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АДРЕСАТ

Звйтт незалежного аудитора призначаеться для Нащонального Банку Украни, власникам та
кервництву. .

1. Зат що до рчно затноспи

ДУМКА 13 ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит ф!нансово! зв!тност: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС- 2003»|КОМПАНИЯ» (код ЕДРПОУ 23758490, м!сцезнаходження: 61001, ХАРКВСЬКА область, мисто

ХАРКВ, проспект ГАГАР!НА, будинок 1) що складаеться з: Баланс (Звт про ф!нансовий стан) станом

на 31 грудня 2020 року, Зв!т про фтнансов! результати (Звйт про сукупний дохд), Зыт про рух грошових
коштив, Зв!т про власний каштал (Звйт про зм!ни у власному каттал!) за р!к, що зак!нчився на зазначену

дату, стислий виклад суттевих облжових пол!тик та 1нии! пояснювальн! примики.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздил! «Основа для думки 13 застереженням»
нашого звыту, ф!нансова зытнсть ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС - 2003» 1

КОМПАН!Я», що додаеться, в1дображае достов!рно, в ус!х суттевих аспектах ф!нансовий стан, та И

ф!нансов! результати {1 грошов! потоки за р, що зак!нчився зазначеною датою, вдповдно до

Мижнародних стандартйв ф!нансово? звйтность та вдповдае вимогам Закону Украни «Про

бухгалтерський облик та ф1нансову звйтн!сть в Украйн! щодо складання ф1нансово! звйтност!.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ13 ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Незалежним аудитором виявлено в1дсутн!сть розкриття 1нформацйу Примиках до рично! ф!нансово!
звтност! за рик, що закйнчився 31.12.2020 р., яку сл розкривати вдповно до вимог Мижнародних

стандартв ф!нансово]1 зв!тност-, а саме:
Згдно п. МСФО (1АЗ) 1.134 Суб’ект господарювання повинен розкривати 1нформащю, яка надае

користувачам його ф!нансово! звйтност! можливсть ошнити шлЬ полтики та процеси суб’екта

господарювання стосовно управл!ння капталом, а саме: а) яксну !нформащю про щль полтики та

процеси суб’екта господарювання стосовно управл!ння кашталом, включаючи: 1) опис того, що

управляеться ‚ як каштал; 2) якщо на суб’скта господарювання поширюються зовнйин! вимоги щодо

кашталу — характер цих вимог, та як ц! вимоги врахован! в управлЁнн! кашталом; та 3) як вн досягае
свотх щлей з управл!ння капталом; 6) зведен! кюльксн! дан! про те, що управляеться, як каштал.

в) будь-як! змни ва) 16) порйвняно з попередн!м перюдом;
г) чи виконав вн протягом пергоду вс! зовниин! вимоги стосовно кашталу, що поширюються на нього;.
Зндно положень МСФО (1А$) 1.137 Товариство зобов’язано розкривати у ф!нансово! звтность,

запропоновант, або заявлен! до виплати,та не затверджен! у зы тному пер!юд!. Аудитори вважають, що

це розкриття повинно що найменш метити всю суму чистого прибутку у сум! 605 тис. грн.,

отриманого у звытному перод!. Окремо не повдомлено користувач! в про рипення власникв шо до
загально! суми накопиченого прибутку на початок 2020 року 8460 тис. грн.



Проте, ф!нансова зытн/сть Товариства у перодь, що перев!ряеться, в!дображае дотримання ним вс!х

зовншиних вимог стосовно розм!ру власного кашталу, шо поширюютьсяна нього.
Дан! невизначеност! обмежують користувач!в в доступ! до 1нформацй, представленняяко!в прим!тках

до ф!нансово! звйтност! вимагасться вдпов!дними м жнародними стандартами. Дан! невизначеност! е

суттевими але не всеохоплюючими для ф1нансово!зв тност!.
Незалежний аудитор вважае, що взяте окремо або в сукупност! виявлене недостатне розкриття
‘нформацйу ф!нансовй звтност! е суттевими, проте не всеохоплюючими щодо ричнот ф!нансово!
ЗВИТНОСТ.

Ми провели аудит вдповдно до М!жнародних стандартв аудиту (МСА), та гидготували звт
незалежного аудитора вдповдно вимог МСА 700-720. Нашу вдповдальнсть зидно з цими

стандартами викладено в розд1л! В1дпов{дальнсть аудитора за аудит фФ1нансово! звтност! нашого звйу.
Ми с незалежними по вдношенню згдно з Кодексом етики професмйних бухгалтерв Ради з

Мжнародних стандартйв етики для бухгалтер!в (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними
в Укратн! до нашого аудиту ф!нансово! звйтность, а також виконали 1ни! обов`язкиз етики вдпойдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриман! нами аудиторськ! докази е достатнйми1
прийнятними для використання1х як основи для нашо! думки.

КЛЮЧОВ! ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключов! питання аудиту - це питання, що на наше професйне судження, були значущими шд час

нашого аудиту ф1нансово! звйтност! за поточний перод. Ц! питання розглядалися в контекст! нашого

аудиту ф1нансово!зв!тност! в шлому та при формуванн! думки щодо нет, при цьому мине висловлюемо

окремо! думки щодо цих питань.
Нами сформовано такий перелк ключових питань аудиту (до наведеного дал! перелику не включене

питання, яке призвело до модиф!кацй думки аудитора,1 1нформащю прояке наведене в роздл! “Основа

для думки 13 застереженням”).

Вдповдшсть власного та складеного кашталу вимогам законодавства

Однею в основних вимог для включення Товариства до Державного реестру фтнансових установ е

м!н1мальний розм!р власного кашталу, а також вдповдн!сть розм!ру зареестрованого складеного та
власного кашталу вимогам законодавства. Для перев!рки формування кашталу аудиторами було
перев!рено установч! документи Товариства, обл!ков! регстри, дан! з диного державного реестру

юридичних ос!б, физичних ос!б-шдприемшв та громадських формувань та 1ншу бухгалтерську

документащю .

Власний каштал ГИдприемства станом на кнець перевтряемого перюду склав 9515 тис.грн., шо
видповдае нормативу достатност! кашталу, що складаеться у тому числ! 31 складеного зареестрованого
кашталу — 360 тис. грн.

[НША 1[НФОРМАЦИЯ: нформащшя щодо рёчних затних даних ломбарду

Управл/нський персонал ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС - 2003» 1 КОМПАН Я»
несе видпов!дальнгсть за 1ншу 1нформащю. 1нша 1нформащя складаеться з 1нформацй, яка мститься в

звтностт, складено! ломбардом для подання до Нацюнального Банку Украйни, що здйснюе державне
регулювання у сфер! ринюв ф!нансових послуг, але не мстить ф!нансово! звйтност! та нашого звту
аудитора щодо нет. Управл!нський персонал несе в1дповдальнисть за шдготовку та достов!рне подання
ричних звытних даних ломбарду, наданих для переврки, у вдповдност! до регуляторних акт, як!

встановлюють вимоги до складання та надання тако! звйтность, за первинн! документи, надан! для
перев!рки, за вибр та застосування в1дпов1дно! облйково! полтики, а також обл!кових ощнок, як!

в!дпов!дають обставинам, та за такий внутриин!й контроль, який кер!вництво Товариства визначае
необх!дним для забезпечення складання зытних даних ломбарду, що не мстять суттевих викривлень
унасл!док шахрайства або помилки.



Складання та подання 1нформацй звйтних даних ломбарду в1дпов!днодо вимог «Порядку складання та
подання звйтност! ломбардами до Нащюонально! ком1сй, що здЙенюе державне регулювання у сфер!
ринюв ф1нансових послуг», в1дображено в:

- загальний 1нформацй про ломбард (додаток1);
- звпро склад актив!в та пасив!в ломбарду (додаток2);
- звпро дяльнсть ломбарду (додаток 3).

Думка аудитора щодо ф1нансово! звйтност! не поширюеться на р!чн! зытн! дан! ломбарду та,
вдповдно, ми не висловлюемо аудиторську думку чи робимо висновокз будь-яким р!внем впевненост!
щодо 1ншо! 1нформаци, а саме р!чних звйтних даних ломбарду.

У зв’язку з нашим аудитом финансово! звытност! нашою в1дпов!дальн1стю е ознайомитися з 1ншою

1нформащшею та при цьому розглянути, чи 1снуе суттева невдповднсть мж 1ншою 1нформащею та
фтнансовою зытнютю або нашими знаннями, отриманими шд час аудиту, або чи ця 1нша 1нформащя
виглядае такою, що мстить суттеве викривлення. Якщо, на основ! проведено! нами роботи, ми

доходимо висновку, що 1снуе суттеве викривлення щеЕТ1ншо!1нформаци, ми зобов’язан! повдомити
про цей факт.
Ми не виявили факт!в суттево! нев1дпов!дност! та викривлень, як! б необх1дно було включити до зву.
Проведена аудиторська перев!рка зытних даних ломбарду (з виконанням всйх запланованих та
необх1дних аудиторських процедур), ницо не привернула нашо!уваги, що змусило б нас вважати, що
зв!тн! дан! ломбарду за 2020 рик не вдпов!дають нормам Законодавства.

ВДПОВИДАЛЬНГСТЬ УПРАВЛИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управл!нський персонал несе вдпов!дальнсть за складання ф1нансово! звтност! вдпоедно до
М!жнародних стандартв фунансово! звтност! та Закону Украни «Про бухгалтерський облта
фтнансову зытнтсть в Укра1Тн!»› та за таку систему внутриинього контролю, яку управл!нський персонал
визначае потрбною для того, щоб забезпечити складання ф!нансово! зв!тностт, що не мстить суттевих
викривлень внасл1док шахрайства або помилки.
При складанн! флнансово! зв!тност! управл1нський персонал несе вдпов1дальнсть за ошнку здатност!
компанй продовжувати свою дяльнсть на безперервн!й основ!, розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуються безперервност! д!яльност!, та використовуючи припущення про
безперервнсть д!яльност! як основи для бухгалтерського обл!ку, кр!м випадкив, якшо управлнський
персонал або плануе ллкыдувати компаню чи припинити дяльнсть або не мае 1нших реальних
альтернатив цьому.
ТЬ кого надлено найвищими повноваженнями, несуть в1дпов!дальнсть за нагляд за процесом
фтнансового зытування компани.

ВДПОВДАЛЬНИСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ Ф1НАНСОВО7 ЗВГТНОСТ/ КОМПАНИ
Нашими щлями е отримання обтрунтованоТ впевненостт, шо ф!нансова зытнсть у шлому не мстить
суттевого викривлення внасл!док шахрайства або помилки, та випуск звыту аудитора, який мстить
нашу думку. Обгрунтована впевненгсть е високим р!внем впевненостт, проте не гарантуе, шо аудит,
проведений в1дпов!дно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якшо таке 1снуе. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в

сукупностт, як обгрунтовано оч!куеться, вони можуть впливати на економ!чн! ришення користувачив,
що приймаються на основ! щет ф!нансово1 зв! тносте.
Виконуючи аудит в1дпов1дно до вимог МСА, ми використовуемо професйне судження та профес!йний
скептицизм протягом усього завданняз аудиту. Кр!м того, ми:
» ‘дентифкуемо та ощнюемо ризики суттевого викривлення Фф1нансовоГ звйтност! внасл!док

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськ! процедури у вдповлдь на щ! ризики,
а також отримуемо аудиторськ! докази, що е останн!ми та прийнятними для використання 1х як
основи для нашо!думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення внасл!док шахрайства е вищим,
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нуж для викривлення внасл!док помилки, оскльки шиажтаиство може включати змову, пдробку,
навмисн! пропуски, неправильн! твердження або нехтузает=® зезолами внутриинього контролю;

» отримуемо розумння заходв внутриинього контроле. за? стосуються аудиту, для розробки

аудиторських процедур, як! б в дпов дали обставенем. 2 == для висловлення думки щодо

ефективност! системи внутришнього контролю:
» ошнюсмо прийнятнсть застосованих облжових пелттие та о0тру нтовансть облкових ощнок 1

видпов!дних розкриттв 1нформацй, зроблених управлоэсьжеи персоналом;
» доходимо висновку щодо прийнятност! використаня этиоавлиэським персоналом припущення про

безперервнисть дйяльност! як основи для бухгалтерського облику та на основ! отриманих

аудиторських доказ!в робимо висновок, чи енуе суттЕ 82 ==8° значен!сть щодо поди або умов, як!

поставили б ид значний сумн!в можливсть компани проловжити безперервну дяльнсть. Якщо ми

доходимо висновку щодо {снування тако! суттевот эезезнеченост!, ми повинн! привернути увагу в

своему зви! аудитора до вдпов!дних розкритие еборэаши у флнансовй звтност! або, якщо так!

розкриття 1нформацйе неналежними, модификувати сэо®о думку. Наш! висновки грунтуються на

аудиторських доказах, отриманих до дати нашюго зат» => дитора. Вт!м майбутн! подй або умови

можуть примусити компанйю припинити свою лияльность на безперервн!й основт;

» ошнюемо загальне подання, структуру та змает Фтнансово! звйтност! включно з розкриттям

‘иформацй. А також те, чи показуе фИнансова затееть операций1 поди, що покладен! в основу И

складання, так, щоб досягти достов!рного вилображения
Ми повдомляемо тим, кого надлено найвишими повноваженнями, !нформащю про запланований

обсяг { час проведення аудиту та суттев! аудиторсьят результати, включаючи будь- як! значн! недолжки

системи внутриинього контролю, виявлен! намипил час аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надлено найвишим повноваженнями, твердження, що ми виконали

в/дповдн! етичн! вимоги щодо незалежности, та повтломляемо 1м про вс! стосункиЙ 1нш! питання, як!

могли б обгрунтовано вважатись такими, шю вплизають на нашу незалежнисть, а також, де це

застосовано, щодо в!дпов!дних застережних захолив

3 перелжку всх питань, 1нформащшя щодо яких надавалась тим, кого надлено найвищими

повноваженнями, ми визначили т1, шо мали найбтльше значення шд час аудиту финансово! звтност!

поточного пер!юду, тобто ть, як! е ключовими питаннямиаудиту. Ми описуемо ц! питання в своему зв
аудитора, кр!м випадкв, якщо законодавчим або регуляторним актом заборонено публичне розкриття

такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слд
висвтлювати в нашому зв, осюльки негативн! наслйдки такого висытлення можуть оч!кувано

переважити його кориснесть для 1нтересив громалськост1.

НИТ ПИТАННЯ
За попередн!й звйтний пер!од аудит ф1нансово! звпност! був проведений ПП «Приватна аудиторська

фирма «ЕВРОАУДИТ» ‚ при цьому була сформована думка. При формуванн! думки ми керувались

мЬжнародними стандартами аудиту (МСА).

