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 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності  

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС-2003» І КОМПАНІЯ» 

станом на 31 грудня 2021 року 

 
 

Національному банку України  

Іншим користувачам 

 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ТОВ 

«ДАРС-2003» І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2021 року (надалі далі – Товариство), що 

складається з Балансу  (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р., Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та 

Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою,  і приміток до фінансової 

звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС-2003» 

І КОМПАНІЯ» на 31 грудня 2021р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).  Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно 

з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності 

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 12 «Припущення про безперервність діяльності» у 

фінансовій звітності, в якій розкривається інформація про військове вторгнення з боку росії та 

вплив стрімкого поширення COVID-19. Ситуація, що склалася в Україні на дату складання  

Звіту незалежного аудитора – це військова агресія РФ проти України. Війна спричиняє 

негативний вплив на всі сфери життя як держави в цілому, так і окремих суб’єктів 

господарювання. Військові дії призводять до значних жертв, міграції населення, пошкодження 

інфраструктури та порушення економічної діяльності в Україні. Слід зазначити, що пов’язані з 

війною події відбуваються в період значної економічної невизначеності та нестабільності у 

світі, тому наслідки, скоріше за все, будуть взаємодіяти з наслідками поточних ринкових умов і 

посилювати їх. Спостерігається значне зростання цін на сировину, енергетичні ресурси, 

зростання споживчого попиту в міру послаблення пандемії COVID-19, проблеми в ланцюгах 

поставок, що виникли через наслідки пандемії, які не лише зберігаються, але і посилюються 

через нестачу робочої сили, запроваджені економічні санкції та торговельні суперечки, зміни 

ринків збиту. Ці умови можуть значно погіршитися через ширші наслідки війни в Україні, 

посилення інфляційного тиску та послаблення глобального відновлення після пандемії. 
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Тому досить складно прогнозувати та визначити в повної мірі ефект впливу таких подій 

на подальший економічний стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС-2003» І 

КОМПАНІЯ». Нами не виявлено інформації, яка може мати відношення до суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок порушення принципу безперервності діяльності 

Товариства. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2021 та результати діяльності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2021 року, не було скориговано на вплив вище вказаних подій. Нашу 

думку щодо цього питання не було модифіковано. 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію щодо річних звітних 

даних Ломбарду, які складаються відповідно до вимогам Порядку складання та подання 

звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 04.11.2004р. № 2740 (зі змінами та доповненнями) за 2021 рік у 

складі: 

• Загальна інформація про Ломбард (Додаток №1); 

• Звітні дані про склад активів та пасивів  ломбарду (Додаток №2); 

• Звіту про діяльність ломбарду (додаток 3). 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію (звітні дані) 

та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією (звітними даними) та при цьому розглянути, чи існує 

суттєва невідповідність між іншою інформацією (звітними даним) і фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що 

містить суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  

Під час виконання завдання ми здійснили необхідні аудиторські процедури у 

відповідності з вимогами МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 

документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». В результаті проведення 

таких аудиторських процедур нами не було встановлено розбіжностей між показниками, що 

міститься у фінансовій звітності та показниками  спеціальної звітності ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ТОВ «ДАРС-2003» І КОМПАНІЯ», яка подається до НБУ. 

 

Інша інформація 

 

      Аудит фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД ДАРС» за попередній рік, що закінчився 31 

грудня 2020 року, був проведений Товариством з обмеженою відповідальністю 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР" (Промисловий майданчик "КАРАТ", будинок 5-А,          

м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300, Свідоцтво про внесення в Реєстр 

суб'єктів аудиторської діяльності № 1992 (за рішенням Аудиторської Палати від 26.01.2001 за 

№98). Станом на 31.12.2021 року АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР" виведена з Реєстру 

су6’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності. По результату аудиту була висловлена думка із застереженням, Ломбардом не 

розкрита інформації про управління капіталом згідно із п.п.1 .134 та 1.137 МСБО (IAS)1  

«Подання фінансової звітності».      

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення по безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

Нашими цілями  є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на 

основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 

Товариства  продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.     

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  
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Ключовою партнеркою із  завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора, є   

 

                                                                                                                         Любов ЗІНЧЕНКО 

 

                                                           

 

 

Адреса аудитора: 

проспект Героїв Сталінграду, б. 41 

м. Харків, Україна, 61105 

 

Дата  аудиторського  звіту         -   01 серпня 2022р. 

 

 

 

 

 

 



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

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ"  за ЄДРПОУ 23758490
Територiя ХАРКІВСЬКА  за КАТОТТГ 1 UA63120270010096107

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство  за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності Інші види кредитування  за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників 2 70
Aдреса, телефон 61001, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Гагаріна, 1 0577179594
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2021  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 296 2 889
первісна вартість 1001 551 3 413
накопичена амортизація 1002 255 524

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 394 333

первісна вартість 1011 1 891 1 923
знос 1012 1 497 1 590

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 690 3 222

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 7 8

виробничі запаси 1101  -  -
незавершене виробництво 1102  -  -
готова продукція 1103  -  -
товари 1104  -  -

Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 42 146
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135 3 6

у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 119 11 629
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 144 1 239

готівка 1166 914 1 198
рахунки в банках 1167 230 41

Витрати майбутніх періодів 1170 3 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181  -  -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -





КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І
КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 23758490

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

                                    за Рік 2021  р.
                                             Форма № 2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 102 11 687
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

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

прибуток 2090 11 102 11 687
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 291 1 686
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 2 437 ) ( 2 820 )
Витрати на збут 2150 ( 8 402 ) ( 9 134 )
Інші операційні витрати 2180 ( 208 ) ( 183 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 346 1 236
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Дохід від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  -  -
Інші доходи 2240  - 37

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 255 ) ( 526 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 54 ) ( 9 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -





КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ"  за ЄДРПОУ 23758490
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2021 р.

                                                Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 11 378 11 632
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010 206 262
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020  - 5
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 241 651 246 026
Інші надходження 3095 18 524 20 354
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 494 ) ( 7 837 )
Праці 3105 ( 3 701 ) ( 3 127 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 966 ) ( 787 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1 000 ) ( 755 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 133 ) ( 33 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) ( 9 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 867 ) ( 713 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
6 941

) (
5 445

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 252 541 ) ( 255 784 )
Інші витрачання 3190 ( 265 ) ( 2 799 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 850 1 744

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -





КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ" за ЄДРПОУ 23758490
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 360  -  - 90 9 065  -  - 9 515

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 360  -  - 90 9 065  -  - 9 515

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 30  -  - 30

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

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

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

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

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





КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ" за ЄДРПОУ 23758490
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 360  -  - 90 8 460  -  - 8 910

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 360  -  - 90 8 460  -  - 8 910

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 605  -  - 605

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

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

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

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

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





 

 

 

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік Повного товариства 

“ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003” І КОМПАНІЯ” 

 
                                                         Загальна інформація  

  

         ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003” І КОМПАНІЯ” (надалі – ПТ 

“ЛОМБАРД  ДАРС”, Ломбард, Товариство) є повним товариством, яке зареєстроване і діє в 

Україні, згідно із законодавством України.  

 

Юридична адреса: 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 1. 

Місцезнаходження офісу по роботі з клієнтами: 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 85/14. 

Код ЄДРПОУ    23758490. 

Код території за КОАТУУ     6310138800 

 

Вид економічної діяльності за КВЕД  

64.92 Інші види кредитування (основний) 

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

  

Дата державної реєстрації      02.10.1995                                                                                                                                  

Код фінансової установи       15                                                                                                             

Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових установ та дата реєстрації  15101026 17.09.2004 

Кількість працівників станом на 31.12.2021      70 осіб          

 

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 057 Телефон (057) 717- 95-94 

Факс  (057) 704-20- 36                                                                                                                                        

Офіційний сайт:  www.dars.kh.ua   Е- mail:  darsmail@ukr.net 

 

     ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання 

коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження 

Нацкомфінпослуг №1214 від 20.04.2017). 

