

Протягом 2020 року, відповідно до рішень Учасників Товариства, дивіденди не 

нараховувалися та не виплачувалися. 

В звіті про власний капітал Товариство відобразило рух власного капіталу в розрізі складових 

капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ. 

По графі 3 відображено зареєстрований капітал (змін за рік не відбулося). 

По графі відображено резервний капітал на початок періоду в сумі 69 тис.грн. Товариство, за 

рахунок відрахувань 5% щорічного прибутку, створює резерв. Протягом 2020 року резервний 

капітал збільшено за рахунок відрахувань на 11 тис. грн. та залишок на кінець періоду - 80 тис.грн. 

По графі 7 відображено нерозподілений прибуток на початок періоду в сумі 1 315 тис.грн, його 

збільшення за рахунок чистого прибутку звітного періоду на суму 212 тис.грн, та зменшення за 

рахунок відрахувань до резервного капіталу на 11 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року залишок 
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нерозподіленого прибутку збільшився на 201 тис.грн та становить 1 516 тис.грн. 

По графі 10 відображно загальні зміни власного капіталу за період.  

Власний капітал Товариства на звітну дату становить 2 596 тис.грн. 

 

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КАПІТАЛУ 

 

Система управління ризиками Ломбарду включає механізм управління зовнішніми та 
внутрішніми ризиками. Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної 
діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку. Керівництво 
Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. 

Керівництво Ломбарду володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує 

напрямки проведення активних операцій. 

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають заборгованість за кредитами, 

кредиторську заборгованість, а також інші зобов'язання. Основною метою даних фінансових 

інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. Товариство має 

різні фінансові активи, такі як дебіторська заборгованість, а також грошові кошти. Основні ризики, 

що виникають від фінансових інструментів Товариства - кредитний ризик і ризик ліквідності, 

ризик ринковий. 

Кредитний ризик. Товариство надає фізичним особам фінансові кредити, забезпеченням 

зобов’язань по яким є заклад майна. Крім того, дебіторська заборгованість підлягає постійному 

моніторингу. 

Основними для Товариства є ризик зміни процентної ставки, та цінові ризики. Також одним з 

найсуттєвіших ризиків є коливання цін на дорогоцінні метали та зменшення відсоткової ставки по 

кредитам в зв’язку з підвищенням рівня конкуренції.  

Ризик ліквідності. Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по 

мірі їх настання. Політика управління ризиком включає здійснення контролю ліквідності шляхом 

планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з 

дебіторською та кредиторською заборгованістю. 

 
8. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 
 
Сторони, як правило, вважаються пов’язаними, якщо вони перебувають під загальним 

контролем, або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або може справити значний вплив 

на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов’язаної сторони, особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов’язані сторони – юридичні особи: ТОВ «ААА ФІНАНСИ» та ТОВ «ФК «НАРОДНА 

ПОЗИКА» та управлінський персонал Товариства. 

          Управлінський персонал Товариства отримує короткострокову винагороду (заробітну плату) за 

участь в діяльності Товариства. Заробітна плата управлінського персоналу складає: 

 

2019 рік, 

тис.грн. 

2020 рік, 

тис.грн. 

167 214 

 

Кредиторська заборгованість на користь ТОВ «ФК «НАРОДНА ПОЗИКА» станом на 

31.12.2020 року складає 73 тис.грн., на балансі відображена в рядку 1690 в складі інших поточних 

зобов’язань. Зазначена кредиторська заборгованість виникла відповідно до умов Договорів кредиту 

№3012001/000-КЮ від 30.12.2011 року, №2201001/000-КЮ від 22.01.2013 року та №1306001/000-

КЮ від 13.06.2013 року, а саме – разова комісія за надання кредиту. 23 вересня 2020 року було 

укладено Додаткові угоди до вказаних договорів про перенесення строку оплати вказаної суми до 

29 січня 2021 року.  

Інших операцій з пов’язаними сторонами не відбувалося. 
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9. НАЯВНІСТЬ СУДОВИХ ПОЗОВІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ ВИМОГ  
 

Товариство не має судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на 

діяльність фінансової установи. 

 
10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ  
 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Товариство не 

відбувалось подій, які б могли мати вплив на господарську діяльність ПТ «ЛОМБАРД «ААА 

ФІНАНСИ». В обліку та розкритті подій після дати балансу Товариство керується МСБО 10 «Події після 

звітного періоду». Після дати балансу не відбувалося наступних подій:  

• об’єднання бізнесу не було;  

• припинення діяльності не було;  

• істотного придбання активів не було; 

 • реструктуризації не було;  

• значних операцій з учасниками не було;  

• великі судові процеси Товариством не розпочиналися; 

 • прийняття значних або непередбачених зобов’язань не було. 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, затверджена для випуску 

Протоколом № 1-2021 Чергових Загальних Зборів Учасників від 25 лютого 2021 року. 
 

 
 

Директор                                                                         Никонович А.І.  

Головний бухгалтер                                                       Дяченко І.В. 