Аудиторська перев!рка проведена нами з врахуванням вимог Закон!в Укратни «Про бухгалтерський

облик та ф1нансову звйтнисть в Украйнр», «Про аудит ф!нансово! звтност! та аудиторську дяльнсть».

Ми розглянули операций Товариства п!сля звйтно!дати, при цьому не отримано св!дчень про 1снування

под, як! не були вдображен! у ф!нансовот звтност! Товариства та як! б мали суттевий вплив на

розум!ння финансового стану Товариства за результатами звтного пер!оду.

Припущення про безперервнисть д1яльност! розглядаеться аудитором у вдпов!дност! до МСА 570

«Безперервнсть» як таке, що Товариство продовжуватиме свою д1яльнсть у близькому майбутньому,

не маючи нам!ру/потреби л!квдацй або припинення.
Ми отримали запевнення в1д управл!нського персоналу Товариства, що поди шсля зв! тно! дати щодо

оголошення пандемй СОУТО-19 та запровадженняу зв’язку з цим обмежувальних карантинних заходв
не с такими що мають суттевий вплив на дяльнсть 1 розвиток Товариства, не е такими, що

спричиняють будь-як! невизначеност! щодо безперервно! щяльност! Товариства, 1 не потребують

коригування або розкриття у фнансовий зв тность, та примиках до не.



м

П. Зат щодо вимог 4иших законодавчих { нормативних акпив

Загальна нформащя про Товариство:
ЕДРПОУ: 23758490
Назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ

"ДАРС- 2003" ТКОМПАНИ!Я"
(ПТ "ЛОМБАРД ДАРС")

Органзащйна форма: Повне товариство
Адреса: 61001, ХАРКВСЬКАобласть, мсто ХАРК\В,

проспект ГАГАР!НА, будинок1
Дата реестраци: 25.03.1999
Уповноважен! особи: Рибальченко Серг!й Васильович - кер!вник
Статутний каштал: 360 000.00 грн
Засновники: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

ВДПОВ1ДАЛЬН!СТЮ "ДАРС- 2003"/ код
32336709
Внесок: 356 400.00 грн, 99.000%
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВДПОВ!ДАЛЬНСТЮ "МАСТ"/ код 23145267

Внесок: 3 600.00 грн, 1.000%
Хохлов Серий Миколайович — Бенефишар
61036, Харювська обл., м. Харюв, вул.
Дизельна, буд.4,кв. 12
Хохлов Серий Миколайович — Бенефишар
Укра1на, Харк!вська обл. м. Харкв
Ком!нтерн!вськй р-н вул. Дизельна буд.4 кв. 12Вйдокремлен! шдроздли:
32 вддлення

Види дяльности: 64.92 [ний види кредитування
46.18 Дяльнсть посередник!в, що
спешал!зуються в торгвл! {ншими товарами

46.19 Дтяльнтсть посередник!в у торг!вл!
товарами широкого асортименту
46.72 Оптова тормвля металами та металевими
рудами
47.77 Роздрбна торпвля годинниками та
ювел!рними виробами в спещализованих
магазинах

Статутний каштал Шдприемства сформован У розм!р! 360 000.00 грн., що вдповдае нормативудостатност! кашталу. Сшвв!дношення актив!в та зобов’язань складае 13 318 тис. грн до4 442 тис. грн.Прибуток на к!нець звтного пероду складае 9065 тис. грн.
При складанн! ф!нансово! звЁтност! за МСФЗ роц! Товариство дотримувалося основних принципв
складання ф!нансово! звЁтност!: методу нарахування, безперервност! дияльностр, зрозумлость
доречност!, достов!рность, з1ставностр, можливост! перев!рки, як! були розкрит! Й обтрунтован! у
Прим!тках до ф!нансово!звйтност! за звётний пертод. Кер!вництво використовуе ощнки |1 припущення,як! впливають на в1дображення в звтност! сум активв 1 зобов'язань 1 на розкриття {нформацй пропотенщйн! активи 1 зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Товариство не входить
до ф1нансовот групи., та у 2020 рощ Регулятором не застосовувались заходи впливу. Будь-як! види
портфелйв Шнних папер!в станом на 31.12.2020 року в1дсутне.
Впродовж року операщй, не пов’язаних з основною лщензЙною дяльнстю не проводились. Всю
актуальну робочу 1нформащю [Шдприемство розмицуе на власному веб-сайт! (веб-стор!нц!)
УУи\у.Чагз.КВ.ца_ та забезпечуе Йактуальнсть.



Пидприемство мае договори на утримання (оренду) офисного примицення за мисцезнаходженням

Товариства, а також примйщення за мисцезнаходженням в!докремлених шдроздьв та спещальних

примищень для збер!гання заставного майна. Вс! орендован! Товариством ВНЕ вдпов!дають
технологчним вимогам, вдповдно вимог чинного законодавства.
Ве! сво! вдокремлен! шдрозд1ли шдприемство внесло до Единого державного реестру юридичних 0616,
физичних ос!- пдприемщв та громадських формувань та до Державного реестру ф!нансових установ
вдпов!дно до вимог, установленихзаконодавством.
Служба внутришнього аудиту створена протоколу загальних збор!в учасникв Повного товариства в1д

03 серпня 2015 року №55/1 та призначено на посаду фахвця з внутриинього аудиту Приходько Ольгу

Андривну.
У Ломбард! застосована облова та рееструюча система (програмне забезпечення та спешальне
техн!чне обладнання) с!мейства 1С, а також спещальне програмне забезпечення, що забезпечуе облик

споживач!в послуг ломбарду та зйснюе реестрашю 1х операшй.

1НШТ ЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВН! В1ДОМОСТ/ ПРО АУДИТОРСЬКУ Ф/РМУ

Повне найменування: Товариство з обмеженою вдповдальнктю АУДИТОРСЬКА ФРМА
«БЛИСКОР»
Код за ЕДРПОУ: 30116289
Номер ! дата видач! свдоцтва про включення до Реестру аудиторських ф!рм та аудитор!в, виданого
Аудиторською палатою Укратни: №1992, видано рипенням Аудиторсько! палати Украйни №98 в26
с1чня 2001 року. Терм!н дй продовжено ришенням Аудиторсько! палати Укра?ни №315/3 вад 24.09.2015

р. до 24.09.2020 р.
Номер, серия { дата видач! св!доцтва про внесення до Реестру аудиторських ф!рм, як! можуть проводити
аудиторськ! перев!рки ф1нансових установ, виданого Нашональною комеею, що здйснюе державне
регулювання у сфер! ринкв ф!нансових послуг: реестращйний номер № 0051, видане вдпов!дно до

розпорядження Нацф!нпослуг вд 08.08.2013 р. №2658, термин ди- до 24.09.2020 р.
Ключовий партнер 13 завдання: Кушн!р Роман Степанович за йснюе д1яльнЕсТь на идстав! сертификата

аудитора № 007384 виданого ришенням Аудиторсько! палати Укра?ни № 171/3 вд 19.01.2007 р. та

чинного до 19.01.2022 р.
Мисцезнаходження: 07300, Китвська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «КАРАТ»
ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, буд. 5-А

ОСНОВН! В1ДОМОСТ/ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Аудит р!чно! ф1нансово] звтно
КОМПАНИЯ» станом на 31.12.2020
вдпов!дальнстю АУДИТОРСЬКА ВДОВ /умов Договору б/н вд
02.12.2020р. в

ОВНЕ ТОВАРИСТВОм ТОВ «ДАРС- 2003»1

Директор Кушнир Р.С.
ТОВ АФ «БЛИСКОР», Ключовий партнер13 завда

«20» травня 2021 року



Додаток 1
до Нащюнального положення (стандарту)
бухгалтерського облку 1 "Загальн! вимоги до финансово! звйтност!"

Дата (рак, мсяць, число)

ГПидприеметво ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" КОМПА НЯ" за ЕДРПОУ

Територ!я ХАРЮВСЬКА за КОАТУУ

Органзащно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ

Вид економ!чно! дяльност! 1нш! види кредитування за КВЕД

Середня вльюсть пращвниюв 1 72

Адреса, телефон 61001, Украйна, Харювська область, мото Харюв, проспект Гагарина, 1 0577179594

Одиниця вим ру: тио. грн. без десяткового знака (окр!м роздлу ГУ Зыту про финансов! результати (Звту про сукупний дох!д) (форма

№2), грошов1 показники якого наводяться в гривнях3 кошйками)
Складено (зробити позначку "у" у вдповдн!Й клтинц!):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облёку
за мажнародними стандартами ф!нансово! звЁтност{ У

Баланс (Зв! т про фнансовий стан)
31 грудня 2020на р.

Форма №1 Код за

Код На початок На

АКТИВ звтного звиного
1 3 4

активи
Нематер!альн! активи

перв!сна
накопичена

нерухомсть

активи
довгострокових актив1В

довгострокових

як: обликовуються за методом участ! в каштал!

1нших шдприеметв

Довгострокова

страхових резервних

Усього за
активи

Запаси
запаси

активи
перестрахування

за товари, послуги
за розрахунками:

за виданими авансами
з

у тому з податку на
за розрахунками з нарахованих
за розрахунками

Тнша поточна
Поточн!

та 1х

. оивка
Рахункив

итрати
перестраховика у страхових резервах

тому в:

резервах довгострокових зобов’язань

резервах резервах належних виплат

резервах



=х страхових резервах

Усього за
Ш. активи,

Баланс 13

На початок
звтного

з

кшець
звтного

4

1400
1401
1405
1410
1411

1412
1415
1420
1425

1430

1435

1495

с

Внески до
штал

Додатковий
Емасйний домд

Такопичен!
Реге

зподлений
лачений

илучений

Усього за
п. >язання

язання

допомога

у тому
резерв довгострокових зобов’язань

належних виплат

на
Усього за

>язання 1 забезпечення

кредиторська
зобов'язаннями

з оплати
авансами

з

доходи
поточн!

Усього за ш
›язання, пов’язан! з

утримуваними
)

активами,
вибуття

13 897Баланс

Кервник Рибальченко Серий Васильович

Головний бухгалтер \ № ес р

Височина Олена Володимирвна
1 Визначаеться в порядку, виконавчо1 влади, шо р-олизуе державну полтику у сфер! статистики.



КОДИ
Дата (рак, мсяць, число)|2021 | 01 | 01

Шдприемство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" Т за ЕДРПОУ 23758490
КОМПАН!Я"

(найменування)
Зви про фшнансов! результати (Зв!т про сукупний дохд)

за Рик 2020 р.
Форма №2 Код за ДКУД| 1801003

,

За аналочний
1. ФНАНСОВ! РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код За звтний пер1од

рядка перюд попереднього
року

1 2 3 4

Чистий домд в1д реалзаци продукци(товарв, ро@т, послуг)|2000 11 687 13 744

Чист! зароблен! страхов! иремй 2010 - -

премий тописаю, валова сума 2011 - -

премй, передан! у перестрахування 2012 - -

змта резерву незароблених премй, валова сума 2013 - -

змйна частки перестраховикйв у резерв! незароблених 2014 - -

| премт
Собваристь реал!зовано! продукци
(товарв,ро@йт, послуг) 2050 |( - )1( - )

Чист! понесенй збитки за страховими виплатами 2070 - -

Валовий:
’

прибуток 2090 11 687 13 744
збиток 2095 |( - )1( - )

Дох19 (витрати) в1д змтни у резервах довгострокових 2105 - -

зобов’язань
Дох9 (витрати) в1д зшни1нших страхових резерв!в 2110 - -

змна1нших страхових резерв, валова сума ИИ - -

змта частки перестраховикв в 1нших страхових резервах 2112 - -

Тнии операщйн! доходи 2120 1 686 95

у тому числ!: 2121 - -

дох1д в1д змни вартост! активв, як офнюються за
справедливою вартстю
90х10 в первсного визнання бтолоёчних актив1 2122 - -

сльськогосподарсько! продукцй
д0х1д в1д використання коштив, вивльнених в10 2123 - -

оподаткування
Админстративн! витрати 2130. /-( 2820 УС 3226 )

Витрати на збут 2150 |( 9 134 )2|( 8 242 )

[ши операщйн! витрати 2180 |( 183 )1( 1426 )

у тому числ: 2181 - -

витрати в1д змни вартост! актив1в, я! офнюються за
справедливою вартстю
витрати в1д пересного визнання бтолоёйчних актив1в 1 2182 - -

|
 сльськогосподарсько! продукцй

`Ф!нансовий результат вд операщйно! дяльност!:
| прибуток 2190 1236 945

збиток 2195. |-( - Е - )

Доход вд участ! в каштал! 2200 - -

нии ф!нансов! доходи 2220 - -

нии доходи 2240 37 69

` утому числ 2241 -
|

-

90х10 вд благодтно! допомоги
`Фтнансов! витрати 2250 |( 526 | ( 791 )

Втрати в1д участ! в каштал! 2255 |( - )1( - )

‚нпвитрати 22710-|-( 9 УС 40 )

Прибуток (збиток) в1д впливу 1нфляцй на монетарн! статт! _|__2275 - -



Продовження додатка
Ф1нансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 738 183

збиток 2295 |( - )1( - )

Витрати (дох!д) з податку на прибуток 2300 (133) (33)
Прибуток (збиток) ад припинено! дяльност! шсля 2305 - -

оподаткування
Чистий ф!нансовий результат:

прибуток 2350 605 150
збиток 2355 |( - )|( - )

П. СУКУПНИЙ ДОХД
За аналопчний

Стаття Код За зытний пер!од |

рядка перюд попереднього
року

1 2 3 4

Доощнка (ущнка) необоротних актив1в 2400 - -

Доошнка (ущшнка) флнансових 1нструменив 2405 - -

Накопичен! курсов! рзнищ 2410 - -

Частка 1ншого сукупного доходу асошйованих та сшльних 2415 - .
шдприемств |Гнший сукупний дохд 2445 - -

Тнший сукупний дохд до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з 1ншим сукупним доходом 2455 - -

[нший сукупний дохмд шсля оподаткування 2460 - -

Сукупний дохд (сума рядкв 2350, 2355 та 2460) 2465 605 150

Ш. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЩИНИХ ВИТРАТ
За аналопчний

Назва статт! Код За зытний пер!од
рядка перюод попереднього

року
1 2 3 4

Матеральн! затрати 2500 335 317
Витрати на оплату пращ 2505 3570 3 946
В1драхування на сощальн! заходи 2510 790 866

Амортизащя 2515 275 163
[нш! операщйн! витрати 2520 7167 7 602

Разом 2550 1237 12894 (

ТУ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК!В ПРИБУТКОВОСТ! АКЩИ
За аналогчни!