 

Відділення ПТ “Ломбард ДАРС” зареєстровані в Нацкомфінпослуг                                         

станом на 31.12.2021  
 

№ 

з/п 

Найменування відокремленого підрозділу № та дата рішення 

Нацкомфінпослуг про 

внесення інформації 

про відокремлений 

підрозділ до Реєстру 

1. Відділення 001 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”                                                                                  

м. Харків, проспект Гагаріна, 178 
№867-Д від 14.08.2006 

2 Відділення 002 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Героїв праці, 22-М 
№867-Д від 14.08.2006 

3 Відділення 003  ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”                                                                                   

м. Харків, проспект Науки, 41/43 
№867-Д від 14.08.2006 

4 Відділення 004  ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Науки, 12 
№867-Д від 14.08.2006 

5 Відділення 005 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 52А 

№867-Д від 14.08.2006 

http://www.dars.kh.ua/


 

 

 

6 Відділення 007 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, майдан Конституції, 17-М 
№867-Д від 14.08.2006 

7 Відділення 008 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Жон Мироносиць, 12-М 
№867-Д від 14.08.2006 

8 Відділення 010 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Євгена Котляра, 7 
№867-Д від 14.08.2006 

9 Відділення 011 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

  м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 146-М 
№867-Д від 14.08.2006 

10 Відділення 012 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 136-М 
№867-Д від 14.08.2006 

11 Відділення 013 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Московський, 256-М 
№867-Д від 14.08.2006 

12 Відділення 014 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Амурська, 2-М 
№867-Д від 14.08.2006 

13 Відділення 015 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Московський, 293-М 
№867-Д від 14.08.2006 

14 Відділення 016 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Сумська, 39-М 
№867-Д від 14.08.2006 

15 Відділення 018 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 155 
№867-Д від 14.08.2006 

16 Відділення 020 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, майдан Конституції, 13-М 
№867-Д від 14.08.2006 

17 Відділення 021 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Валентинівська, 35/81 
№867-Д від 14.08.2006 

18 Відділення 023 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Льва Ландау, 12 
№867-Д від 14.08.2006 

19 Відділення 026 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Леся Сердюка, 44Б 
№867-Д від 14.08.2006 

20 Відділення 027 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, проспект Гагаріна, 176, корпус 3 
№867-Д від 14.08.2006 

21 Відділення 028 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Машинобудівників, 4-М 
№867-Д від 14.08.2006 

22 Відділення 037 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 30-А 
№283-Д від 09.02.2010 

23 Відділення 038 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Героїв праці, 24 
№283-Д від 09.02.2010 

24 Відділення 039 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Тракторобудівників, 128 «В» 
№908-Д від 23.04.2010 

25 Відділення 040 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, Салтівське шосе, 248 
№1502 – Д від 15.06.2010 

26 Відділення 041 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Петра Григоренка, 2/146 
№1545-Д від 18.06.2010 

27 Відділення 042 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс - 2003» і компанія» 

м. Харків, проспект Московський, 218-А 
№347-Д від 07.02.2011 

28 Відділення 046 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс - 2003» і компанія»  

м. Харків, проспект Ювілейний, 64 
№383-Д від 09.02.2012  

 

Примітка 1.  Основа складання фінансової звітності. 

 

      У своїй обліковій політиці  Товариство керується принципами бухгалтерського обліку, 

які базуються на чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національної 

комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг,  Міжнародних стандартах 

фінансової звітності та тлумаченнях до них.  

      Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2021 р. є  фінансовою звітністю, 

складеною за МСФЗ. Відповідно до МСБО 1, Товариство розкриває інформацію стосовно 

попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду.  



 

 

 

        Повний пакет фінансової звітності ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” станом на 31.12.2021 

включає: 

а) Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021; 

б) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; 

в) Звіт про рух грошових коштів  за 2021 рік; 

г) Звіти про власний капітал за 2020 та 2021 роки; 

       д) Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.  

 

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів 

України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за 

МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених 

Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять 

посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами. 

 

Фінансова звітність ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  за рік, що закінчився 31.12.2021, була 

затверджена Генеральним директором 10 лютого 2022 року.   

 

       Концептуальною основою фінансової звітності ПТ “Ломбард ДАРС” за рік, що закінчився 

31 грудня 2021 року є МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо 

стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і політик, які прийняті на дату підготовки 

управлінським персоналом фінансової звітності за МСФЗ станом на 31 грудня 2021 року, а 

також обмеження застосування МСФЗ, зокрема,  в частині визначення форми та складу статей 

фінансових звітів згідно МСБО 1.  

      Під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2021 р. нами були 

враховані  ці зміни. 

      Показники фінансової звітності наведено у відповідності до таксономії фінансової 

звітності. Для візуального відображення Ломбард використовує форми, передбачені                      

НПСБО 1. Звіт про фінансовий стан подається у порядку зростання ліквідності. Аналіз 

витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням класифікації, 

заснованої на характері витрат, і на виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером.  

       Представлення грошових потоків від операційної діяльності у фінансовій звітності 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 

основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. 

Інформація про основні види валових грошових надходжень та валових грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Ломбарду.  

Нормальний операційний цикл Ломбарду прийнято вважати рівним 12 місяцям. 

 

       Річна інвентаризація    проведена ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” перед складанням фінансової 

звітності за 2021 рік у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань 

затвердженого  Наказом  Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 року N 879 і  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за N 1365/26142 (наказ 

Генерального директора від 21.09.2021 №21/09/21 "Про проведення інвентаризації в 2021р."   
Інвентаризація порушень або викривлень у фактичних даних та даних обліку Ломбарду не 

встановила. 

 

Звітна дата та звітний період 

Звітна дата – за станом на кінець дня 31 грудня 2021 року. 

Звітний період – 01.01.2021- 31.12.2021 

 

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру 

Функціональна валюта звітності – гривня. 

         Одиниці виміру – тисячі гривень.  Всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де вказано 



 

 

 

інше. 

Ця фінансова звітність не є консолідованою фінансовою звітністю, а є окремою 

фінансовою звітністю ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”, без врахування зміни чистих активів чи 

результатів діяльності інших підприємств.  
 

Примітка 2.  Операційне середовище  

  

         Діяльність Ломбарду в 2021 році здійснювалась в нестабільному операційному 

середовищі, обумовленому наслідками триваючої пандемії коронавірусу в Україні і 

карантинними обмеженнями Уряду України.. З цієї причини  ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” 

впродовж 2021 року постійно оцінював ризики та ефективно управляв ідентифікованими 

ризиками.  

      24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України, завдавши 

серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і 

з території Білорусі та анексованого Криму. У зв’язку з цим, Указом Президента України 

№64/2022 з  5 год.30 хв. ранку 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан на всій території 

України. 

       З  цієї дати  було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та валютного 

ринку в умовах воєнного стану по всій території України, в т. ч.: призупинено роботу валютного 

ринку України; зафіксовано офіційний курс валют станом на 24 лютого 2022 року; обмежено 

зняття готівки з рахунків клієнтів банків  в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати 

заробітної плати та соціальних виплат), тощо. 

      Запроваджено обмеження експорту окремих соціально-важливих продуктів та сировини. 

Збільшився ризик кібератак як на державні цифрові ресурси, так і ресурси окремих підприємств 

та установ. 

           В результаті Товариство з лютого 2022 року несе суттєві операційні збитки та не виключає 

у подальшому їх зростання  у зв’язку з військовими діями, що тривають. 

         Фінансова звітність ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” за  2021 рік не включає жодних коригувань, 

пов’язаних з такою невизначеністю  щодо наслідків  військових дій. 

 

Примітка 3.  Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні 

застосовуватись  Ломбардом з 1 січня 2021 року: 

 

      -    поправки до МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”  

- поправки до МСФЗ(IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”  

- поправки до МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” 

- поправки до МСФЗ (IFRS) 4 “Договори страхування” 

- поправки до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” 

            Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що зосереджують увагу 

на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності Ломбарда, 

які виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який 

використовується для обчислення процентів за фінансовим активом замінено 

альтернативною базовою ставкою.  

              Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:  

 зміни договірних грошових потоків – Ломбарду не доведеться припиняти визнання або 

коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються 

реформою, а замість цього він оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну 

до альтернативної базової ставки;  

 облік хеджування -   Ломбарду не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, 

що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям 

обліку хеджування; і  



 

 

 

 розкриття інформації -  Ломбард повинен буде розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те, як він управляє переходом до альтернативних 

ставок.  

      Поправки поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. 

       Поправки та зміни до МСФЗ, що внесені Радою з МСФЗ, не мали суттєвого впливу на 

фінансову звітність Ломбарда за 2021 рік.  

 

Облікова політика за МСФЗ затверджена Наказом Генерального директора № 01/1/17ф 

від 05.01.2017. В облікову політику ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в 2019- 2021 роках  були внесені 

відповідні зміни щодо застосування МСФЗ 16 «Оренда» та інші. 

 

Примітка 4.  Суттєві судження, оцінки та припущення  

 

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому 

досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які 

вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і 

зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності 

у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних 

оцінок. 
Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на 

предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці 

оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно. 