Назва статт! Код Зазвттний пер!од
рядка перюд попереднього

року
1 2 3 4

|

Середньорчна мльюсть простих акшй 2600 - -

Скоригована середньор!чна мльюсть простих аки 2605 - - Я
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акшю 2610 - =

Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акшю
Див!денди на одну просту акщю —

Кервник Рибальченко Сергий Васильович

Головний бухгалтер Височина Олена Володимир!вна



Дата (рак, мсяць, число)
[Шдприемство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003'" { КОМПАН!Я"

(найменування)

Зы1тпро рух грошових коштв (за прямим методом)

за ЕДРПОУ

КОДИ
2021 101 [01

23758490

за Рк 2020 р.
Форма №3 Код за ДКУД[ 1801004]Стаття Код За зытний перюд За аналомчний перюд

попереднього року
1 2 3 4

Т. Рух коштв у результат! операщйно7 дяльност!
Надходження в1д:
Реалзаци продукци (товарав, робт, послуг) 3000 11 632 13 747
Повернення податюв1 зборв 3005 - -

у тому числ! податку на додану вартсть 3006 - =

Шльового ф1Лнансування 3010 262 29
Надходження в1д отримання субсидий, доташй 3011 - -
Надходження аванав в1д покупщв 1 замовниюв 3015 - -

Надходження в1д повернення аванс!в 3020 5 -
Надходження в!д в1дсотюв за залишками копгив на
поточних рахунках 3025 - -

Надходження выд боржниюв неустойки (штрафлв, пен!) 3035 - -

Надходження в1д операшйно! оренди 3040 - а

Надходження в1д отримання роялти, авторських 3045 - -

винагород
Надходження выд страхових премй 3050 - -

Надходження ф!нансових установ в1д повернення позик 3055 246 026 286 794
нии надходження 3095 20354 19 616

Витрачання на оплату:
Товарйв (ро@т, послуг) 3100 |( 7837 )1( 6375 )

Пращ 3105 |( 3.127 < 319 )

Видрахувань на сощальн! заходи 3110 |( 787 )!( 842 )
Зобов’язань з податюв 1 зборав 3115 |( 755 )|( 773 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток|3116 |( 33 У|( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 3117 | 9 УС 13 )

вартсть
Витрачання на оплату зобов'язань 3 1нших податюв 1 зборв|3118 |( 713 )|( 758 )

`Витрачання на оплату авансв 3135 |( - )|( - )

`Витрачання на оплату повернення авансв 3140 |( - 91( - )

Витрачання на оплату шльових внесюв 3145 [( 1 )1( 12 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими ( )|( )

контрактами 3150 5 445 6 117

Витрачання ф1нансових установ на надання позик 3155 |( 255 784 )|( 298 751 )

Те витрачання 3190 [( 2799 У|( 1997 )
Чистий рух коштв вд операщйно7 дяльност! 3195 1 744 2200

П. Рух кошт!в у результат! 1нвестиц но? дяльност!
Надходження в1д реалйзаци:
фтнансових 1нвестишй 3200 - -

`необоротних актив1в 3205 - -

Надходження в!д отриманих:
`идсотюв 3215 - -

лив!дендв 3220 - -

Надходження в1д дериватив!в 3225 - -

`Надходження в1д погашення позик 3230 - -

Надходження в1д вибуття дочарнього шдприемства та
иншо! господарсько! одинищ 3235 - -

1нип надходження 3250 - ы



Витрачання на придбання:
флнансових 1нвестищй 3255 [( - )1( -

необоротних актив!в 3260 [( - )1( -

Виплати за деривативами 3270 |( - | -

Витрачання на надання позик 3275 |( - )1( -

Витрачання на придбання доч!рнього шдприемства та ( )|(
1ншо! господарсько! одиниц! 3280 - -

[нии платеж! 3290 |( - )!( -

Чистий рух коштв выд нвестищйно? дяльност! 3295 - -

Ш. Рух кошги!в у результат! фнансово! дяльност!
Надходження в1д:
Власного кашталу 3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Надходження в1д продажу частки в доч1рньому
шдприемств! 3310 - -

[нш! надходження 3340 - -

Витрачання на:
Викуп власних акщй 3345 [( - )|( .
Погашення позик 3350 1000 1000
Сплату дивденд!в 3355 [( - 91( 988
Витрачання на сплату в1дсотюв 3360 |( 508 УС 791

Витрачання на сплату заборгованости з флнансово! 3365 |( - УС -

оренди
Витрачання на придбання частки в дочрньому ( С
шдприемств! 3370 - -

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( )1|(

доч1рн!х шдприемствах 3375 - -

Тнии платеж! 3390 |( - )!( -

Чистий рух коштв вд финансово? дяльност! 3395 -1 508 -2 779

Чистий рух грошових коштв за зытний перюд 3400 236 -579
Залишок кошив на початок року 3405 908 1487
Вплив змни валютних курсов на залишок коштв

_

3410 - -

Залишок кошив на мнець року 3415 1144 908

Кервник

Головний бухгалтер



КОДИ
Дата (рк, мсяць, число) 2021 01 01

злриемство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРДТОВ "ДАРС-2003" 1 КОМПАНИЯ" за ЕДРПОУ 23758490
(найменування)

Звйт про власний каштал
за Рж 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД
Код|Зарее- |Каштал|Додат- Резер-|Нерозпо-| Нео- Вилу-|Всього
ряд-|строва- |у доощшн|ковий вний|длений пла- ченийка ний -ках|каштал|каштал|прибуток|чений |кашталСтаття

(пайовий) (непокри- |кашталкаштал тий
збиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10алишок на початок
оку 4000 360 - - 90 8 460 - - 8910
‘оригування:
мана облково!
отики 4005 : : - у - р г :
‘'иправлення помилок|4010 . е у " - В 7 -
пи змни 4090 - - - . Е : : .

‘коригованийзали-
ок на початок року|4095 350 " - 50 8 460 з я 8910
‘истий прибуток
‹биток) за зытний
ерюд 4100 - - - - 605 - - 605ий сукупний
‘зад за зытний
=рюд 4110 р : у - | - : ]
эощнка (ущнка)
-оборотних актив!в 4111 т у х - з - . :
эошнка (ущнка)
-вансових 1нструменив|4112 т 2 . з - - - .
копичен! курсов!
знищ 4113 : - - - - - з у

стка 1ншого сукупного
ходу асоцйованих 1

`льних шдприемств |4114 - - : - у - - Е

‘ций сукупний домд |4116 : ; - : у к я у

эзподл прибутку:
иплати власникам
извденди) 4200 - - - з - у ` Е

прямування прибутку
зареестрованого

титалу 4205 Е Е у - - - г Е

зрахування до
зервного кашталу 4210 е - : - - - ? `
ма чистого прибутку,
лежна до бюджету
зювдно до
зонодавства 4215 - р - - - - у -
‘ма чистого прибутку
створення
эшальних
‘льових) фондв 4220 } - у - - у ? г

м
>



року

1 2 6 7 10
Сума чистого прибутку
на матерлальне
заохочення 4225 1 - -

Внески учасникв:
Внески до кашталу 4240 : - -

Погашення заборго-
ваност! з кашталу 4245 : : у

Вилучення кашталу:
Викуп акшй (часток) 4260 - : -

Перепродаж викуп-
лених акщй (часток) 4265 - : С

Анулювання викупле-
них акшй (часток) 4270 - - .

Вилучення частки в
каштали 4275 у - .

Зменшення ном1наль-
но! вартост! акщи 4280 Е ь *

[ниши змнив каштали 4290 * : -

Придбання (продаж)
неконтрольовано!
частки в дочрньому
шдприемств! 4291 з = Е

Разом змн у каштал!|4295 у 605 и:
Залишокна кнець

90 9 065 9 515

Кервник

Головний бухгалтер

Рибальченко Серий Васильович

Височина Олена Володимир!вна



Примйки до фтнансово! зы тност! за 2020 рик Повного товариства
“ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003” 1 КОМПАНИЯ”

1. Загальна 1нформащя
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003” | КОМПАНИЯ” (надал! — ПТ “Ломбард

ДАРС”, Ломбард) е повним товариством, яке зареестроване {1 де в Укра1н1, змдно 13 законодавством
Украни.

Юридична адреса: 61001, м. Харк, пр. Гагар!на,1.
М1ецезнаходження оф/су по робот! з клентами: 61002, м. Харюв, вул. Чернишевського, 85/14.
Код ЕДРПОУ 23758490.

Фунансова зытнють ПТ “Ломбард ДАРС” за рк, шо закнчився 31.12.2020 р., була
дготовлена до випуску 22 лютого 2021 року.

Основним видом д1яльност! Товариства с надання ф!нансових кредит!в шд заставу майна
фтзичних ос1б.

ПТ “Ломбард ДАРС” мае лщензю на провадження господарсько! д!яльност! з надання
флнансових послуг (кр!м професйно! д1яльност! на ринку щнних папер!в), а саме надання кошт!в у позику
у тому числ! 1 на умовах ф1нансового кредиту (розпорядження Нацкомф!нпослуг №1214 вд 20.04.2017р.).

Операщйного середовища, в якому Ломбард здйснював жяльнсть в 2020 рощ

Протягом 2020 року у порйвнянн! 1з 2019 роком, зменшилась юльюсть ломбард, зареестрованих
в Державному реестр! ф1нансових установ, однак при цьому зросли обсяг актив!в, суми наданих шд
заставу кредицв та сума отриманих доход. Одночасно, протягом 2020 року спостер!галось зростання
резервного та статутного кашталу ломбард, а також зб1льшився загальний обсяг кредитування на ринку
ломбардних послуг пор!вняно з минулимроком.

За 2020 рак структура наданих ломбардами ф!нансових кредитв у шлому не змшилася.
Водночас, при зб1льшенн! загальних обсяг!в кредитування змнилась питома вага фтнансових кредитив,
виданих шд заставу вироб1в з дорогощнних металв та дорогощнного камйння, при цьому показник
наданих ф1нансових кредит!в шд заставу побутово! технёки зб1льшився, а обсяг ф!нансових кредипв шд
заставу нерухомост! зменшився.

Вшмдлення ПТ “Ломбард ДАРС” зареестрован! в Нацкомф!нпослуг
станом на 31.12.2020р.

№ Найменування вдокремленого шдроздлу №та дата рипення
3/ Нацкомф!нпослуг про
п внесення информаципро

вдокремлений шдроздл
до Реестру

1.|Вшдлення 001 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Гагар1на, 178

2|Вщдлення 002 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003”1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Геро1в пращ, 22-М

3|Вйддшення 003 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003”1 компан я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Науки, 41/43

4|Вддлення 004 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Науки,12

5|Вщддлення 005 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компаня”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Людв!тга Свободи, 52А

6|Вддлення 006 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003» 1 компания”|№867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Ювлейний,87

7|Вддлення 007 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компаня”|№867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, майдан Конституци, 17-М



8|Вддлення 008 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Жон Мироносиць, 12-М

9|Вщддення 010 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця 6вгена Котляра,7

10|Виддлення 011 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компания”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Полтавський шлях, 146-М

11| Вддмення 012 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д вад 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Академ!ка Павлова, 136-М

12|В1ддлення 013 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Московський, 256-М

13|Вйаддмення 014 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Амурська, 2-М

14|Виддлення 015 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Московський, 293-М

15|Вддлення 016 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д в1д 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Сумська, 39-М

16| Вддлення017 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компаня”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, станщя метро «Швденний вокзал», вестибюль,
к!мната1

17|Вддлення 018 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Полтавський шлях, 155

18|Вщдшення 019 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я” №867-Д выд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Академ!ка Павлова, 160-М

19|Вддлення 020 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” 1 компан я” №867-Д вад 14.08.2006р.
м. Харкв, майдан Конституци, 13-М

20| Виддлення 021 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” 1 компан я” №867-Д вад 14.08.2006р.
м. Харкв, вулиця Валентинвська, 35/81

21| Вддлення 023 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я” №867-Д вид 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Льва Ландау,12

22| Вддлення 026 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компания” №867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, вулиця Леся Сердюка, 44Б

23|Ваддлення 027 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я” №867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Гагарна, 176, корпус 3

24|В!ддлення 028 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” 1 компан!я”|№867-Д вд 14.08.2006р.
м. Харюв, проспект Машинобуд1вникв, 4-М

25|Вддлення033 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компания” №1395-Д вад 03.04.2007р.
м. Харюв, вулиця Гвардйшв Широн1нщ, 62

26| Ваддлення 037 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компания” №283-Д выд 09.02.2010р.
м. Харюв, проспект Людв!га Свободи,30-А

27|Влддлення 038 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№283-Д вд 09.02.2010р.
м. Харюв, вулиця Геро1в пращ, 24

28|Ваддлення039 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан!я”|№908-Д вд 23.04.2010р.
м. Харюв, проспект Тракторобуд1вникв, 128 «В»

29| В!ддлення 040 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компания” №1502 — Двд 15.06.2010р.
м. Харюв, Салт!вське шосе, 248

30|Виддлення 041 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” 1 компан1я” №1545-Д вд 18.06.2010р.
м. Харюв, проспект Петра Григоренка, 2/146

31|Виадлення 042 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс- 2003»1 компаня»|№347-Д вд 07.02.2011р.
м. Харкв, проспект Московський, 218-А

32|Вддлення 046 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс- 2003»1 компан!я»|№383-Д вд 09.02.2012р.
м. Харюв, проспект Ювлейний,64

2. Основа подання фнансово! зв!тност!

2.1 Основа шдготовки фнансово! звтност!
Ф1нансова звЁтн!сть шдготовлена в1дпов!дно до МИжнародних стандартв ф1нансово! звйтност!

(дал! —- МСФЭЗ), що е чинними станом на 31.12.2020 р.



Концептуальною основою ф!нансово! зытност! ПТ “Ломбард ДАРС” за р, що завнчився 31
грудня 2020 року е МСФЗ, допущення, прийнят! управлёнським персоналом щодо стандартйв та
1нтерпреташй,як! набрали чинность, 1 полйик, як! прийнят! на дату дготовки управлнським персоналом
ф1нансово! звтност! за МСФЗ станом на 31 грудня 2020 року, а також обмеження застосування МСФЗ,
зокрема, в частин! визначення форми та складу статей ф1нансових звив зидно МСБО1.

Шд час складання ф1нансово! звйтност! за рик, який зак!нчився 31.12.2020 р. нами були врахован!
ЩЕ ЗМНИ.

Перед складанням р!чно! ф1нансово! звйность, за рк шо заюнчився 31 грудня 2020 року, Ломбард
провв 1нвентарзащю актив!в та зобов'язань, здно наказу Генерального директора вд 21.09.2020
року №21/09/20 "Про проведення 1нвентаризацйв 2020р."