4.1  Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні 

судження, оцінки та припущення: 

1) ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу 

безперервності (п. 1.5 наказу про облікову політику) 

2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не 

передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як 

діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 

3) Ознаки знецінення нефінансових активів відсутні. 

4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до 

методології, визначеної обліковою політикою (п. 2.16 наказу про облікову політику). 

5) Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю без даних біржових 

курсів на останній день звітного періоду містить припущення щодо незмінності економічних 

умов.  

6) Час використання/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань 

теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.  

7) Товариством оцінено, що для тих активів та зобов’язань, що відображені в 

балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), відшкодування активів або погашення 

зобов’язань, відповідно, відбудеться більш ніж через дванадцять місяців з дати балансу для 

кожного рядка активів та зобов'язань, а по поточним – не більш ніж протягом календарного 

року; додаткові розшифрування не надаються, окрім опису, що наведений у контексті ризиків 

ліквідності.   

8) Товариством оцінено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та 

орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна 

оренда.  

9) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять 

припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, 

сукупний дохід та капітал.  

 

4.2  Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 

 



 

 

 

Забезпечення в фінансовій звітності визнається, якщо виконуються всі три умови: 

 Товариство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок 

минулої події; 

 ймовірно, що вибуття ресурсів буде необхідним для виконання зобов'язання; 

 можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

       Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для 

відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, 

котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, 

забезпечення сторнується. Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких 

воно було створено з самого початку. Лише видатки, пов'язані з забезпеченням, під які воно 

було створено, згортаються з ним. Якщо Товариство має обтяжливий контракт, існуюче 

зобов'язання за цим контрактом вона визнає та оцінює як забезпечення. Витрати на 

реструктуризацію можуть бути визнані забезпеченням тільки якщо реструктуризація 

розпочата в звітному періоді та ці витрати відповідають всім трьом умовам визнання 

забезпечення.    

Щодо умовних зобов’язань  Товариство розкриває для кожного класу умовного 

зобов'язання на кінець звітного періоду стислу інформацію про сутність умовного 

зобов'язання і, якщо можливо, наближену оцінку його фінансового впливу, інформацію про 

невизначеності щодо суми або часу будь-якого вибуття та можливість будь-якої компенсації. 

У надзвичайно рідкісних випадках можна очікувати, що розкриття деякої або всієї інформації 

завдасть серйозної шкоди позиціям Товариства в суперечці з іншими сторонами щодо 

предмету забезпечення, умовного зобов'язання чи умовного активу. В таких випадках 

Товариство не розкриває інформацію, але розкриває загальний характер суперечки, а також 

той факт, що інформація не була розкрита, і причини цього. 

 

4.3  Визнання доходів та витрат 

 

       Дохід у фінансовій звітності визнається методом нарахування. Проценти за кредитами 

визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Коли виникає 

невизначеність щодо отримання нарахованих процентів, які були визнані доходом, такі 

проценти визнаються як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 

Визнання витрат у фінансовій звітності здійснюється за принципом нарахування. Товариство  

аналізує витрати із застосуванням класифікації, яка базується на характері витрат. У 

фінансовій звітності витрати на сплату відсотків визнаються, обчислені за допомогою методу 

ефективного відсотка. Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між 

понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає 

одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і 

тих же операцій або інших подій. Доходи і витрати включаються до складу Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і 

відповідності відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони 

відносяться. 

4.4  Вплив пандемії Covid-19  

З початку  квітня 2021 року у зв’язку з введенням на території м. Харкова  «червоної  зони» 

небезпеки і оголошенням урядом України карантинних заходів по боротьбі з коронавірусом, 

Товариство вимушене було призупинити свою роботу. Відновлення роботи відділень у 

звичайному режимі розпочалось   лише через місяць, у зв’язку із переходом міста у «жовту 

зону» небезпеки. 

       Місячний простій у роботі Ломбарду негативно вплинув на показники діяльності за 2021 

рік: були недоотримані доходи, понесені невиробничі витрати по утриманню та охороні 

приміщень відділень,  по оплаті за вимушений простій  в роботі працівників, були 

заморожені грошові розрахунки з позичальниками і т. і. 



 

 

 

      Як наслідок, чотири відділення із тридцяти двох, які були зареєстровані у  ПТ 

“ЛОМБАРД ДАРС” на початок 2021 року, не відновили свою роботу. Тобто, відбулось 

скорочення діяльності Товариства, що неминуче вплинуло на фінансові результати його 

діяльності за 2021 рік.   

 

4.5  Витрати на персонал та відповідні нарахування 

Витрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, оплачувані річні 

відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому періоді, 

в якому відповідні послуги надавались працівниками Товариства. У Товариства  формується 

резерв на відпустки відповідно до законодавства. У Товариства відсутнє юридичне 

зобов’язання здійснювати пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів відповідно до 

законодавства. 

 

4.6 Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою 

звітністю попереднього року та виправлення помилок 

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю 

попереднього року  та виправлення помилок попередніх періодів не здійснювалося. 

 

4.7  Суттєві положення облікової політики 

В цьому розділі наведено лише ті суттєві положення облікової політики, що стосуються 

статей фінансової звітності за 2021 рік; інші не наведено. 
Суттєвість 

З метою формування показників фінансової звітності компанії встановлено межу 

суттєвості в розмірі 1 тис. грн. для всіх статей балансу, крім статей, для яких визначено 

окремий критерій суттєвості.  

Фінансові інструменти 

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою 

вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових 

інструментів чітко регламентуються МСФЗ. 

Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, 

фінансові інструменти, крім таких що оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартістю 

плюс/мінус витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням 

справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” класифікує непохідні фінансові активи за наступними 

категоріями: 

а)  фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю, без перевірки на 

зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому 

результаті); 

б) фінансові активи утримувані до погашення (обліковуються за амортизованою 

вартістю із застосуванням ефективної відсоткової ставки, перевіряються на зменшення 

корисності); 

в) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги та інша монетарна 

дебіторська заборгованість (обліковується за амортизованою вартістю, перевіряється на 

зменшення корисності); 

г) фінансові активи доступні для продажу  (обліковуються за справедливою вартістю, 

перевіряються на зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у 

капіталі (через інший сукупний дохід); якщо неможливо достовірно визначити справедливу 

вартість акцій та інших інструментів власного капіталу – обліковуються за собівартістю); 

д) депозити; 

є) грошові кошти та їх еквіваленти. 



 

 

 

Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, кошти на поточних 

рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днів 

й менше. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” класифікує непохідні фінансові зобов’язання за наступними 

категоріями: 

а) фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  

переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю,  зміна 

справедливої вартості відображається у фінансовому результаті); 

б) інші фінансові зобов’язання (обліковуються за амортизованою вартістю із 

застосуванням ефективної відсоткової ставки). 

Основні засоби, інвестиційна нерухомість, 

Інвестиційна нерухомість у ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” відсутня. 

Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються у фінансовій 

звітності за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 

зменшення корисності. Модель обліку за переоціненою вартістю не застосовується. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання по 

класах наступні (п. 2.7 наказу про облікову політику): 

Машини та обладнання                                              -     7 років, 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі                     -   10 років, 

Транспортні засоби                                                     -    15 років, 

Інші основні засоби                                                     -   12 років, 

Нематеріальні активи (програмне забезпечення)     -     5 років. 

Якщо ліквідаційну вартість основного засобу визначити заздалегідь неможливо, то вона 

приймається рівною “нулю”. Для нематеріальних активів ліквідаційна вартість приймається не 

рівною “нулю” лише за умови, що для таких нематеріальних активів існує активний ринок.  

Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів визнаються у фінансовій звітності, 

якщо вони відповідають критеріям визнання. До нематеріальних активів застосовуються 

додаткові критерії визнання (до витрат на дослідження й розробки, а також інших 

нематеріальних активів, створених власними силами). 

У подальшому основні засоби та нематеріальні активи регулярно переглядаються на 

наявність ознак зменшення корисності, та у разі потреби, перевіряються на зменшення 

корисності.   

Запаси 

Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється за 

ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. На дату балансу запаси визнаються 

за найменшою з оцінок: за балансовою вартістю або за чистою вартістю реалізації. 

Зменшення корисності активів 

Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності до вимог 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” із розрахунком очікуваних дисконтованих майбутніх 

потоків грошових коштів. Нефінансові активи, інші ніж запаси та відкладені податкові активи, 

аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при 

наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох 

величин: вартості при використанні, що є  очікуваними дисконтованими грошовими потоками, 

та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж). По тих акціях та інструментах 

власного капіталу з портфелю на продаж, для яких відсутній активний ринок та справедливу 

вартість яких достовірно визначити не можливо, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  застосовується метод 

обліку за собівартістю із перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення. 

 

Оренда (п. 2.10 наказу про облікову політику) 

Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо всі істотні ризики і вигоди 

від володіння предметом оренди передані орендарю. Права на майно не обов'язково повинні 

бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” як орендодавець: орендний дохід від інвестиційної власності, 



 

 

 

переданої в оренду по операційній оренді, визнається рівномірно протягом терміну дії 

договору оренди. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” як орендар: платежі з операційної оренди визнаються у звіті про 

сукупний дохід рівномірно протягом строку оренди.  

 

Резерви та забезпечення (п. 2.12 наказу про облікову політику) 

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у ПТ 

“ЛОМБАРД ДАРС” виникає юридичне або обґрунтоване зобов’язання в результаті 

зобов’язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього 

зобов’язання. 

Резерв щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною 

відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати 

за останні 12 місяців. 

Непередбачені зобов’язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких 

зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума 

очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової 

звітності. 

Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки (п. 2.11 наказу про облікову 

політику) 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного 

податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, 

за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному 

прибутку, або до операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних 

коштів, які, відповідно, відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у 

складі власних коштів. Поточні витрати ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” за податками розраховуються 

з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Відстрочені податки 

розраховується за балансовим методом та є відстроченими податковими активами або 

зобов’язаннями, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю 

активу чи зобов’язання та їх податковою базою. Відстрочений податок розраховується за 

податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації 

відповідних активів або зобов’язань.  

 

Відстрочений податковий актив відображається в тій мірі, в якій існує ймовірність того, 

що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття 

тимчасових різниць, податкових збитків і невикористаних податкових пільг. 

Дохід (виручка) 

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 

підлягає отриманню. 

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

а) ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з 

власністю на товар; 

б) за ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не залишається ані подальша участь управлінського 

персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 

товарами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” надійдуть економічні вигоди, пов'язані з 

операцією; 

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

Дохід від виконання послуг визнається як той що підлягає отриманню, і визначається на 

дату отримання коштів від клієнта за отримання фінансового кредиту під заставу майна, у разі 

задоволення всіх наведених далі умов: 

а) можна достовірно оцінити суму доходу; 

б) є ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією; 



 

 

 

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та 

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні 

для її завершення. 

Доходи та витрати (склад) 

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні 

прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за 

національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. 

Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом 

нарахування. Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за 

характером витрат. 

Призначення деяких статей Звіту про рух грошових коштів 

Проценти отримані по поточних рахунках та депозитах до 3 місяців (по грошових 

коштах) ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” класифікує як операційну діяльність. Сплачені відсотки 

класифікуються як фінансова діяльність.  

 

ПРИМІТКА 5. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан 

             

               5.1   Нематеріальні активи (рядки 1000- 1002 Балансу) 

 

          Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 38 “Нематеріальні активи”, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” 

розкриває наступну інформацію. Станом на 31.12.2020 року балансова вартість 

нематеріальних активів Ломбарду складала 296 тис. грн., станом на 31.12.2021 року  

балансова вартість НМА становить вже 2 889 тис. грн. Зростання  відбулось за рахунок 

збільшення суми за право користування орендованими приміщеннями по довгострокових 

договорах оренди комунального майна. 

          Ломбард не має нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного 

використання. Всі класи нематеріальних активів обліковуються за моделлю історичної 

собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності 

(знецінення). Переоцінка нематеріальних активів у 2021 році не проводилася, податкових 

ефектів у зв’язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у нижче наведеній  

таблиці, не було. 

 

Таблиця 1.                                                                                                                       (тис. грн.)                                          

Найменувння статті, операція з НМА                    

за 2020-2021  р. р. 

Право 

користування 

майном 

Програмне 

забезпечення 
ВСЬОГО 

Первісна вартість чи оцінка на 01.01.2020, тис. 

грн. 
262 11 273 

Придбано право  на оренду, тис. грн. - 299 - 

Створено, тис. грн. - - - 

Вибуло, тис. грн.  - - - 

Переоцінка, тис. грн. -21 - -21 

Інші зміни, тис. грн.  - - - 

Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2020, тис. 

грн. 
241 310 551 

Знос та зменшення корисності на 01.01.2020, 

тис. грн. 
100 11 111 

Амортизаційні відрахування, тис. грн. 90             54 144 

     Знецінення (зменшння корисності),              

тис. грн. 
- - - 

Вибуло, тис. грн.  - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - 

Знос та зменшення корисності на                         

31.12.2020, тис. грн. 
190 65 255 

Чиста балансова вартість на 01.01.2020,  162 - 162 



 

 

 

Найменувння статті, операція з НМА                    

за 2020-2021  р. р. 

Право 

користування 

майном 

Програмне 

забезпечення 
ВСЬОГО 

тис. грн.   

Чиста балансова вартість на 31.12.2020,  

тис. грн.   
51 245 296 

Первісна вартість чи оцінка на 01.01.2021, тис. 

грн. 
241 310 551 

Придбано програмне забезпечення, тис. грн. - - - 

Створено, тис. грн. 2 861 - 2 861 

Вибуло, тис. грн.  - - - 

Переоцінка, тис. грн. - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - 

Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2021, тис. 

грн. 
3103 310 3 413 

Знос та зменшення корисності на 01.01.2021, 

тис. грн. 
(190) (65) (255) 

Амортизаційні відрахування, тис. грн. (258) (11) (269) 

     Знецінення (зменшння корисності),              

тис. грн. 
- - - 

Вибуло, тис. грн.  - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - 

Знос та зменшення корисності на                         

31.12.2021, тис. грн. 
(448) (76) (524) 

Чиста балансова вартість на 01.01.2021,  

тис. грн.   
                51             245       296 

Чиста балансова вартість на 31.12.2021,  

тис. грн.   
              2 655 234 2 889 

 

Використовувані методи амортизації та терміни корисного використання нематеріальних 

активів розкриті в положеннях Облікової політики (п. 2.8 наказу про облікову політику).  

Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість нематеріальних активів  немає. 

Нематеріальних активів, отриманих у зв’язку з придбанням бізнесу, а також нематеріальних 

активів, класифікованих як утримуваних для продажу -  протягом 2020 року не було та немає, 

тому такі рядки не включено до  таблиці 2, в якій розшифровано зміни чистої балансової 

вартості. 

Для фінансової звітності є суттєвими наступні нематеріальні активи, по яких 

розкривається така інформація: 

Таблиця 2.  

Назва НМА (та стислий  опис, 

якщо призначення використання 

активу не є очевидним) 

 

Чиста балансова вартість               

на 31.12.2021, 

тис. грн. 

Термін корисного використання, 

що залишився, міс. 

Право користування 

орендованими приміщеннями  2 795 54 

Інформація, розкрита у цій примітці, разом з інформацією, наведеною у звіті про 

фінансовий стан, звіті про прибутки та збитки та звіті про рух грошових коштів, надасть 

користувачам фінансової звітності підставу для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності та грошові потоки.  

У відповідності до п. 51 МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”  повідомляємо: 

а) амортизаційні відрахування щодо права користування приміщеннями за класом цього 

базового активу Ломбард розпочав нараховувати з  01.01.2020 року;  

б) процентні витрати за зобов’язаннями з оренди не нараховуються;  

в) витрати, пов’язані з короткостроковою орендою, які обліковуються із застосуванням 

параграфа 6 МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”  до НМА не включені до об’єкта обліку тому, що у 



 

 

 

ці витрати не потрібно включати у витрати, пов’язані з орендою зі строком оренди один 

місяць або менше;  

г) витрати, пов’язані з орендою малоцінних активів, що обліковується із застосуванням 

параграфа 6. Ці витрати не включаються в витрати, пов’язані з короткостроковою орендою 

малоцінних активів; 

 ґ) до складу НМА не входять витрати, пов’язані зі змінними орендними платежами, не 

включеними в оцінку зобов’язань з оренди; 

 д) не включено до НМА дохід від суборенди активів з права користування; 

 е) не включений до  вартості об'єктів НМА загальний обсяг відтоку грошових коштів за 

оренду;  

є) не включені до складу НМА надходження малоцінних активів з права користування;  

ж) прибутки або збитки, що виникають внаслідок операцій з продажу та зворотної оренди; 

та з) балансова вартість активів з права користування на кінець звітного періоду за класом 

базового активу. 