Гнвентаризащя проводилась з метою забезпечення достов!рност! даних бухгалтерського облкутаф1нансово] звтност! Ломбарду.

Шд час 1нвентаризацй актив!в 1 зобов’язань перев!рено та документально шдтверджено 1х
наявнсть, стан, вдпов1днеть критер!ям визнання1 ощнка.

д час проведення 1нвентаризацИ встановлено:
-  фактичну наявнсть актив!в та перев!рено повноту в1дображення зобов’язань, кошт!в щльового

ф1нансування, витрат майбутнах перод!в;
- не встановлено лишюв або нестач актив!в шляхом з!ставлення фактично!1х наявност! з даними

бухгалтерського обл!ку, про що складено протокол.
Гнвентаризащя проводилась 1нвентаризащйною комюею та у присутност! матерйально

вдпов1дальних ос.
Вимоги Положення про 1нвентаризац!ю активив 1 зобовязань, затвердженого наказом МФУ №879

вд 02.09.2014 року, дотриман:.

Стандарти1 поправки,як! набули чинностЕ з 1 с1чня 2020 року

1. Набрав чинност! новий стандарт МСФЗ (128$) 16 “Оренда”. На виконання цього стандарту
переглянуто вс! договори оренди,та визначено, що основна частина укладених договор!в не вдпов!дае
новим критер!ям в1ддзеркалення орендних стосункв у флнансовйй звйтност!. На ф1нансову зытн!сть ПТ
“Ломбард ДАРС”цей стандарт вплинув. [нформащя про вплив МСФЗ 16 наведенау таб.2 та 3.

2. Поправки до МСФЗ (ТА$) 19 “Винагород пращвникам”. Внесен! зм!ни до роздлу цього стандарту
“Змшни в програму, скорочення програми або погашення зобов’язань за програмою”. Зм нами
встановлено, що необхдно перюдично передивлятися сво! зобов’язання за планами 31 встановленими
виплатами. Проте оновлений МСФО (1А$) 19 встановлюе, що необждно використовувати т! ж
допущення для розрахунку поточно! вартост! 1 чистого в1дсотка за перюд шсля випущених змин,як!
використовувались для само! переощнки (без первинних допущень). Впливу цих поправок на ф1нансову

звинсть ПТ “Ломбард ДАРС”в 2020 рощне вдбулось.

3. Поправки до МСФЗ3 "Об еднання б1знесу" 1 МСФЗ 11 "Стльна мяльнсть"
Обидв! поправки на ф1нансову зытнсть ПТ “Ломбард ДАРС”за 2020 рик не вплинули.

4. Поправка до МСФЗ (ТЕК$) 9 "Ф1нансов! 1нструменти"
Ця поправка в1дноситься до класиф\кацй певних ф1нансовихактив,а саме активв з конкретними
вар1антами  передоплати. За цими поправками  ф!нансов! активи сл враховувати  ‘льки
за амортизованою варт!стю, якщо вони в1дпов1дають двом критер!ям:

1) критертю б1знес-моделт;
|

2) критер!ю перев1рки характеристик грошових потокв зи1дно з укладеним контрактом.
тгощнку поточних1 в1дкладених податк!в на див1денди.

В 2020 роц! поправка до МСФЗ 9 ПТ “Ломбард ДАРС”не застосовувалась.

5. Поправка до МСФЗ (ТА$) 12 "Податки на прибуток". Поправка до МСФЗ (ТА$) 12 роз'яснюе
визнання 1 ошнку поточних 1 вдкладених податкв на див1денди. Зокрема, $ 52В 13 зазначеного
стандарту вилучено, натом!сть його основну 1дею перемстили до $ 52А. Так, податков! наслдки
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доходу у форм! дивденд!в визнають тодЬ коли визнають зобов’язання виплатити див!денди. Це
твердження застосовують до вс!х податкових наслудюв див!денд, а не тльки до ситуащй, за яких1снують р!зн! ставки податку для розподленого та нерозподленого прибутку. Ця поправка не
вплинула на ф1нансову звинсть Ломбарду за 2020 рик.

6. Поправка до МСФЗ (1А$) 23 "Витрати по позиках". МСФЗ (ТАЗ) 23 був доповнений новимироз'’ясненнями. Якщо яка-небудь конкретна позика залишаеться непогашеною шеля того, яквдпов!дний актив буде повнстю готовий, то тод! ця позика враховуеться як частину суми загальних
запозичень. Це означае, що необх!дно розрахувати ставку капталзацй по звичайних позиках,зважаючи на специф!чн! позики по завершеному активу (якщо вони не погашенй.

На ф!нансову зытнсть Ломбарду за 2020 рик ця поправка не вплинула.

Стандарти1 поправки, що набувають чинност!з 1 ечня 2021 року 1 шзнишеза цю дату
Новий стандарт МСФЗ (1ЕВ$)17 "Договори страхування" та (ТЕВ$) поправка в МСФЗ

3 "Об’еднання б1знесу", поправки до 1А$ 1 "Подання флнансово! звтност!" 11А$ 8 "Облков! полйтики,змни в облжових ощнках та помилки" Ломбардом достроково не застосовувались. Кер!вництво не
очкуе, що застосування перел!чених стандарту та поправок до МСФЗ вплине на ф1нансову зытнсть
Ломбарду в майбутньому.

В 2020 рощ Ломбард застосував положення МСФЗ 9"Ф!нансов] 1нструменти":
1) пд час класиф!кацй ф!нансових актив!в визначав б1знес - модел! управл!ння ф1нансовими

активами, характеристику грошових поток!в — станомна дату первсного визнання ф1нансових актив!в;
2) застосував змну в облёковЙ полётиц! стосовно класифкаци та розм!ру нарахування резервзнешнення ф!нансових актив!в, за винятком тих випадкв, коли неможливо визначити вплив на

конкретний перюд або кумулятивний вплив зм1ни (п. 42 Н та 42 О МСФЗ 7 “Фунансов 1нструменти:
розкриття 1нформаци”);

3) Резерв шд збитки вд знешнення 1ншо! деб!торсько! заборгованост! був визначений в1дпов1дно
до модел! очкуваних кредитних збитюв за МСФЗ 9 зам!сть модел! понесених кредитних збитюв, яка
застосовувалась до 01.01.2018 року.

ПТ “Ломбард ДАРС” застосовував спрощений шджд, дозволений МСФЗ9 (використання матриц!
резервування на основ! 1сторичних даних, скоригованих на прогнозну 1нформацю)

Внасл!лок зазначених вище шдходзв, внесен! зм!нив облкову полтику стосовно модиф!кацй систем1процедур бухгалтерського облёку та шдготовки нового розкриття.

Облжкова полтика за МСФЗ затверджена Наказом Г енерального директора № 01/1/17ф вд
05.01.2017р. В облёкову полтику ПТ “Ломбард ДАРС”в 2019 роц} були внесен! в1дпов!дн! змни щодо
застосування МСФЗ 16 «Оренда»та 1нши.

Формат ф1нансових звив представлений з урахуванням вимог Минстерства ф1нансв Укра{ни, що
затверджуе форми ф!нансових зви\в в Укра1н:. Статт! ф!нансово! звыйтност! за МСФЗ вписан} в найблыш
доречн! рядки форм ф!нансових звИ\в, затверджених Мстерством ф!нанов Украни. Змст рядкв
конкретизовано у Примиках. Рядки не мистять посилань на вдпов1дн! Примйки, тому що це не
передбачено формами, але Примйки структуровано для полегшення користування, додано Змст 13

вказанням стор!нок.
Ця флнансова зытн сть не е консолдованою ф!нансовою звинстю, а е окремою ф1нансовою

зитнстю ПТ “Ломбард Дарс”, без врахування зм!ни чистих актив чи результатв дяльност! 1нших
идприемств.

Ця ф1нансова звтнсть складена в тисячах гривень, вс! суми округлен; до тис. грн., кр1м випадюв,
де вказано 1нше.

2.2. Суттев1 судження, ощнки та припущення
Керйвництво використовуе ряд ощнок { припущень, що базуються на попередньому досвд!

керйвництва та 1нших факторах, у тому числ! на очкуваннях щодо майбутнйх под, як! вважаються
обтрунтованими за 1снуючих обставин, стосовно представлення актив!в } зобов’язань, розкриття
умовних актив!в 1 зобов’язань тощо при шдготовц! ф1нансово! звйтност! у вдпов!дност! з вимогами
МСФЗ. Фактичн! результати можуть в1дрзнятися в1д вказаних ощнок.

Припущення та зроблен! на 1хнйЙ основ! розрахунков! ошнки постИно анал!зуються на предмет
необхдност! 1х змни. Змни в ощнках визнаються в тому звтному перюдЬ коли щ! ощнки були
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переглянуть, 1 в усйх наступних перодах перспективно.
Шд час шдготовки ще! ф1нансово! звётност? кервництвом було зроблено наступн] судження,ощнки та припущення:
1) ПТ “Ломбард ДАРС” продовжуватиме свою дяльнсть на шШдстав! принципубезперервност! (п.1.5 наказу про облжкову полтику)
2) Жодний компонент б1знесу та/або група актив!в чи окрем! активи не передбачен! напродаж та не класифижован! як групи вибуття. Вся дяльнсть розглядаеться як дяльнсть, шопродовжуеться, 1нформащя з припинено! д1яльност! не наводиться.
3) Ознаки знещнення неф1нансових актив!в в1дсутнЕ.
4) Резерви щор!чних вдпусток метять ощночн! значення вдповдно до методологий,визначено! облковою пол1тикою (п.2.16 наказу про облжову полтику).
5) Ощнка ф1нансових {нструмент!в за справедливою вартстю без даних б1ржових курсовна останни день звйтного перюду мстить припущення щодо незмённост! економ!чних умов.6) Час використання/погашення в1дстрочених податкових актив!в та зобов’язань теж е

припущенням, на пидстав! якого застосовуються в1дпов/дн! майбутн! ставки податку.7) Товариством ощнено, що для тих актив!в та зобов’язань, що в1дображен;]в баланс! якдовгостроков! (кр!м вдстрочених податк!в), вдшкодування актив! в або погашення зобов’язань,вдпов1дно, в1дбудеться б1лыш нйж через дванадцять мсяцв з дати балансу для кожного рядка активв тазобов'язань, а по поточним -— не б1льш нёж протягом календарного року; додатков! розшифрування не
надаються, окр!м опису, що наведенийу контекст! ризикв лжвдносту.

8) Товариством ощнено, що договори,за якими вона виступае орендодавцем та орендарем,не местять ознак ф1нансово! оренди та повинн! класиф!куватися як операщйна оренда.
9) Анал!з чутливост! та 1нш! аналзи щодо управл!ння ризиками мистять припущеннястосовно варювання чинник!в та {хнього впливу на активи, зобов’язання, сукупний дохд та катал.2.3. Суттев! положення облково! полтики
В цьому розд!л! наведено лише т] суттев! положення облёково! полтики, що стосуються статей

ф1нансово! зв тност! за 2020 рЁк; 1нш! не наведено.
Суттевсть
3 метою формування показникюв ф!нансово! зв!тност! компанй встановлено межу суттевостЕ врозм1р! 1 тис. грн. для вх статей балансу, кр1м статей, для яких визначено окремий критерий суттевостт.Ф!нансов! 1нструменти
Фнансов! 1нструменти в!дображаються за справедливою варт!стю або амортизованою варт!стюзалежно вд 1х класифкаци. Початок та припинення визнання ф!нансових 1нструменив чико

регламентуються МСФЗ.
Фнансов! 1нструменти первсно визнаються за справедливою вартстю, при цьому, ф1нансов!инструменти, крём таких що ощнюються за справедливою вартстю з вдображенням переощнки уприбутку чи збитку, визнаються за справедливою вартстю плюс/мнус витрати, понесен{ на здИснення

операций. Найкращим шдтвердженням справедливо! вартост! при перв!сному визнанн! е щнаугоди.ПТ “Ломбард ДАРС” класификуе непох1дн! ф!нансов] активи за наступними категор1ями:
а) ф\нансов! активи, що ощнюються за справедливою варт!стю з в:дображенням переощнки уприбутку чи збитку (облёковуються за справедливою варт!стю, без переврки на зменшення корисносту,зм1на справедливо! вартост! в1дображаеться у флнансовому результат!);
6) ф!нансов! активи утримуван! до погашення (обллковуються за амортизованою вартстю 13

застосуванням ефективно! в1дсотково! ставки, перев!ряються на зменшення корисност!);
в) дебторська заборгован!сть за товари, роботи та послуги та 1нша монетарна деб/торськазаборговансть (облковусться за амортизованою варт!стю, перев!ряеться на зменшення корисност!);
г) финансов! активи доступн! для продажу (облжковуються за справедливою вартстю,

перев!ряються на зменшення корисносту, змна справедливо! вартост! в!дображаеться у каптал! (через1нший сукупний дох!д); якщо неможливо достов!рно визначити справедливу вартсть акшй та 1нших
1нструмент!в власного кашталу — облковуються за соб1варт!стю);

д) депозити;
е) грошов1 кошти та 1х екв1валенти.

.Грошов! кошти 1 1х екываленти включають гот!вков! грошов! кошти, кошти на поточних
рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 дн!в й менше.ПТ “Ломбард ДАРС” класифкуе непох1дн! ф!нансов! зобов’язання за наступними категор!ями:

а) финансов! зобов’язання, шо ощнюються за справедливою вартетю з в1дображенням
переощнки у прибутку чи збитку (облёковуються за справедливою варт!стю, змна справедливо!
вартост! в{дображаеться у ф1нансовому результат);

6) 1нш! ф!нансов! зобов’язання (обл/ковуються за амортизованою варт!стю 13 застосуванням
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ефективно! в1дсотково] ставки).
Основн! засоби,1нвестишна нерухомсть,
1нвестищйна нерухомпсть у ПТ “Ломбард ДАРС” в1дсутня.
Об’екти основних засобв та нематеральних актив!в в1дображаються у ф1нансов!й звйтност! за

ю<торичною соб\варт!стю за вирахуванням накопичено! амортизацйта збиткв в1д зменшення корисност!.
Модель обл!ку за переощненою вартстю не застосовуеться. Амортизащя нараховуеться прямол1йним
методом. Строки корисного використання по класах наступн! (п.2.7 наказу про облкову полтику):

Машини та обладнання - Трою,
1[нструменти, прилади, 1нвентар, мебл! - 10 роюв,
Транспортн! засоби - 15 роюв,
1нш! основн! засоби - 12 роюв,
Нематер!альн! активи (програмне забезпечення) - 5роюв.
Якщо лквдашину вартсть основного засобу визначити заздалейдь неможливо, то вона

приймаеться рвною “нулю”. Для нематер!альних актив!в лкв!дашйна вартсть приймаеться не рвною
“нулю” лишеза умови, що для таких нематер!альних актив!в 1снуе активний ринок.