Придбання нематеріальних активів за рахунок державних субсидій (грантів тощо) не 

було. Досліджень та розробок у розумінні МСФЗ (IAS) 38 “Нематеріальні активи” не було. 

Всі нематеріальні активи, інформація про які розкрита у цій фінансовій звітності, 

належать ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” без будь-яких обмежень права власності. Нематеріальних 

активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 

Невизнаних у фінансовій звітності, але контрольованих ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” 

нематеріальних активів, немає. 

Договірних зобов’язань щодо придбання нематеріальних активів у майбутньому немає. 

Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем нематеріальних активів у майбутньому 

немає. 

Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не було, збитки від 

зменшення корисності не визнавалися. Відновлення збитків від зменшення корисності не 

проводилося. Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються або вибули, немає.   
 

              5.2  Основні засоби (рядок 1010 Балансу) 

Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та 

сумою нарахованої амортизації.  

В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту 

про фінансовий стан) «Основні засоби» (рядки 1010-1012) 

 Таблиця 3.                                                                                                                       (тис. грн.)                                          

Групи                  

основних засобів 

Класи основних засобів, що обліковуються 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в 2020 році 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, інвентар, 

меблі 

 

Інші 

основні 

засоби 

ВСЬОГО 

Первісна вартість чи оцінка 

на 01.01.2020,   тис. грн. 
680 173 330 537 1720 

Придбано тис. грн. 160 - 1 10 171 

Вибуло, тис. грн.  - - - - - 

Переоцінка, тис. грн. - - - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - - - 

Первісна вартість чи оцінка 

на 31.12.2020,             тис. грн. 
840 173 331 547 1891 

Знос та зменшення 
корисності на 01.01.2020, 

тис. грн. 

(623) (117) (285) (341) (1366) 

Амортизаційні відрахування, 
тис. грн. 

(50) (11) (25) (45) (131) 

Знецінення (зменшення 

корисності), тис. грн. 
- - - - - 



 

 

 

Групи                  

основних засобів 

Класи основних засобів, що обліковуються 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в 2020 році 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, інвентар, 

меблі 

 

Інші 

основні 

засоби 

ВСЬОГО 

Вибуло, тис. грн.  - - - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - - - 

Знос та зменшення 

корисності на 31.12.2020, 

тис. грн. 

(673) (128) (310) (386) (1 497) 

Чиста балансова вартість на 
01.01.2020, тис. грн. 

57 56 45 196 354 

Чиста балансова вартість на 

31.12.2020, тис. грн. 
167 45 21 161 394 

 

 Класи основних засобів, що обліковуються 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в 2021 році 

Машини та 

обладнання 

Транспортн

і засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар, меблі 

 

Інші 

основні 

засоби 

ВСЬОГО 

Первісна вартість чи оцінка 

на 01.01.2021, тис. грн. 
840 173 331 547 1 891 

Придбано тис. грн. 9 - 2 21 32 

Вибуло, тис. грн.  - - - - - 

Переоцінка, тис. грн. - - - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - - - 

Первісна вартість чи оцінка на 

31.12.2021,                тис. грн. 
849 173 333 568 1 923 

Знос та зменшення    корисності 

на 01.01.2021, 
тис. грн. 

(673) (128) (310) (386) (1 497) 

Амортизаційні відрахування,           

тис. грн. 
(39) (9) (13) (32) (93)  

Знецінення                      
(зменшення корисності), тис. грн. 

- - - - - 

Вибуло, тис. грн.  - - - - - 

Інші зміни, тис. грн.  - - - - - 

Знос та зменшення корисності на 
31.12.2021, 

тис. грн. 

(712) (137) (323) (418) (1 590) 

Чиста балансова вартість на 

01.01.2021, тис. грн. 
167           45 21 161 394 

Чиста балансова вартість на 

31.12.2021, тис. грн. 
137          36 10 150 333 

 

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 “Основні засоби”, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” розкриває 

також наступну інформацію. 

Переоцінка основних засобів у 2021 році не проводилася, податкових ефектів у зв’язку з 

переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у таблиці, не було. 

Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за 

вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення), 

використовувані методи амортизації та терміни корисного використання розкриті під час опису 

положень Облікової політики.  

Активів, класифікованих як утримуваних для продажу або груп вибуття немає. 



 

 

 

Припиненої діяльності протягом 2021 року не було. Ознак знецінення основних засобів 

виявлено не було, збитки від зменшення корисності не визнавалися. Відновлення збитків від 

зменшення корисності не проводилося. 

Амортизація основних засобів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у балансову 

вартість інших активів (п. 2.7 наказу про облікову політику). ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не веде 

будівництва або ремонтних робіт власними силами. 

Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість основних засобів  немає. 

Всі основні засоби, інформація про які розкрита у цій фінансовій звітності, належать ПТ 

“ЛОМБАРД ДАРС” без будь-яких обмежень права власності. Основних засобів, переданих у 

заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 

Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. 

Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем основних засобів у майбутньому немає. 

 

Відшкодування вартості раніше пошкоджених (втрачених) основних засобів не 

проводилося (таких випадків не було). Основних засобів, що тимчасово не використовуються 

або вибули з експлуатації, немає. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не володіє основними засобами, вартість яких, за умови оцінки 

за історичною собівартістю, може суттєво відрізнятися від їхньої справедливої вартості. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в основному орендує приміщення за договором поточної оренди, 

що докладно розкрито у Примітках 6.2 та 6.3 “Операційні доходи та витрати”. 

 

5.3  Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість у ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” відсутня. 

 

                        5.4  Грошові кошти та короткострокові депозити 
Таблиця 4                                                           

Склад грошових коштів 
На 31.12.2020, 

тис. грн. 

На 31.12.2021, 

тис. грн. 

Каса  914 1 198 

Поточні рахунки у банках  230 41 

Короткострокові депозити (до 90 днів) - - 

Грошові кошти в дорозі (якщо є) - - 

Разом  1 144 1 239 

 

Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. 

Додаткові розкриття із Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік: 

- у складі отриманих надходжень, надходжень від інвестиційної діяльності немає. 

- грошових потоків від припиненої діяльності немає. 

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 

7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів 

на нетто основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної 

(інвестиційної та фінансової) діяльності. Операційна діяльність - полягає в отриманні 

прибутку від звичайної діяльності Товариства, сума якого скоригована  витрати на оплату 

праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати. 

 

5.5  Інші фінансові активи                     

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається 

інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат 

грошових коштів на нетто основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної 

та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Операційна діяльність - полягає в 

отриманні прибутку від звичайної діяльності Товариства , сума якого скоригована на надання 

та отримання безвідсоткової фінансової допомоги, втрати на оплату праці персоналу, сплату 



 

 

 

податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.                                                                                                       

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” подає інформацію про свої інші фінансові активи з такою 

деталізацією: 

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  

переоцінки у прибутку чи збитку;  

- фінансові активи на продаж, з відображенням результату переоцінки у іншому 

сукупному доході; 

-  фінансові активи утримувані до погашення; 

-  дебіторська заборгованість (монетарна). 

          Перекласифікацій між вказаними категоріями фінансових активів протягом 2021 року не 

було. 

Похідних фінансових інструментів ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не має. 

Облік хеджування не відбувався. 

         Переміщень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було. Справедлива вартість 

всіх поточних фінансових інструментів приблизно дорівнює їхній справедливій вартості на 

підставі того, що вони будуть погашені у найближчому майбутньому. 

         По всіх переданих фінансових активах припинено визнання у повному обсязі (немає 

таких випадків, що активи передані, а визнання не припинене внаслідок об’єктивних підстав). 

Фінансових активів, що передані в заставу як забезпечення зобов'язань або умовних 

зобов'язань, станом на 01.01.2021  та 31.12.2021 немає. 

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  

переоцінки у прибутку чи збитку 

Станом на 01.01.2021 та 31.12.2021  ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не має фінансових активів, 

що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  переоцінки у прибутку чи збитку. 

Тому ніяка інформація, що вимагається до розкриття за такими активами, не розкривається. 

Фінансові активи на продаж, з відображенням результату переоцінки у іншому 

сукупному доході 

У ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”операцій з акціями або іншими фінансовими активами, які 

підлягали продажу,  у 2021 році не було.  

Фінансові активи утримувані до погашення                                                                                                        

 Це фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають 

визначенню, а також фіксованим терміном погашення, що їх Товариство має реальний намір та 

здатність утримувати до строку погашення, інші, ніж позики та дебіторська заборгованість, 

ініційовані Товариством. 

Станом на 01.01.2021 та 31.12.2021  ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не має фінансових активів, 

що утримуються до погашення. Тому ніяка інформація, що вимагається до розкриття за такими 

активами, в Примітках  не розкривається. 

Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість Товариства складається із дебіторської заборгованості по 

розрахунках за товари (роботи, послуги) за мінусом резерву по сумнівним та безнадійним 

боргам, заборгованості по розрахунках з бюджетом, заборгованості  фізичних осіб за 

наданими фінансовими кредитами та  нарахованими на них доходами за мінусом резерву під 

очікувані кредитні збитки. Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  - це сума 

нарахованих відсотків, за наданими фінансовими кредитами, що підлягають надходженню.  

       Вся дебіторська заборгованість визнається за справедливою вартістю, а Інша поточна 

дебіторська заборгованість в подальшому визнається  за амортизованою вартістю, так як 

договірні умови по цьому фінансовому активу генерують у певні дати грошові потоки, які 

включають  оплату основної суми фінансового кредиту та процентів на непогашену частку 

основної суми. Ця класифікація зберігається на кожну наступну дату звітності, доки 

фінансовий інструмент не буде виключеним з балансу Товариства. 

До іншої поточної дебіторської заборгованості також відносяться суми попередніх 

оплат за договорами оренди та непогашена заборгованість за дорогоцінні метали та каміння 

Держаної скарбниці України. 



 

 

 

          Вся дебіторська заборгованість є поточною. Довгострокової дебіторської заборгованості 

(ДЗ) немає (амортизації  ДЗ фактично немає). Реверсування збитків від знецінення у 2021 році 

не було. 

Структура дебіторської заборгованості Товариства 

Таблиця 5. 

По групах 

К

Код 

рядка  

На 

31.12.2020, 

тис. грн. 

На 

31.12.2021, 

тис. грн. 

Резерв на 

31.12.2021, 

тис. грн. 

Визнано 

знецінення 

у 2021 році, 

тис. грн. 

Списано 

безнадійної, 

ДЗ тис. грн. 

За товари, роботи, 

послуги 

1

1125 
42 

4

146 
33 - - 

 По розрахунках з 

бюджетом 

1

1135 
3 6 -     - - 

За розрахунками  з 

нарахованих доходів 

1

1140 
- - - - - 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

1
1155 

12 119 11 629 342 - - 

Всього  12 164 11 781 375 - - 

 

       За дебіторською заборгованістю  за продукцію, товари, роботи, послуги Товариством 

нарахований резерв сумнівних боргів в абсолютній сумі заборгованості. Резерв визначений 

на основі аналізу заборгованості кожного  конкретного дебітора.  

      Резерв під очікувані кредитні збитки було розраховано з використанням моделі очікуваних 

кредитних збитків з урахуванням вартості забезпечення у вигляді застави. За фінансовими 

кредитами облікованими у складі Іншої поточної дебіторської заборгованості, що мають 

ознаки знецінення згідно МСФЗ Ломбард створював "Резерв під очікувані збитки від 

знецінення" (резерв формувався з урахуванням того, що застава, яка знаходиться на 

позабалансі буде реалізована протягом 60-90 днів зі звітної дати (виходячи з досвіду реалізації 

застави Ломбардом в попередніх періодах). У разі необхідності Товариство може задовольнити 

свої вимоги до боржника шляхом реалізації предмету застави. 

 

Зміни, що відбулися  в розрахованих резервах протягом 2021 року представлено в таблиці 6. 

Таблиця 6. 

Резерв на 31.12.2020 

(тис. грн.) 

Розформування, 

списання резерву 

(тис. грн.) 

Формування резерву 

             (тис. грн.) 

Резерв на 31.12.2021 

             (тис. грн.) 

    381 162 156 375 

 

      5.6   Інші активи 

В цій примітці розкриваються суми по статтях активів балансу, що не увійшли в інші 

примітки. 

За статтею “Витрати майбутніх періодів” станом на 01.01.2021  відображено 3 тис. грн., 

станом на 31.12.2021  ця стаття містить передоплату періодичних видань у сумі 3 тис. грн. 

 

5.7  Знецінення активів 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” оцінив, що ознак знецінення по вказаних на 01.01.2021 та 

31.12.2021 нефінансових активах не існує, також не існує ознак знецінення всієї групи 

нефінансових активів, що генерують грошові потоки. Тому інші розкриття, які б вимагалися 

МСФЗ (IAS) 36 “Зменшення корисності активів”, не наводяться. 

По фінансових активах у 2021 році також не виявлено ознак знецінення. 

Знецінення по статтям, що обліковуються через інший сукупний дохід (статті капіталу) 

немає. Реверсування збитків від знецінення не відбувалося. 

 

5.8  Зареєстрований капітал та інші статті власного капіталу 



 

 

 

Власний капітал ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” складається зі складеного  капіталу, 

резервного капіталу та  нерозподіленого прибутку.  

Складений капітал складається з часток учасників юридичних осіб на загальну 

номінальну суму 360 тис. грн., які були повністю внесені  згідно з вимогами чинного 

законодавства. Змін впродовж 2021 року складений капітал не зазнав. 

Резервний капітал призначений для покриття збитків та формується згідно з вимогами 

законодавства України шляхом розподілу прибутку. Станом на 01.01.2021 та 31.12.2021 ця 

стаття становила  90 тис. грн.. 

Нерозподілений прибуток – це залишок накопичених власних коштів ПТ “ЛОМБАРД 

ДАРС.” Станом на 01.01.2021 та 31.12.2021 ця стаття становила відповідно: 9 065 тис. грн. та 

9 095 тис. грн. За 2021  рік отримано 30 тис. грн. чистого прибутку.  

Структура власного капіталу 

Таблиця 7. 

 На 31.12.2020, 

тис. грн. 

На 31.12.2021, 

тис. грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 360 360 

Резервний капітал   90 90 

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток                 9 065                9 095 

Разом  9 515 9 545 

 

5.9  Забезпечення 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” створює забезпечення виплат персоналу з майбутніх щорічних 

відпусток, з урахуванням витрат на єдиний соціальний внесок у розмірі 22,0%; забезпечення 

оцінено наступним чином, тис. грн.: 

Таблиця 8. 

Забезпечення на 

01.01.2021 
Використано 

(+) Сформовано                                       

(-) Сторновано 

Забезпечення на 

31.12.2021 

                172 387 395 180 

 

        У зв’язку з відсутністю судових справ забезпечення на покриття судових витрат 

Товариство не здійснює. 
 

5.10  Відстрочені податки 

Станом на 31.12.2021 року ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” податкові різниці не розраховував, 

відповідно положень Податкового кодексу України. 
 

          5.11 Процентні кредити та запозичення (рядок 1600 Балансу)  
    Процентні кредити та запозичення первісно визнаються за справедливою вартістю 

отриманої суми боргу за вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з його отриманням. 

Після первісного визнання процентні кредити та запозичення обліковуються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Прибутки 

та збитки за зобов’язаннями відображаються у звіті про сукупний дохід у разі припинення 

визнання зобов’язання, а також в процесі його амортизації. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  станом на 31.12.2021 обліковує  залишок короткострокового 

процентного кредиту, отриманого в АТ "ПОЛТАВА БАНК" МФО 331489 в сумі 2 500 тис. 

грн. Проценти за користування кредитом в 2021 році Товариством не нараховувались і не 

сплачувались. Повернення суми кредиту та сплата процентів буде здійснюватись  у 2022 році 

за умовами, передбаченими кредитною угодою сторін. 

 

5.12  Фінансові зобов’язанні та інша кредиторська заборгованість 

Фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  

переоцінки у прибутку чи збитку, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” станом на 01.01.2021 та на 

31.12.2021 не має. Інші фінансові зобов’язання обліковуються за собівартістю. 

Довгострокові фінансові зобов’язання Ломбарда  відображені за статтями: 



 

 

 

Таблиця 9. 

          Стаття 
Код 

рядка 

Станом на 

01.01.2021 

Станом на 

31.12.2021 

Довгострокові кредити банків 
1

1510 
     - - 

Інші довгострокові зобов’язання 
терміном більше ніж 12 

місяців(право на оренду приміщень)  

1

1515 
51 2 705 

Всього  51 2 705 
 

  Нефінансових зобов’язань  у  Ломбарда станом на звітну дату  - немає. 

Інші фінансові зобов’язання є поточними, інші короткострокові зобов’язання 

фактично не амортизуються, тому що вони будуть погашені протягом  наступних 12 місяців.  