Об’екти основних засобйв та нематеральних актив!в визнаються у ф1нансов!й звтность, якщо
зони вдповдають критер!ям визнання. До нематер!альних актив! в застосовуються додатков! критерИ
визнання (до витрат на досл\дження й розробки, а також 1нших нематерлальних активв, створених
власними силами).

У подальшому основн! засоби та нематер!альн! активи регулярно переглядаються на наявн!сть
ознак зменшення корисность,та у раз! потреби, перев!ряються на зменшення корисност!.

Запаси
Запаси зараховуються на баланс за первсною вартстю. Вибуття запасбв ощнюеться за

‘дентиф\кованою соб1вартстю в1дповдно! одиниц! запас!в. На дату балансу запаси визнаються за
найменшою з ощнок: за балансовою вартстю або за чистою варт!стю реалйзаци.

Зменшення корисност! актив!в
Флнансов! активи переглядаються на зменшення корисност! у вдпов1дност! до вимог МСФЗ 9

“Фунансов! 1нструменти”1з розрахунком очкуваних дисконтованих майбутн!х потокв грошових коштв.
Неф1нансов! активи, 1нш! нк запаси та в!дкладен! податков! активи, анал!зуеться на кожну звйтну дату
для виявлення ознак 1хнього можливого знешнення; при наявност! таких ознак розраховуеться сума
очкуваного в!дшкодування (найб1льшаз двох величин: вартост! при використанн!, що е очуваними
дисконтованими грошовими потоками, та справедливо! вартост! за вирахуванням витрат на продаж). По

тих акщях та {нструментах власного кашталу з портфелю на продаж,для яких в!дсутн!Й активний ринок
та справедливу варт!сть яких достов!рно визначити не можливо, ПТ “Ломбард ДАРС” застосовуеться
метод обл!ку за соб1варт!стю 1з перев!ркою на знещнення, без реверсування збиткв в1д знещнення.

Оренда(п. 2.10 наказу про облкову пол!тику)
Оренда майна повинна класифкуватися як ф!нансова, якщо вс! 1стотн! ризики 1 вигоди вд

волод{ння предметом оренди передан! орендарю. Права на майно не обов'язково повинн! бути передан:.
Ус! 1нш! види оренди класификуються як операщйна.

ПТ “Ломбард ДАРС”як орендодавець: орендний дохд вйд 1нвестищно! власности, передано! в

оренду по операщйн!Й орендь, визнаеться р!вном!рно протягом термну ддоговору оренди.
ПТ “Ломбард ДАРС”як орендар: платеж! з операщйно! оренди визнаються у зв! про сукупний

дохд рвном!рно протягом строку оренди.

Резерви та забезпечення (п. 2.12. наказу про облёкову полтику)
Резерв в1дображаеться у зв! про ф!нансовий стан (баланс!) у тому випадку, коли у ПТ “Ломбард

Дарс” виникае юридичне або обтрунтоване зобов’язання в результат! зобов’язуючо! подй та 1снуе

ймоврнсть того, що буде в1дтик кошт!в для виконання цього зобов’язання.
Резерв щор!чних вдпусток формуеться на основ! розрахунку зобов’язання за щор!чною

в1дпусткою, виходячи з клькост! днйв невикористано! в1дпустки та середньо! зароб!тно! платиза останн!
12 меящв.

Непередбачен! зобов’язання не в!дображаються в баланс!. Стислий опис таких зобов’язань, сума,
нформащя щодо невизначеност! суми або строку погашення та сума очкуваного погашення
зобов’язання {ншою стороною наводяться в примиках до ф1нансово! звйтност!.

Витрати з податку на прибуток та в1дстрочен! податки(п. 2.11 наказу про облкову политику)

Сума податку на прибуток включае суму поточного податку та суму в1дкладеного податку.
Податок на прибуток в!дображаеться у склад! прибутку або збитку в повному обсяз!, за винятком сум,
що вдносяться до операшй, що вдображаються в {ншому сукупному прибутку, або до операшй з



власниками, в1дображаються безпосередньо на рахунках власних коштёв, як, ВДПОВДНО,вдображаються в 1ншому сукупному прибутку або безпосередньо у склад! власних кошт!в. Поточн}витрати ПТ “Ломбард ДАРС”за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чиннихна дату балансу. В!дстрочен! податки розраховуеться за балансовим методом та се в1дстроченимиподатковими активами або зобов’язаннями, що виникають У результат! тимчасових рзниць мёжбалансовою вартстю активу чи зобов’язання та 1х податковою базою. РВй/дстрочений податокрозраховуеться за податковими ставками, як1, як очкуеться, будуть застосовуватися в пер!од! реалзацйэдпов!дних актив!в або зобов’язань.

Вистрочений податковий актив в1дображаеться в т м1рь в як 1снуе ймоврнЕть того, що вмайбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатн!Й для покриття тимчасових р!зниць,податкових збитк1в 1 невикористаних податкових шльг.ох (виручка
Дохд ощнюеться за справедливою вартстю компенсацй, яка була отримана або тшдлягаеотриманню.
Дохд вд продажу товар!в мае визнаватися в раз! задоволення всЁх наведених дал! умов:а) ПТ “Ломбард ДАРС” передав покупцев! суттев! ризики } винагороди, пов'язан! з власнстю натовар;
6) за ПТ “Ломбард ДАРС”не залишаеться ан} подальша участь управлнського персоналу у формь,яка, як правило, пов'язана з володённям, ан! ефективний контроль за проданими товарами;в) суму доходу можна достов!рно ощнити;
г) ймоврно, що до ПТ “Ломбард ДАРС” надйдуть економ!чн} вигоди, пов’язан! з операщею;Г) витрати, як! були або будуть понесен; у зв'язку з операщею, можна достоврно ощнити.Дохд выд виконання послуг визнаеться як той що шдлягае отриманню, 1 визначаеться на датуотримання коштв в{д клента за отримання финансового кредиту шд заставу майна, у раз! задоволення вс{хнаведених дал! умов:
а) можна достов!рно ощнити суму доходу;6) е Имоврнсть надходження економ1чних вигд, пов'язаних з операщею;в) можна достоврно ощнити стушнь завершеност! операцийна кнець звётного перюду; таг) можна достоврно ощнити витрати, понесен! у зв'язку з операщею, та витрати, необхдн! для Изавершення.

У бухгалтерському облку доходи та витрати, що включаються у звт про сукупн! прибутки тазбитки, класифкуються по групах, склад 1х вдповдае складу доходв та витрат за нацюнальнимиПоложеннями (стандартами) бухгалтерського облку, що не суперечить МСФЗ. Склад 1нших сукупнихдоходв вдповдае вимогам МСФЗ. Доходи вдображаються за методом нарахування. Витратив1дображаються за функщею витрат {3 додатковим розкриттям за характером витрат.Призначення деяких статей Звну про рух грошових кошт!вПроценти отриман! по поточних рахунках та депозитах до 3 мсящв (по грошових коштах) ПТ“Ломбард ДАРС»” класифкуе як операщйну д1яльнсть. Сплачен! вдсотки класифкуються як ф!нансоваШЯЛЬНЕТЬ.

3. Основн} засоби
Таблиця [.

(тис. грн.)Класи основних засобв, що облковуютьсяПТ “Ломбард ДАРС»в 2019 рощ
Машини та Транспортн! 1иструменти, Тни! основн!

,обладнання засоби ‚ РИ . засоби ево:1нвентар, мебл!Первсна вартсть чи
ощнкана 01.01.2019, 675 173 324 520 1692тис. грн.
Придбанотис. грн. 5 - 6 И 28Вибуло, тис. грн. - - - - -Переощнка, тис. грн. - - - - -1нш! зм1ни (розкрити

. .письмово)*, тис. грн. - - -
Первсна вартесть чи
ощнкана 31.12.2019, 680 173 330 537 1720тис. грн.



Класи основних засоб]в, що облковуються
ПТ «Ломбард ДАРС”в 2019 рощ

Машини та| Транспортн! ороИнИти Тни! основн!
обладнання засоби с ПРА засоби Веного:

1нвентар, мебли
Знос та зменшення
корисност! на
01.01.2019.

562 108 248 298 1210

тис. грн.ин 61 9 37 49 156
эалрахування, тис. грн.
Знешнення (зменшення
корисност!), тис. грн.

- - - - -

Вибуло, тис. грн. - - - - -
Тнши зм1ни (розкрити
письмово), тис. грн.

ь ь - г р

Знос та зменшення
корисност! на
31.12.2019,

623 117 285 341 1366

тис. грн.
Чиста балансова
вартестьна01.01.2019, 113 65 76 228 482
тис. грн.
Чиста балансова
вартетьна 31.12.2019, 57 56 45 196 354
тис. грн.

Класи основних засоб1в, що облковуються
ПТ “Ломбард ДАРС”в 2020 рощ

Машини та
обладнання

Транспортн!
засоби

Тнструменти,
прилади, швентар,

мебли

Тнии основн!
засоби Всього:

Первысна вартсть чи
ощнкана 01.01.2020,
тис. грн.

680 173 330 537 1720

Придбанотис. грн. 160 1 10 171
Вибуло, тис. грн.
Переощнка, тис. грн.
1ншу зм!ни (розкрити

письмово)*, тис. грн.
Первсна вартеть чи
ощнкана31.12.2020,
тис. грн.

840 173 331 547 1891

|

Знос та зменшення
корисност!на 01.01.2020,

тис. грн.
623 117 285 341 1366

|Амортизащйн!
|

вдрахування, тис.грн.
50 11 25 45 НЗ

Знещшнення (зменшення
| корисност!), тис. грн.

Вибуло, тис. грн.
1нш: змни (розкрити
письмово), тис. грн.
Знос та зменшення

тис. грн.
корисност! на 31.12.2020, 673 128 310 386 1497

Чиста балансова
вартистьна 01.01.2020,

эт 56 45 196 354

75
Та



Класи основних засобйв, що облковуються
ПТ “Ломбард ДАРС”в 2020 рощ

Машинита |Транспортн! выани Тни! основи!
обладнання засоби ИЕ НИЕ засоби ВЯмебл!

тис. грн.
Чиста балансова
вартисть на 31.12.2020, 167 45 21 161 394
тис. грн.

Зидно з вимогами МСФЗ (1А5) 16 “Основн! засоби”, ПТ “Ломбард ДАРС” розкривае також
=аступну 1нформацю.

Переошнка основних засобйв у 2020 рощ! не проводилася, податкових ефектв у зв’язку з
перзошнкою немае. [нших змн вартосту, кр/м розкритих у таблищ, не було.

Вс! класи основних засобв облковуються за моделлю {сторично! соб1вартост! за вирахуваннями
эакопичено! амортизаци та збиткв вд зменшення корисност! (знещнення), використовуван! методи
эмортизацита терм1ни корисного використання розкрит! пд час опису положень Обл!ково1 полтики.

Актив!в, класифИкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття немае. Припинено!
лляльност! протягом 2020 року не було. Ознак знещнення основних засоб1в виявлено не було, збитки в!д
зменшення корисност! не визнавалися. В1дновлення збитк!в в1д зменшення корисност! не проводилося.

Амортизащя основних засоб!в визнавалася як витрати, не кашталзувалася у балансову вартсть
зиших актив!в (п. 2.7 наказу про облёкову полйику). ПТ “Ломбард ДАРС” не веде будвництва або
ремонтних ро@т власними силами.

Курсових разницьта 1хнього впливу на балансову варт!сть основних засоб!в немас.
Ве! основн! засоби, 1нформащя про як! розкрита у щий ф1нансовй зв!тност|, належать ПТ “Ломбард

ДАРС” без будь-яких обмежень права власност!. Основних засобйв, переданих у заставу, або у
забезпечення зобов’язань, у т.ч. третих ос!б, немае.

Догов!рних зобов’язань щодо придбання основних засобв у майбутньому немае. Попередн!х
оплат у зв’язку з придбанням чи продажем основних засобв у майбутньому немае.

Вйдшкодування вартост! ранйше пошкоджених (втрачених) основних засобв не проводилося
(таких випадюв не було). Основних засобв, що тимчасово не використовуються або вибули з
=ксплуатаци, немае.

ПТ “Ломбард ДАРС” не волод1е основними засобами, вартсть яких, за умови ошнки за
юторичною соб1вартстю, може суттево видрйзнятися вд 1хньо! справедливо! вартост!.

ПТ “Ломбард ДАРС” в основному орендуе примйщення за договором поточно! оренди, що
докладно розкрито у Прим!тщ 15. “ОперашЙн! доходи та витрати”.

4. Тнвестищйна нерухомсть
[нвестищйна нерухомсть у ПТ “Ломбард ДАРС” в1дсутня.

5. Нематеральн! активи
Зидно з вимогами МСФЗ (1А$) 38 “Нематериальн! активи”, ПТ “Ломбард ДАРС”розкривае також

заступну 1нформацю.
ПТ “Ломбард ДАРС” не мае нематер!альних актив!в з невизначеним термйном корисного

зикористання. Вс! класи нематер!альних активв облковуються за моделлю 1сторично! соб1вартост! за
зирахуваннями накопичено! амортизацй та збитюв в1д зменшення корисност! (знещнення). В1дпов!дно,
переощнка нематеральних актив!в у 2020 рошШ не проводилася, податкових ефектв у зв’язку з
переощнкою немае. [нших зм1н вартостт, кр1м розкритих у наступн!й таблиц, не було.

Таблиця 2. (тис.грн.)

Найменувння статт!, операщя з НМАза |Право користування Програмне
г ВСЬОГО2019-2020 р.р. майном забезпечення

Первсна вартсть чи ощнкана 01.01.2019, 100 И 111
тис. грн.

Придбано право на оренду,тис. грн. 162 - 162
Створено, тис. грн. - ы :
Вибуло, тис. грн. = ы =

ИЕ



Найменувння статть, операщя з НМАза |Право користування Програмне2019-2020 р.р. майном забезпечення Всього
Переоц!нка, тис. грн. Е ы 51нш! зм1ни,тис. грн. - - :Первсна вартсть чи ощнка на 31.12.2019,

тис. грн. 262 11 273
Знос та зменшення корисност! на
01.01.2019, тис. грн. 9 п 104

Амортизащйн! в1драхування, тис. грн. 7 - 7Знещнення (зменшння корисност!),
тис. грн. - - г
Вибуло, тис. грн. 8 - =1нии зм1ни (розкрити письмово), тис. грн. - - ыЗнос та зменшення корисност] на
31.12.2019, тис. грн, ри и 11
Чиста балансова варт!сть на 01.01.2019,

7 0 7тис. грн.
Чиста балансова варт:сть на 31.12.2019,Вгрн, 162 0 162

Первсна вартЕсть чи оценкана 01.01.2020,рн. 262 11 273
Придбано програмне забезпечення, тис.к. 299
Створено,тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
Переощнка, тис. грн. -21 -211ншу зм1ни,тис. грн.