Інші фінансові зобов’язання відображені за статтями:  

 

 Таблиця 10.                                                                                                                        (тис. грн.)                                                                                                        

Стаття 
Код 

рядка  

Станом на 

31.12.2020 

Станом на 

31.12.2021 
Пояснення щодо змісту сум 

Короткострокові кредити 
банків 

1600 3  000 2 500 
Кредитна лінія в ПАТ 
“Полтава Банк” 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 
роботи послуги 

1615 939 839 
Заборгованість по платежах за 

оренду та страховій фірмі 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом 
1620 133 7 

Заборгованість з податку на 

прибуток 

Розрахунки по оплаті праці 1630 - 4  

Поточні забезпечення  1660 172 180 Забезпечення виплат відпусток 

Доходи майбутніх періодів 
 

1665 
198 473 

Отримані аванси від клієнтів 

за користування фінансовими 
кредитами 

Інші поточні зобов'язання  1690 - - 
Зобов’язання з іншими 

кредиторами 

Всього  4 442 4 003  

 

        5.13  Умовні та договірні зобов'язання 

       Оподаткування  

       Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового 

адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства 

та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників 

податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового 

законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати 

причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. 

На думку керівництва, Товариство  дотримується усіх вимог чинного податкового 

законодавства  в Україні. 

 

Договірні зобов’язання 

Ломбард не має ніяких договірних невідказних чи інших обтяжливих зобов’язань. 

Ломбард не має договірних зобов’язань з майбутнього придбання або продажу основних 

засобів, інвестування тощо. Ломбард не виступає поручителем (не надавав гарантій).    

 

Умовні зобов’язання  

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” немає умовних активів чи зобов’язань станом на 01.01.2021                                      

та 31.12.2021. 

  

          Оренда 



 

 

 

        Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду, 

залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує 

виконання відповідного договору використання окремого активу або активів, а також 

передачі прав на використання активу. 

      Товариство  як орендар 

      Орендовані активи амортизуються протягом строку оренди, якщо відсутня обґрунтована 

впевненість у тому, що до Товариства  перейде право власності на актив у кінці строку 

оренди. Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у складі прибутків та 

збитків за прямолінійним методом протягом строку оренди. 

 

ПРИМІТКА 6. Інформація, що підтверджує статті Звіту про фінансові результати   
 

6.1    Операційні доходи та витрати 

         Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ломбарда  за 2021 

рік склав  11 6102  тис. грн., за 2020 рік  відповідно, 11 687 тис. грн.  

                                 Адміністративні витрати  

Таблиця 11 

Стаття Сума, тис. грн. 

        2020 рік         2021 рік 

Матеріальні витрати 317 - 

Заробітна плата адміністративних працівників 3 946 1 334 

Нарахування на заробітну плату адміністративних               

працівників 

866 299 

Амортизація 163 - 

Оренда - - 

Інші адміністративні витрати 7 602 804 

ВСЬОГО 12 137 2 437 

 

       Опис орендних угод, в яких ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” виступає орендарем: договори 

оренди нежитлових приміщень, строком дії до 31.12.2021. Непередбачених орендних 

платежів за цими договорами немає,. Ніяких обмежень угодами оренди не встановлено (що 

стосуються дивідендів, додаткового боргу, подальшої оренди тощо). Застережень про змінні 

ціни угоди не містять, ніяких обмовок стосовно права придбання угоди не містять. Ці орендні 

угоди не мають ознак фінансової оренди, класифікуються як поточна оренда; є лише одна 

угода, яка повинна відображатись із врахуванням особливостей МСФЗ 16 «Оренда» у складі 

необоротних активів та довгострокових зобов'язань. Невідмовних угод про операційну 

оренду та суборенду немає. Протягом 2021 року не було продажу основних засобів із 

зворотною (фінансовою) орендою.  

Витрати на збут  

Таблиця 12. 

Стаття 
Сума, тис. грн. 

          2020 рік 2021 рік 

Матеріальні витрати   

Заробітна плата працівників збуту              -              - 

Нарахування на заробітну плату  працівників              -              - 

Амортизація              -               - 

Оренда              -               - 

Інші витрати на збут            9 134 8 402 

ВСЬОГО            9 134 8 402 

 

6.2  Інші операційні та інші фінансові доходи (рядки  2120, 2220, 2240 ф. № 2) 

 

Таблиця 13.        



 

 

 

Стаття 
Сума, тис. грн. 

          2020 рік           2021 рік 

Інші доходи від фінансових операцій 37 - 

Списання кредититорської заборгованості, за якою 

минув  
термін позивної давності 

             3              - 

Списання кредиторської заборгованості  в дохід 

ломбарду 
         1 612 129 

Проценти по залишкам на поточному рахунку у банку -  

Списання резерву по фінансовим кредитам            71 162 

Реалізація інших матеріальних активів   

ВСЬОГО 1 723 291 

 

                             6.3   Інші операційні витрати (рядок 2180 ф. № 2) 

Таблиця 14.                               

Стаття 
Сума, тис. грн. 

           2020 рік            2021 рік 

Собівартість реалізованих  виробничих запасів  - - 

Сумнівни та безнадійні борги 93 179 

Штрафні санкції - - 

Інші операційні витрати 90 29 

ВСЬОГО 183 208 

 

Винагороди працівникам 

Крім операційних витрат за статтями, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” розкрив операційні 

витрати по елементах за їхнім характером.  

Умовних зобов'язань, які виникають у зв'язку із зобов'язаннями з виплат по закінченні 

трудової діяльності, вихідних допомог тощо немає. 

Склад витрат, пов’язаних з персоналом та залученням фізичних осіб за цивільно-

правовими договорами: 

Таблиця 15. 

Стаття 
Сума, тис. грн. 

          2020 рік           2021 рік 

Заробітна плата за окладами (тарифами) 3 946 4012 

Премії та інші заохочування -  

Оплата перших 5-ти днів непрацездатності 28 20 

Формування резерву відпусток 442 395 

Інші витрати на персонал - - 

Витрати за цивільно-превовими договорами (не 

персонал) 

- - 

УСЬОГО  4 162          4 427 

Єдиний соціальний внесок на витрати на персонал 866             965 

Єдиний соціальний внесок на витрати за цивільно-

правовими договорами 

- - 

Внески на недержавне пенсійне страхування персоналу - - 

 

6.4  Інші статті доходів та витрат 

 

                                                                Фінансові витрати (рядок 2250 ф. № 2) 

Таблиця 16.                              

Стаття 
Сума, тис. грн. 

2020 рік 2021 рік 

Відсотки по кредиту в ПАТ “Полтава Банк” 791 255 

ВСЬОГО 791 255 

                                                              



 

 

 

                                                               6.5  Інші витрати (рядок 2270 ф. № 2) 

Таблиця 17.                                       

Стаття 
Сума, тис. грн. 

           2020 рік            2021 рік 

Благодійність 7 9 

Витрати на невиробничі потреби 2 45 

ВСЬОГО 9 54 

 

6.6   Інші статті сукупного доходу  

В 2020 та 2021 роках ПТ “ЛОМБАРД  ДАРС” не мав операцій, які б вимагали 

застосування відображення через інший сукупний дохід (компоненти капіталу).  

Враховуючи наведене вище, інформація про статті сукупного доходу не наводиться, 

оскільки не впливає на рішення користувачів (не є суттєвою). Загалом сукупний дохід 

Товариства за 2010 рік склав 605 тис. грн., за 2021 рік 30 тис. грн. 

 

6.7  Податки на прибуток 

Податку на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного прибутку, 

немає.  

Умовних зобов'язань чи умовних активів від нерозв'язаних суперечок з податковими 

органами немає. Припиненої діяльності та пов’язаних з нею витрат/доходів з податку немає. 

 

Таблиця 18.  

Найменування показника 
Сума, тис. грн. 

        2020 рік         2021 рік 

Поточний податок на прибуток                133 7 

Відстрочені податкові активи: 
н        на початок звітного року   

- - 

на кінець звітного року  - - 

Відстрочені податкові зобов'язання:  
н        на початок звітного року   

- - 

на кінець звітного року  - - 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього                 133               7 

у тому числі: 

п        поточний податок на прибуток                  133               7 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів   - - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  - - 

 Відображено у складі власного капіталу - усього  - - 

у тому числі: 
п        поточний податок на прибуток  

- - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  - - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  - - 

 

Примітка 7. Управління ризиками та капіталом 

 

Фінансові ризики та управління ними 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” наражається на фінансові ризики внаслідок операцій з 

фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний 

ризик і ризик ліквідності. Метою (ціллю) управління ризиками є їхня мінімізація або 

мінімізація їхніх наслідків. Нижче буде наведено опис кожного з цих ризиків і короткий опис 

методів, які ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” застосовує для управління ними. Змін в цілях і методах 

управління ризиками не відбувалося. 