Первсна вартсть чи ощнка на 31.12.2020,
тис. грн.
Знос та зменшення корисност! на
91.01.2020, тис. грн. ив н Ш

Амортизашйн! в!драхування, тис. грн. 90 54 144Знешнення (зменшння корисност!),
тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
1нии зм1ни (розкрити письмово), тис. грн.
Знос та зменшення корисност! на
31.12.2020, тис. грн.
Чиста балансова варт!стьна 01.01.2020,
тис. грн.
Чиста балансова вартЕсть на 31.12.2020,
тис. грн.

241 310 551

90 54 144

162 162

51 245 296

Використовуван! методи амортизацй та термёни корисного використання нематер!альних актив!взезкрии в положеннях Облжово! полтики(п.2.8 наказу про облкову полйику).

Курсових ризниць та 1хнього впливу на балансову вартсть нематер!альних активв  немас.—ематер!альних актив!в, отриманих у зв’язку з придбанням б1знесу, а також нематер!альних активв,етасификованих як утримуваних для продажу- протягом 2020 року не було та немае, тому так! рядки нелюочено до таблиц! 2, в яюЙ розшифровано зм!ни чисто! балансово? вартости.

Для ф1нансово! звйтност! е суттевими наступн! нематерлальн! активи, по яких розкриваеться такавнбюрмация:

Таблицпя 9%



Назва НМА(та стислий опис, Чиста балансова вартсть на Термн корисного використання,
якшо призначення використання 31.12.2020, що залишився, м/с.

активуне е очевидним) тис. грн.

Право користування орендованими 51 6примиценнями

1нформащя, розкрита у ШИ примитць, разом з 1нформащею,наведеною у зв1 про ф!нансовий стан,зат про прибутки та збитки та зв!т! про рух грошових коштив, надасть користувачам ф1нансово! звётност!
полставу для ошнки впливу оренди на ф!нансовий стан, ф1нансов! результати дяльност! та грошов!

У вдповдност! до п. 51 МСФЗ (1ЕВ$) 16 “Оренда” пов1домляемо:
=} амортизащйн! в1драхування щодо права користування примищеннями за класом цього базового
активу розпочнуть нараховуватись шсля 31.12.2019 року;

процентн! витрати за зобов’язаннямиз оренди не нараховуються;
зитрати, пов’язан! з короткостроковою орендою,як! обловуються 13 застосуванням параграфа 6

М“СФЗ (1ЕК$) 16 “Оренда” до НМАне включен! до об’екта облку тому, що у ц! витрати не потр!бно
эключатиу витрати, пов’язан! з орендою 31 строком оренди один м!сяць або менше;
г) витрати, пов’язан! з орендою малощнних актив!в, що обл!ковуеться 1з застосуванням параграфа 6.
Ш витрати не включаютьсяв витрати, пов’язан! з короткостроковою орендою малощнних актив!в;
г) до складу НМА не входять витрати, пов’язан! 31 змнними орендними платежами, не включеними вошинку зобов’язань з оренди;
д) не включено до НМА дохжщд в1д суборенди активйв з права користування;
=) не включений до вартост! об'екта НМА загальний обсяг в!дтоку грошових кошт!в за оренду;

=) не включен! до складу НМАнадходженняактив!в з права користування;
ж) прибутки або збитки, що виникають внасл1док операщй з продажу та зворотно! оренди; та з)
балансова вартсть актив1в з права користування на к!нець звйтного пер!оду за класом базового активу.

Придбання нематер!альних актив!в за рахунок державних субсидий (грант!в тощо) не було.
Дослдженьта розробок у розум1нн! МСФЗ (ТА$) 38 “Нематеральн! активи”не було.

Вс! нематер!альн! активи, що розкрит! у ши флнансов!й звЁтност|, належать ПТ “Ломбард ДАРС”
2ез будь-яких обмежень права власност!. Нематер!альних актив, переданих у заставу, або у
забезпечення зобов’язань,у т.ч. третх ос16, немае. Невизнаних у ф1нансовй зв!тност1, але
хонтрольованих ПТ “Ломбард ДАРС” нематер1альних актив, немае.

Догов!рних зобов’язань щодо придбання нематер!альних актив!в у майбутньому немае.
Попередних оплату зв’язку з придбанням чи продажем нематер!альних актив1в у майбутньому немае.

Ознак знещнення функщюнуючих нематер!альних актив!в виявленоне було, збитки вд
зменшення корисност! не визнавалися. В1дновлення збиткв в1д зменшення корисност! не проводилося.
Нематер!альних актив!в, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацй, немае.

и

”

м

6. Грошов! кошти та короткостроков! депозити
Таблиця 4

: На 31.12.2019, На 31.12.2020,Склад грошових кошт!в тис. грн. тис. грн.
Каса р 914
Поточн! рахунки у банках 183 230
Короткостроков1 депозити (до 90 днйв) - -
Грошов! коштив дороз! (якщо Е) - -
Разом 908 914

Вс! грошов! кошти доступн! для використання, обмежень не встановлено.
Додатков! розкриття 13 Звту про рух грошових коштивза 2020 рик:
- у склад! отриманих надходжень, надходжень в1д 1нвестищ но! дяльност! немае.
- грошових потокв вд припинено! дяльност! немае.

7. Тнии фнансов! активи
ПТ “Ломбард ДАРС” подае 1нформацю просво! 1нии ф1нансов! активи з такою детал1защею:

- ф!нансов! активи, що ошнюються за справедливою варт!стю з вдображенням переощнки у
прибутку чи збитку;

- финансов! активи на продаж, з в!дображенням результату переощнки у !ншому сукупному

ИР
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- отнансов! активи утримуван! до погашення;
- дебтторська заборгованесть (монетарна);
- депозити (не екв1валенти грошових кошт!в).
Перекласификащ мёж вказаними категор!ями ф!нансових актив!в протягом 2020 року не було.
Похдних фнансових 1нструментв ПТ “Ломбард ДАРС”не мае.
Облик хеджування не в1дбувався.

Перемицень мёж р!внями 1ерархй справедливо! вартост! не було. Справедлива варт!сть всЁх
поточних ф1нансових 1нструмент!в приблизно дор1внюе 1хнй справедлив! вартост! на шдстав! того, що
зови будуть погашен! у найближчому майбутньому.

По всйх переданих ф1нансових активах припинено визнання у повному обсяз! (немае таких
заталктв. шо активи передан! а визнання не припинене внасл!док об’ективних Шдстав).

Фтнансових актив!в, що передан! в заставу як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'язань,
станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. немае.

Ф1нансов! активи, що ощнюються за справедливою вартстю з вдображенням переощнки
у прибуткучи збитку

Станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. ПТ “Ломбард ДАРС” не мае ф!нансових актив!в, що
ошинюються за справедливою варт!стю з в1дображенням переощнки у прибутку чи збитку. Тому н!яка
эформашя, що вимагаеться до розкриттяза такими активами, не розкриваеться.

Ф1нансов! активи на продаж, з вдображенням результату переощнки у шшому сукупному
лоход!

Ве! фнансов! активи, що ощнюються за справедливою варт!стю з в!дображенням переощнки у
прибуткучи збитку, визнано такими при перв!сному визнанн:.

УПТ “Ломбард ДАРС” операщйз акщямиу 2020 рощне було 1 на баланс! акщй немае.

Ф1нансов! активи утримуван! до погашення
Станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. ПТ “Ломбард ДАРС” не мае флнансових актив!в, що

утримуються до погашення. Тому няка 1нформащя, що вимагаеться до розкриття за такими активами,
== розкриваеться..

Дебторська заборговансть (монетарна)
Вся монетарна дебторська заборговансть е поточною. Довгостроково! дебторсько!

забюргованост! немае (амортизаци фактично немае). Реверсування збитк!в в1д знещнення не було.

Таблиця 5.

Резерв на аи СписаноНа31.12.19, На 31.12.20 31 т 20 знещнення у гре тру"ах Код тис. грн. тис. грн. 2019 рощ, Созваданнот,
рядка тис. грн. р тис. грн.

За продукцю,
товари, роботи, 1125

42
2 - - *

послуги
По розрахунках з 2 3
бюджетом 1135
За розрахунками 3
нарахованих 1140 - - - - „

доход!В
Таша поточна
лебторська 1155 12415 12119 381 - -

заборгован!сть
Всього 12 459 12164 381 - -

За кредитами, що мають ознаки знешнення з\дно МСФЗ Ломбард створював страховий резерв
резерв формувався з урахуванням того, що застава, яка знаходиться на позабаланс! буде реал!зована

протягом 60-90 дыйв 31 зытно! дати (виходячи з досвду реалзацй застави Ломбардом в попередн!х
перюдах). Змни, що в1дбулися в страховому резерв! протягом 2020 року представленов таблиц:6.

аблиця 6.



Резерв на 31.12.2019 Розформувянни,
Формування резерву|Резерв на 31.12.2020списання резерв(тис. грн.) (тие, ны у (тис. грн.) (тис. грн.)

79 77 79 381ее

$. Тнии активи
В шя примиш розкриваються суми по отаттях актив!в балансу, що не ув!йшли в {нш; примйки.
За статтею

°

`Витрати майбутн!х перод!в” станом на 01.01.2020 р. вдображено3 тис. грн., станом= =38-12 2020р.ця стаття метить передоплату пер!одичних виданьу сум; 3 тис. грн.
9. Знешнення актив
ПТ Ломбард ДАРС” ощнено, що ознак знещнення по вказаних на 01.01.2020 р.та 31.12.2020 й

эеотнансових активах не 1снуе, також не 1снуе ознак знещнення вс1е! групи неф!нансових актив!в, що
ПЕНЕРУЗОТЬ грошов! потоки. Тому 1нш! розкриття, як! б вимагалися МСФЗ (1А$) 36 “Зменшення
восзасвюст актив1в”, не наводяться.

По отнансовихактивах у 2020 роц! також не виявлено ознак знещнення.
Знешнення по статтям, що облковуються через 1нший сукупний дохд (статт! кашталу) немае.

узання збитк!в в1д знещненняне в1дбувалося.

10. Заресстрований каштал та {нии статт! власного кашталу
Власний каштал ПТ “Ломбард ДАРС” складаеться 3! складеного капталу, резервного кашталу

тв версз подленого прибутку.
Складений каштал складаеться з часток учасниюв юридичних 0с:б на загальну ном1нальну суму

257 тис. грн., як! були повныстю внесен! з[дно з вимогами чинного законодавства. Змйн впродовж 2020
рожу складений каштал не зазнав.

Резервний каштал призначений для покриття збитюв та формуеться з|дно з вимогами
законодавства Укра?ни шляхом розподлу прибутку. Станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. ця стаття

ила: 90 тис. грн..ния прибуток — це залишок накопичених власних коштв ПТ “Ломбард ДАРС”.
станомна 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. ця стаття становила вдпов1дно: 8 460 тис. грн. та 9065 тис.
гри. 3 а2020 рик отримано 605 тис.грн. чистого прибутку.

11. Резерви
ПТ “Ломбард ДАРС” створюе забезпечення виплат персоналу з майбутнх щор!чних в1дпусток,

з урахуванням витрат на единий сощальний внесок у розм1р1 22,0%; забезпечення ощнено наступним
чинюм, тис. грн.:
Таблиця 7.

Забезпечення на (+) Сформовано
01.01.2020 Використано о ОврВОйН Забезпечення на 31.12.2020

150 364 386 172

12. Вдстрочен! податки
Станом на 31.12.2020 року ПТ “Ломбард ДАРС”податков! р!зниц! не розраховував, вдпов1дно

полюжень Податкового кодексу Укратни.

13. Фнансов! зобовязанн! та 1нша кредиторська заборговансть
Фтнансових зобов’язань, що ощнюються за справедливою варт!стю з вдображенням переощнки

3 прибутку чи збитку, ПТ “Ломбард ДАРС” станом на 01.01.2020 р. та на 31.12.2020р. не мае. нии
оовансов! зобов’язання облжовуються за соб\1вартстю.

Довгостроков! ф1нансов! зобов’язання Ломбарда в1дображен! за статтями:
Таблиця 8.

бе Код Станом на Станом на
рядка 01.01.2020 31.12.2020

Довгостроков! кредити банюв
1510 - -

1нши довгостроков! зобов’язання
терм!ном б1льше нёж 12 мсящв 1515 162 51

(право на оренду примйщень)
Всього 162 51



Неф!нансових зобов’язань у Ломбарда станом на звтну дату - немае.
1нш! финансов! зобов’язання е поточними, 1нш! короткостроков! зобов’язання фактично не

амортизуються, тому що вони будуть погашен! протягом наступних 12 мисяще. Балансова вартсть
приблизно дорйвнюе справедлив! вартостт.

1нш: ф!нансов! зобов’язання в1дображен: за статтями:
Таблиця 9.

(тис. грн.)

Стаття ей сРАЗВА оно Пояснення щодо змгсту сумрядка|31.12.2019|31.12.2020 НАХороткостроков! кредити 1600 4 000 3 000 Кредитна л1н1я в ПАТ
Занюв “Полтава Банк”
ОБ-Е чредиторська Заборговансть по платежам зазаборговансть за товари, 1615 378 939 в та страхов й фрм:зоботи послуги
Поточн! зобов'язання за 1620 33 133 Заборговансть з податку на
зозрахунками з бюджетом прибуток
?озрахунки по оплат! прац 1630 - -
Поточн! забезпечення 1660 150 172 Забезпечення виплат в1дпусток

Отриман! аванси в!д клент!в
Походи майбутнйх перюд!в 1665 264 198 за користування ф1нансовими

кредитамив ь : Зобов’язання з 1ншимивши поточн] зобов'язання 1690 - -
кредиторами

Всього 4825 4442

14. Умовн: та договрн! зобов'язання
Догов1рн! зобов’язання
Ломбард немае н1яких догов!рних нев!дказних чи 1нших обтяжливих зобов’язань. Ломбардне мае

зегов:рних зобов’язань з майбутнього придбання або продажу основних засоб\в, 1нвестування тощо.
омбард не виступае поручителем (не надавав гарант!й).

Умовн! зобов’язання
ПТ “Ломбард ДАРС” немае умовних актив чи зобов’язань станом на 01.01.2020 р.

те 31.12.2020 р.

15. Операщйн! доходи та витрати
Чистий дох1д в1д реалзацй продукцй(товарв, роб!т, послуг) Ломбарда за 2020 склав

1 687 тис. грн., за 2019 р. вдповдно, 13 744 тис. грн.

Адмстративн! витрати
Таблиця 10

Стаття Сума, тис. грн.
2020 рк 2019 рк

Матер1альн! витрати зо 317
Заробтна плата админ!стративних пращвниюв 3570 3 946
Нарахування на зароб]тну плату адманстративних 790 866

прашвниюв
Амортизацщя 279 163
Оренда - -
1нш! адм н!стративн! витрати 7167 7 602

ВСЬОГО 12137 12 894

Опис орендних угод, в яких ПТ “Ломбард ДАРС” виступае орендарем: договори оренди
зежитлових примйщень, строком дй до 31.12.2020 р., Непередбачених орендних платежв за цими
зетговорами немае,. НИяких обмежень угодами оренди не встановлено (що стосуються див!дендав,
зелаткового боргу, подальшо! оренди тощо). Застережень про зм!нн! шни угоди не мстять, н!яких
з7мовок стосовно права придбання угоди не мстять. Ц! орендн! угоди не мають ознак ф!нансово!
пренли, класифжуються як поточна оренда; е лише одна угода, яка повинна в1дображатись 13

=/



зринозаеним особливостей МСФЗ 16 «Оренда» у склад! необоротних актив!в та довгостроковихзе каеь. Невымовних угод про операщну оренду та суборенду немае. Протягом 2020 року не було
тиошия» осаюених засоб!в 13 зворотною орендою (ф1нансовою).

Витратина збут
_—ЗВИЕШТИИТСВ

Сума, тис. грн.не 2020 рик 2019 рик
\етернельги витрати
ЗЭвожибитне плата прашвниюкв збуту - -Авеивакыя на заробтну плату прашвниюв - -

Злата - -
Отлезеты -
ани зитрати на збут 9 134 8 242
ВСЬОГО 9 134 8 242

Таш операшин:! та 1нш!! финансов! доходи (рядки 2120, 2220, 2240 ф. № 2)

Таабииие _—

Сума, тис. грн.ВоВ 2020 рак 2019 рик
Паше зожоли в1д Ф1нансових операщй - -
_пасания кредититорсько! заборгованость, за якою

чегоз а ь

зашли пюзивно! давност!Гмвасаеныя кредиторсько! заборгованост! в дохд
1 612 =миссо—вющенти по залишкам на поточному рахунку у банку - -Глвасання резерву по ф1нансовим кредитам 74 18

Ревлизашия инших матер!альних актив!в 37 69
ВСЬОГО 1722 164

Тнш! операщйн:! витрати (рядок 2180 ф. №2)
зиииитх _-

Сума,тис. грн.о 2020 рк 2019 рк
^аб вартисть реалйзованих виробничх запас1в - =

Гзэметени та безнадйн! борги 93 1260
ШЕтрафе! санкци 2
Тшши одерашин! витрати 90 164
ВСЪОГО 183 1426

Винагороди пращвникам
рим операшйних витрат за статтями, ПТ “Ломбард ДАРС” розкрив операшйн! витрати по

элезиентих за гхеймхарактером.
 мовних зобов'язань, як! виникають у зв'язку 1з зобов'язаннямиз виплат по зак!нченн! трудово?

ильенисто змхалних допомог тощо немае.
клал витрат, пов’язаних з персоналом та залученням ф!зичних ос1б за цивльно-правовими

ВУИвсСлЕме-
Тоалииии _^

Сума, тис. грн.Стаття -
2

-2020 рк 2019 рк
Зааобитае плата за окладами (тарифами) 3570 3 946
Пбезат т2 тнши заохочування й й

пишете перших 5-ти дн!в непрацездатност! 14 28
Фисветваныя резерву вдпусток 387 442
ши вытрати на персонал ы -

Вытратиза цивйльно-превовими договорами (не - -

пнананиные ——



персонал)
УСЬОГО 3971 4 162
Сдиний сощальний внесок на витрати на персонал 790 866
Сдиний сощальний внесок на витрати за цив!льно-

правовими договорами
Внески на недержавне пенс!йне страхування персоналу

16. Тнии статт! доходйв та витрат

Ф/!нансов! витрати(рядок 2250 ф. № 2)
Таблиця 15.

Сума, тис. грн.рии 2020 рк 2019 рик
Видсотки по кредиту в ПАТ “Полтава Банк” 526 791

ВСЬОГО 526 791

ни! витрати (рядок 2270 ф. № 2)
Таблиця 16.

Сума, тис. грн.аа 2020 рёк 2019 рёк
Благодинсть 2 -

Витратина невиробнич! потреби 9 40
ВСЬОГО 9 40

17. Тнпи статт! сукупного доходу
ПТ “Ломбард ДАРС” станом на 01.01.2020 р., 31.12.2020 р. та протягом 2020 року не мав

операщй, як! б вимагали застосування в!дображення через 1нший сукупний дох (компоненти кашталу).
Враховуючи наведене вище, {нформащя про сукупний дохд не наводиться, осюльки не впливае

на ришення користувач в(не е суттевою).

18. Податки на прибуток
Податку на прибуток, що в1дноситься до компонент!в {ншого сукупного прибутку, немае.
Умовних зобов'язань чи умовних актив!в в1д нерозв'язаних суперечок з податковими органами

немае. Припинено! д1яльност! та пов’язаних з нею витрат/доход!в з податку немае.

Таблиця 17.

, Сума, тис. грн.
Найменування показника

2020 рк 2019 рк
Поточний податок на прибуток 133 33

Видстрочен! податков! активи:
на початок звйтного року

- -

на кнець звтного року - -

Вдстрочен! податков! зобов'язання:
на початок звтного року

- -

на кнець звпного року - -

Включено до Звйту про ф1нансов1 результати- усього 133 33

у томучисл:
поточний податок на прибуток 133 33

зменшення (зб1льшення) в!дстрочених податкових актив!в
зб1льшення (зменшення) в1дстрочених податкових зобов'язань
В1дображено у склад! власного кашталу - усього

у тому числ!:
поточний податок на прибуток
зменшення (зб1льшення) в1дстрочених податкових актив!в
зб1льшення (зменшення) в1дстрочених податкових зобов'язань



19. Управлння ризиками та кашталом

Ф1нансов: ризики та управщиня ними

ПТ “Ломбард ДАРС” наражаеться на ф1нансов! ризики внаслдок операшй з финансовими
1нструментами. Ф1нансов! ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик 1! ризик
лквдност!. Метою (шллю) управл!ння ризиками ес 1хня мн!мзащя або мимзащя 1хн!х наслдюв.
Нижче буде наведено опис кожного з цих ризикв 1 короткий опис метод, як! ПТ “Ломбард ДАРС”
застосовуе для управлння ними. Зм1н в щлях1 методах управлёння ризикамине в!дбувалося.

Концентрацй вказаних ризиюв у юльксному вираженн! (що е очевидним 1 випливае з
1нформацй, наведено! нижче в таблицях) визначаються шляхом групування ф!нансових 1нструментив,
виходячи 31 схожост! в характеристиках 1 однакового Шдлягання впливу зм1н в економ1чних або 1нших
умовах. Схожсть характеристике наступною: валюта (гривня), географ!чний регюн (Украйна), емтенти
та контрагенти (резиденти Украни). ПТ “Ломбард ДАРС”не мае шдстав для 1нших характеристик, тому
вважаеться, що вс! ризики зконцентрован! саме по вказаних характеристиках в однйЙ (един) груш.
Кльюксн! показники по шИ груш характеристик дор1внюють загальним юльк!сним показникам та окремо
не наводяться.

Наражання на ф1нансов! ризики виникаев процес! звичайно! д1яльност! ПТ “Ломбард ДАРС”.
Ф1нансов! активи та ф!нансов! зобов'язання ПТ “Ломбард ДАРС”, включаючи деб]торську

заборгован1сть, шдлягають наступним ф!нансовим ризикам:
. Ринковий ризик: змши на ринку можуть 1стотно вплинути на активи/зобов’язання,

прибутковсть актив!в зменшитися. Ринковий ризик складаеться з ризику процентно! ставки, Шнового
ризику;

* Ризик втрати лкв1дност!: ПТ “Ломбард ДАРС” може не виконати сво!х зобов’язань з причини
недостатност! (дефщиту) обтових кошт!в; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене
продати сво! активи за б1льш низькою шШною, нйж 1хня справедлива вартсть, з метою погашення
зобов'язань;

* Кредитний ризик: ПТ “Ломбард ДАРС” може зазнати збиткв у раз! невиконання ф1нансових
зобов’язань кл1ентами (деб1торами).

(а) Ринковий ризик
Вс! ф1нансов! 1нструменти схильн! до ринкового ризику- ризик того, що майбутн! ринков! умови

можуть знещнити 1нструмент.

ПТ “Ломбард ДАРС” не шддаеться значному валютному ризику, тому щоу2019 та 2020 роках
не зйснювало валютних операщй1 не мае валютних залишкв та заборгованостей.

Цновим ризиком е ризик того, що вартеть фФ1нансового 1нструмента буде змлнюватися внасл1док
змн ринкових шн. ЦЕ зм!ни можуть бути викликан! факторами, характерними для окремого 1нструменту
або факторами, як! впливають навс1 1нструменти ринку.

ПТ “Ломбард ДАРС” не шддаеться значному ризику коливання процентних ставок, осюльки ПТ
“Ломбард ДАРС” не мае кредитв 13 плаваючою ставкою, а значна частина активв, що приносять
процентний дохжд, також забезпечен! ф/ксованою процентною ставкою.

За ощнкою кер1вництва ПТ “Ломбард ДАРС” у найближчому майбутньому вплив коливання
процентних ставок буде аналойчним.

(6) Ризик втрати лквдност!

Ризик лжедност! — ризик того, що ПТ “Ломбард ДАРС” матиме трудношй при виконанн!
зобов’язань, пов’язаних 13 ф!нансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
кошт!в або 1ншого ф1нансового активу. |

ПТ “Ломбард ДАРС” здснюе контроль лкв!дност! шляхом планування поточно! лИквдности.
ПТ “Ломбард ДАРС” аналзуе термйни платеж!в, як! пов'язан! з дебйторською заборгованстю та
1ншими ф!нансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозн! потоки грошових коштв вд
операщ но! д1яльност!.

Терм1ни погашення по похдних ф!нансових зобов’язаннях не розкриваються окремо, тобто ПТ
“Ломбард ДАРС” таких не мае. Ф!нансових гарантй, привлейованих акщй, 1шнших ф1нансових
зобов’язань немае.

{9



ПТ “Ломбард ДАРС”розкривае !льки терм!ни погашення непох1дних флнансових зобов’язань. У
таблиц! нижче наведено розподйл недисконтованих непохдних ф!нансових зобов’язань ПТ “Ломбард
ДАРС” (довгострокових та поточних) за групами з/дно з терм!нами погашення, що залишилися в1д дати
зак!ичення звйтного пер!оду 31.12.2020 р. до дати погашення. Часов! 1нтервали умовно визначен;як до 3
мисящв, вд 3 до 12 мсящв, б1льше 12 м!сящв:

Таблиня 18.

Станом на31.12.2020 по Термн погашеннядо 3 Тарыее тейбасен. Е 3 до 12 мсеящв, тис. б1льше 12 мсящв,категориях мсящв, тис. грн. |грн. тис. грн.
Процентни, кредити та позики - 3 000 -
Торпвельна заборговангсть (за 172
товари, роботи, послуги)
Вся 1нша кредиторська

: - 1270 -заборговансть

(в) Кредитний ризик
ПТ “Ломбард ДАРС” схильний до кредитного ризику, який виражаеться як ризик того, що

контрагент-деб1тор не буде здатний в повному обсяз! | в певний час погасити сво! зобов’'язання.
Кредитний ризик регулярно контролюеться. Управлёння кредитним ризиком здИенюеться, в основному,
за допомогою анал!зу здатност! контрагента сплатити заборговансть. Кредитний ризик стосуеться
деб1торсько! заборгованост!. Деблторська заборгован!сть регулярно перев!ряеться на 1снування ознак
знешнення, створюються резерви шд знещнення за необждности.

МСФЗ (ТЕБ5) 7 вимагае розкриття, яке найкращим чином подае максимальний кредитний ризик
компанй, що дорвнюе балансов! вартост! (за мшнусом сформованого резерву шд знещнення), за
вирахуванням сум залжу проти зобов’язань, з додаванням сум наданих ф1нансових гарант/порук та
сум безвидзивних зобов’язань з надання позики, з додатковим вирахуванням догов:рних покриттв чи
забезпечень, що зменшують кредитний ризик.

Також Ломбард розкривае 1нформащю про кредитну яюсть ф!нансових актив, як! станом на
31.12.2020р. представлен! простроченими кредитами, тобто кредитами, як! мають ознаки знещнення. За
цими кредитами Ломбардом був сформований резерв з урахуванням того, що застава, яка знаходиться на
позабаланс! буде реалзована протягом 60-90 дн!в 31 звтно! дати (виходячи з досвйду реалзаци застави
Ломбардом в попередн!х пер!одах).

Балансова вартсть ф!нансових 1нструмент!в суттево не вдрзняеться вд 1хньо! справедливо!
вартост! (кр!м акшй та 1нструментйв власного кашталу, що облжовуються за соб1варистю, тому що
справедливу варт!сть неможливо визначити достов!рно). Грошов! кошти та депозити в1дпов1дають 1хн!й
справедлив!Й вартост!, поточна деблторська та кредиторська заборгован!сть в1дображае наймоврниш
очкування справедливо! вартост! Й короткотерм нового погашення, 1нш! активи переврено на
знещнення.

Управлння кашталом
На виконання вимог МСФЗ ([А$)1 “Подання ф!нансово! звтност!”, ПТ “Ломбард ДАРС”

розкривае ц!л1, полтики та процеси управл!ння кашталом.

ПТ “Ломбард ДАРС” здИснюе управл!ння кашталом з метою досягнення наступних щлей:
© зберегти спроможн!сть Ломбарду продовжувати свою д!яльнсть так, щоб воно 1 надал!

забезпечувало дохд для учасниюв Ломбарду та виплати 1ншим защкавленим сторонам;
® забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню щн на

послуги ПТ “Ломбард ДАРС”, що вдпов1дають рИвню ризику.
Кервництво ПТ “Ломбард ДАРС” здйснюе огляд структури кашталу на щор!чн основ]. При

цьому кервництво аналзуе вартсть кашталу та притаманн! Його складовим ризики. На основ!
отриманих висновюмв ПТ “Ломбард ДАРС” здйснюе регулювання кашталу шляхом ф!нансування, а
також виплати див1денд!в.

У якост! кашталу - власний каштал Компанй, у тому числ!: статутний каштал та {нш! статт!
власного кашталу, а саме, резервний каштал та нерозподлений прибуток. Основн! щл! управлЁння
кашталом: шдтримання достатност! кашталу, що встановлено законодавчо, та адекватност! кашталу для



ведення д!яльност! та максимзацй вийд власниюв Компанй. ПТ “Ломбард ДАРС” управляе кашталом
та змнюейого у залежност! в1д економ1чних вимогта вимог законодавства.

ПТ “Ломбард ДАРС” виконуе вимоги законодавства стосовно розм!ру складеного та власного
кашталв.

20. Розкриття 1нформацй щодо пов'язаних стор!

Ця ф!нансова звинсть е окремою ф1нансовою звтн!стю Ломбарду та не мстить результат!в
дяльност! 1нших компан, проте розкриваетьсявсе наступне.

Тнформащя про пов’язан! особи ПТ “Ломбард ДАРС”
Таблиця 19.

ы Код за :Повне найменування ЕДРПОУ
МУсцезнаходження Частка в

юридично! особи - учасника . юридичнот особи, щодо яко!|статутному№ : .. юридично! . . т ор чи ШБ ф!зично! особи овоба подаеться 1нформащя кашталь %

у

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 61001, бека, ПБовт
2 ВДПОВДАЛЬНСТЮ 32336709 Годар!ыа У ]

° 99,0
“Дарс-2003” 2ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ТАиеб к,

3 Е 23145267
Гуданова, буд. 9/11 1,0

Усього 100,0

Вс! операцй з пов’язаними особами протягом зв тного перюду проводились на загальних
шдставах.

МСБО 24 “Розкриття {нформацй про пов'язан! сторони” вимагае розкривати 1нформацй стосовно
компенсацй для провдного управлЁнського персоналу. Пов’язаною особою Товариства е Генеральний

директор. Ломбард розкривае 1нформащю щодо компенсащй, виплачених у 2020 рош провдному
управлЁнському персоналу (директору), за категориями виплат:

а) короткостроков! виплати пращвникам — немае;
6) виплати по зак1нченн! трудово! дяльност! — немае;
в) 1нш;! довгостроков! виплати пращвникам - немае;
г) виплати при звльненн! — немае;
Г) плат!ж на основ! акщй — немае.

Розкриття {нформацй шодо операшй 13 пов’язаними особами протягом року та на кнець 2020 року,
видпов1дно до МСБО24, наведено в таблищ нижче, тис.грн.:

Таблиця 20.
Тнформащя, що розкриваеться у вдповдност! до Провдний Група 1нших

МСБО 24 управлёнський пов'язаних
персонал стор

Виплати пращшвникам 112 -

'Довгострокова деб1торська заборговашсть(з рядка 1040 Балансу -

(Звёт про ф!нансовий стан)) на кнець перюду -

Поточна деб1торська заборговансть за амортизованою варттю (3 -

рядка 1155 Балансу (Зв!т про флнансовий стан)) на кнець пер!оду -

Видано кредит!в пов’язаним особам протягом року - -

Повернено протягомроку, = с

у тм. кредит!в наданих у попередньому зв!тному рощ
Довгостроков! ф!нансов! зобов'язання (з рядка 1515 Балансу (Звйт - -

про ф1нансовий стан)) на кнець пер!оду

{р
р. $



Поточна заборгован!сть за довгостроковими ф!нансовими - -

зобов'язаннями за амортизованою варт!стю (з рядка 1610 Балансу
(Зв!т про ф1нансовий стан)) на кнець пер!оду

Поточн! ф1нансов! зобов'язання за амортизованою варт!стю (з рядка - -

1690 Балансу (Звйт про ф1нансовий стан)) на кнець перюоду

Придбання або продаж нерухомост! та 1нших актив!в - -

Отримання послуг 5 .
Операциз оренди нерухомост! 1 1ншого майна - -

Надання поручительств перед трет!ми особами - -

Видповдно положень Постанови Кабнету М1нстрв Украни вд 07 грудня 2016р. №913
“Лщензйн: умови провадження господарсько! дйяльност! з надання Ф\1нансових послуг (крм
профес!Ино! д1яльност! на ринку щнних папер!в)” професйн! якост! генерального директора, головного
бухгалтера, а також кервника вдокремлених шдроздыв ПТ “Ломбард ДАРС” вдпов1дають
професййним вимогам, встановленим Нацкомф!нпослуг. Генеральний директор, головний бухгалтер та
кер1вник в1докремлених шдроздийв мають бездоганну д1лову репутацию.

ПТ “Ломбард ДАРС” в свой робот! дотримуеться затверджених внутриин!х правил надання
фунансових послуг, як! в1дпов!дають встановленим до таких правил вимогам Закону Украни “Про
ф1лнансов! послуги та державне регулювання ринкв ф1нансових послуг”, нормативно — правових акт!в
Нацкомф!нпослуг, та при цьому не суперечать законодавству з питань регулювання ринюв ф!нансових

послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживач!в ф1нансових послуг. Внутриин! правила
надання ф!нансових послуг, а також 1нформащя в1дповдно до статт! 12, частин4, 5 статт! 12' Закону
Украйни “Про фунансов! послуги та державне регулювання ринюв ф!нансових послуг розмицен!
ломбардом на власному веб — сайти.

ПТ “Ломбард ДАРС” надае ф1нансов! послуги на Шдстав! договору, який вдповдае вимогам
закон!в з питань з питань регулювання окремих ринюв ф1нансових послуг, вимогам до договорйв про
надання ф!нансових послуг ф1зичним особам, визначеним Нацкомф1нпослуг, та положенням внутриин!х

правил надання ф!нансових послуг ПТ “Ломбард ДАРС”.

1нформашя про вс! вдокремлен: шдроздли ПТ “Ломбард ДАРС” внесена до Сдиного

державного реестру юридичних 0с1б, фзичних 0с1б — шдприемщв та громадських формувань та до
Державного реестру фЛнансових установ в1дпов!дно до вимог чинного законодавства.

Вудповдно до вимог Закону Укра!ни “Про ф1нансов! послуги та державне регулювання ринюв
финансових послуг” ПТ “Ломбард ДАРС” здшенюе ведення облику, складання та подання до
Нацкомф/нпослуг ф!нансово! та ф1нансово! консол!довано! звйтност|, звйних даних та 1ншо! 1нформаци

та документв в порядку та на шдстав! вимог, визначених законодавством з питань регулювання ринюв
флнансових послуг. Крм того, ПТ “Ломбард ДАРС” забезпечуе пидтвердження у строки, передбачен!

законодавством, достов:рност! та повноти р!чно? ф!нансово! зытност! та рчних флнансових даних
висновком аудитора, 1нформац!я про якого внесена до реестру аудиторських аудитор!в, як! можуть

проводити аудиторськ! перев!рки ф1нансових установ.

ПТ “Ломбард ДАРС”мае та пдтримуев робочому стан! власнийвеб — сайт, на якому розмицена

вся необхдна 1нформащЯя про д1яльнсть пидприемства в1дпов!1дно до вимог чинного законодавства.

ПТ “Ломбард ДАРС” забезпечуе дотримання вимог чинного законодавства у сфер! запобгання
легалзаци (вдмиванню) доход, одержаних злочинним шляхом, Ффнансуванню тероризму та
фунансуванню розповсюдження збро{ масового знищення, в частин! створення та забезпечення

функщонування належно! системи внутриинього ф/нансового монторингу та проведення первинного
финансового монторингу, функщюнування належно! системи управлння ризиками у сфер! запоб1гання

та протидй легалзаци (вдмиванню) доход1в, одержаних злочинним шляхом, ф1нансуванню тероризму
та финансуванню розповсюдження збро! масового знищення, вимог щодо розробки, впровадження та
оновлення внутриие!х документв з питань ф!нансового мон!торингу, своечасного виявлення фтнансових
операщй, що шдлягають ф1нансовому монторингу, а також здёйснення 1нших заход, передбачених
чинним законодавством.
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Обл!кова та рееструюча система (програмне забезпечення та спещальне техн!чне обладнання)

ПТ “Ломбард ДАРС” в1дпов!дае вимогам, встановленим Нацкомф1нпослуг та передбачае ведення облку
операщ!з надання ф1нансових послуг споживачам та подання звитност! до Нацкомф!нпослуг. Кр!м того,

ломбардом забезпечуеться облик укладених договор!в з надання ф1нансових послуг, як! збергаються не

менше п’яти рокв шсля виконання вс!х зобов’язань за ними, якщо 1нше не встановлено законодавством.

ПТ “Ломбард ДАРС” мае у користуванн! окрем! нежитлов! примйщення за мсцезнаходженням

гидприемства, м!ецезнаходженням в1докремлених г!дроздитв, а також спещальн! м1еця для збергання

заставленого майна в1дпов!дно до вимог нормативно — правових актив Нацкомф!нпослуг. Примйцення,в
яких здйснюеться надання ф!нансових послуг та супутнйх послуг ломбарду обладнан! допомжними

пристроями та технолойями для обслуговування ос1б з 1нвалдестю та 1нших маломобльних груп

населення вдповдно до державних будвельних норм, правил 1 стандарт, що документально

пидтверджуеться фажвцем з питань техн!чного обстеження буд!вельта споруд,який мае квалф!кащйИний

сертификат. 1нформашя про умови доступност! примищень ПТ “Ломбард ДАРС” для ос1б з 1нвалднстю

та 1нших мало мобльних груп населення розмицена у м1ець доступному для вйзуального сприйняття

клиентами.

ПТ “Ломбард ДАРС” забезпечуе збергання грошових кошт!в 1 документв та мае необх!дн!

засоби безпеки,а саме: примищення за мсцезнаходженням в1докремлених шдроздиив, а також сейфи для

збертання шнностей обладанн! засобами охоронно! та охоронно — пожежнот сигналзаци 3

пудключенням на окрем! в!чка (коди ) пульта централ!зованого спостереження. Кр/м того, ПТ “Ломбард

Дарс” укладено договори на фузичну охорону примйщень.

Ведення готвкових розрахунюв в ПТ “Ломбард ДАРС” зд Иснюеться вдповдно до Положення

про ведення касових операшй у нащюнальн!й валют!в Укра!н! в 29.12.2017 № 148.

Станом на 31.12.2020 року статутний(складений) каштал ПТ “Ломбард ДАРС” в сум! 360 000,00

грн. сформований та сплачений повн!стю у спос1б, визначений чинним законодавством. Розм!р власного

капталу ПТ “Ломбард ДАРС” в1дпов1дае вимогам, встановленим законодавством.

ПТ “Ломбард ДАРС” дотримуеться вимог обов’язкових критерйв 1 нормативв достатности

кагпталу та платоспроможност, луквудностЬь прибутковость, якост! актив!в та ризиковост! операшй,

додержуеться 1нших показникв1 вимог, що обмежують ризики за операщями з ф1нансовими активами,

установлених законами та нормативно — правовими актами Нацкомф!нпослуг, а також вимог

законодавства щодо формування резервного кашталу та 1нших обов’язкових резервив.

Виключним видом дяльност! ПТ “Ломбард ДАРС” е надання кошт!в у позику, в тому числ! 1 на

умовах ф!нансового кредиту, тому сумицення провадження видв господарськоф дяльность,

передбаченого чинним законодавством, у ПТ “Ломбард ДАРС” немае. Ломбард провадить свою

дяльнсть вдпоыдно до положення про порядок надання фИнансових послуг ломбардами,

затвердженого Нацкомф!нпослуг, а також 1нших нормативно — правових акт!в, що регулюють ДЯЛЬНСТЬ

ломбард на ринку ф!нансових послуг.

21. Внутриин! контроль та внутриинй аудит

Система внутрипнього контролю ПТ «Ломбард Дарс» передбачае функщонування надйно!

контрольно-пропускно! системи, а також встановлення у в|докремлених шдроздлах та спещальних

м1сцях зберання заставленого майна засоблв охоронноГ та пожежнот сигналзацй та сейфв з

тидключенням на пульти централзованого спостереження. Кр!м того, управлинським персоналом

забезпечуеться перюдичне з/ставлення, аналз та перев!рка рахунюв та точност! запибв,а також

контроль за функщонуванням та використанням комп’ютерних !нформашйних систем та контролю за

пер!одичними зм!намидо них.

Внутрииий аудит в ПТ «Ломбард Дарс» здЙснюеться окремою посадовою особою, яка

органзащйно не залежить выд 1нших пдроздлв та шдпорядковуеться загальним зборам учасникв

ПТ «Ломбард Дарс». Положення про проведення внутриинього аудиту (контролю) в ПТ «Ломбард

Дарс»та Посадова 1нструкшя фах!вця 3 внутриинього аудиту затверджен! загальними зборами учасниюв

(протокол №62 выд 29.09.2017р.), ыдповдають вс!м нормативним та методолог!чним вимогам чинного

я



законодавства. Фажвець з внутриинього аудиту забезпечуе р!чне планування завдань з внутрипнього
аудиту та 1х реалзашю, а також своечасне надання загальним зборам учасниюв зв/!в за результатами
проведених перев!рок.

22. Безперервнсть дяльност!

Дяльнсть ПТ “Ломбард ДАРС” впродовж 2020р. була безперервною. Провдний управлЁнський
персонал ПТ “Ломбард ДАРС” плануе проводити безперервну дляльнсть 1 наступн;! 12 мсящв: для
цього дяльнють плануеться вести таким чином, щоб ф!нансовий стан Ломбарду був стйким 1

стабйльним, шоб було достатньо коштв для погашення всёх зобов'язань { для безпереб!Йного
здйснення дяльност! Ломбарду, а також значну частину отриманих коштв активно плануе
направляти на розширення д!яльност|.

23. Подй шсля звиного пер!оду

ПТ “Ломбард ДАРС” ощнило за перюд з 31.12.2020 р. 1 до дати випуску р1чно! флнансово?
звиност! 1снування наступних под!й:

а) подй, як! сыдчать про умови, що 1снували на кнець звиного перюду (подй, як!
вимагають коригування ф1нансово! звйтност! за 2020 рЁк); та

6) подИ, як! сыдчать про умови, що виникли тшсля звтного перюду (подй, як! не
вимагають коригування ф1нансово! звйтност|, але вимагають певних розкритт).

Жодно! з наведених под!й в зазначений пер!од часу в ПТ “Ломбард ДАРС” не в1дбулось 1 шд
час шдготовки рично! Фтнансово! звтност! не було 1дентиф!ковано.

С. В. Рибальченко

О.В. Височина
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