 



 

 

 

Концентрації вказаних ризиків у кількісному вираженні (що є очевидним і випливає з 

інформації, наведеної нижче в таблицях) визначаються шляхом групування фінансових 

інструментів, виходячи зі схожості в характеристиках і однакового підлягання впливу змін в 

економічних або інших умовах. Схожість характеристик є наступною: валюта (гривня), 

географічний регіон (Україна), емітенти та контрагенти (резиденти України). ПТ “ЛОМБАРД 

ДАРС” не має підстав для інших характеристик, тому вважається, що всі ризики 

зконцентровані саме по вказаних характеристиках в одній (єдиній) групі. Кількісні показники 

по цій групі характеристик дорівнюють загальним кількісним показникам та окремо не 

наводяться. 

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності ПТ “ЛОМБАРД 

ДАРС”. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”, включаючи 

дебіторську заборгованість, підлягають наступним фінансовим ризикам: 

• Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, 

прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки,  

цінового ризику; 

• Ризик втрати ліквідності: ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” може не виконати своїх зобов’язань 

з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, 

може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива 

вартість, з метою погашення зобов'язань;  

• Кредитний ризик: ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” може зазнати збитків у разі невиконання 

фінансових зобов’язань клієнтами (дебіторами). 

 

(а) Ринковий ризик 

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризик того, що майбутні 

ринкові умови можуть знецінити інструмент. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не піддається значному валютному ризику, тому що у 2020 та 

2021 роках не здійснювало валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованостей. 

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися 

внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для 

окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.  

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не піддається значному ризику коливання процентних ставок, 

оскільки ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не має кредитів із плаваючою ставкою, а значна частина 

активів, що приносять процентний дохід, також забезпечені фіксованою процентною ставкою. 

За оцінкою керівництва ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” у найближчому майбутньому вплив 

коливання процентних ставок буде аналогічним. 

 

 (б) Ризик втрати ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” матиме труднощі при 

виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 

поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної 

ліквідності. ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською 

заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки 

грошових коштів від операційної діяльності. 

Терміни погашення по похідних фінансових зобов’язаннях не розкриваються окремо, 

тобто ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” таких не має. Фінансових гарантій, привілейованих акцій, інших 

фінансових зобов’язань  немає. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” розкриває тільки терміни погашення непохідних фінансових 

зобов’язань. У таблиці нижче наведено розподіл недисконтованих непохідних фінансових 

зобов'язань ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” (довгострокових та поточних) за групами згідно з 



 

 

 

термінами погашення, що залишилися від дати закінчення звітного періоду 31.12.2020 до дати 

погашення. Часові інтервали умовно визначені як до 3 місяців, від 3 до 12 місяців, більше 12 

місяців: 

Таблиця 19 

Станом на 31.12.2021 по 

категоріях 
  Термін погашення до 3           

      місяців,    тис. грн. 

Термін погашення від  

3 до 12 місяців, тис. 

грн. 

Термін погашення 

більше 12 місяців, 

тис. грн. 

Проценти, кредити та позики - - - 

Торгівельна заборгованість (за 

товари, роботи, послуги) 
                839 - - 

Вся інша кредиторська 

заборгованість 
- - - 

 

(в) Кредитний ризик 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” схильний до кредитного ризику, який виражається як ризик 

того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої 

зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком 

здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити 

заборгованість. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська 

заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви 

під знецінення за необхідності. 

МСФЗ (IFRS) 7 вимагає розкриття, яке найкращим чином подає максимальний 

кредитний ризик компанії, що дорівнює балансовій вартості (за мінусом сформованого резерву 

під знецінення), за вирахуванням сум заліку проти зобов’язань, з додаванням сум наданих 

фінансових гарантій/порук та сум безвідзивних зобов’язань з надання позики, з додатковим 

вирахуванням договірних покриттів чи забезпечень, що зменшують кредитний ризик.  

 

Також Ломбард розкриває інформацію про кредитну якість фінансових активів, які 

станом на 31.12.2021 представлені простроченими кредитами, тобто кредитами, які мають 

ознаки знецінення. За цими кредитами Ломбардом був сформований резерв з урахуванням 

того, що застава, яка знаходиться на позабалансі буде реалізована протягом 60-90 днів зі звітної 

дати (виходячи з досвіду реалізації застави Ломбардом в попередніх періодах). 

Балансова вартість фінансових інструментів суттєво не відрізняється від їхньої 

справедливої вартості (крім акцій та інструментів власного капіталу, що обліковуються за 

собівартістю, тому що справедливу вартість неможливо визначити достовірно). Грошові кошти 

та депозити відповідають їхній справедливій вартості, поточна дебіторська та кредиторська 

заборгованість відображає наймовірніші очікування справедливої вартості її 

короткотермінового погашення, інші активи перевірено на знецінення. 

 

Управління капіталом 

На виконання вимог п.1.134 МСФЗ (IAS)1 “Подання фінансової звітності” ПТ 

“ЛОМБАРД ДАРС” розкриває цілі, політики та процеси управління капіталом.  

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних 

цілей: 

 зберегти спроможність Ломбарду продовжувати свою діяльність так, щоб воно і 

надалі забезпечувало дохід для учасників Ломбарду та виплати іншим 

зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін 

на послуги ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”, що відповідають рівню ризику. 

Учасники ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” здійснюють огляд структури капіталу на щорічній 

основі і приймають рішення щодо розподілу суми накопиченого прибутку, поповнення 

резервного капіталу та формування інших складових власного капіталу. При цьому 

керівництво Товариства аналізує вартість робочого капіталу та притаманні його складовим 



 

 

 

ризики. На основі отриманих висновків ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  приймає рішення про виплати 

дивідендів учасникам             . 

Основні цілі управління капіталом: підтримання достатності капіталу, що встановлено 

законодавчо, та адекватності капіталу для ведення діяльності та максимізації вигід власників 

Товариства. ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” управляє капіталом та змінює його у залежності від 

економічних вимог та вимог законодавства.  

Власний капітал Товариства включає у свій склад статутний капітал, резервний капітал 

та нерозподілений прибуток. 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” виконує вимоги законодавства стосовно розміру складеного  та 

власного капіталів. 

 

         Згідно положень МСФО (ІА$) 1.137 Товариство зобов’язане розкривати у фінансовій 

звітності, запропоновані, або заявлені до виплати з капіталу, та не затверджені у звітному 

періоді. На виконання цієї вимоги повідомляємо, що балансовий прибуток Товариства за 

2020 рік у сумі 605 тис. грн. у 2021 році за рішенням учасників не розподілявся, з причини 

того, що впродовж 2020 та 2021 років епідемія коронавірусу та запроваджені урядом України 

карантинні заходи  зпричинили втрати прибутку ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” у порівнянні із 

попередніми роками. Розмір резервного капіталу, сформованого Товариством до 2020 року,  

учасники вважають достатнім, тому рішення про його поповнення у 2021 році не 

приймалось.     

         Обсяг отриманих загальних  доходів від надання послуг Товариством у 2021 році 

зменшився з 13 410 тис.грн. до 11 393 тис.грн.(або на 15,0%) у порівнянні із показником 2020 

року, чистий прибуток за 2021 рік зменшився  у порівнянні із 2020 роком у двадцять разів.   

             ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДАРС-2003” (код ЄДРПОУ 

32336709) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАСТ”(код ЄДРПОУ 

23145267) як  незмінні учасники з часу утворення ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”, будь- яких рішень 

щодо розподілу нерозподіленого прибутку отриманого Товариством у періодах часу до 

01.01.2020 року не прийняли, вважаючи що сума 8 460 тис.грн. у будь- який час може бути 

використана на фінансування потреб поточної діяльності ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”. 

         Зважаючи на ризики  можливої втрати прибутку  у 2022 році, пов’язаної в першу чергу  

із значним подорожчанням орендної плати  за приміщення відділень Товариства, 

подорожчанням комунальних послуг, прогнозованим зменшенням попиту населення на 

фінансові кредити рішення про розподіл прибутку, отриманого за 2021 рік учасниками не 

приймалось. 

 

Примітка 8. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Ломбарду та не містить 

результатів діяльності інших компаній, проте розкривається все наступне. 

 

Інформація про пов’язані особи ПТ “ЛОМБАРД  ДАРС” 

Таблиця 20.  

№ 

№ 

№              

п /п 

Повне найменування         

юридичної особи -    учасника 

чи ПІБ фізичної   особи  

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження                         

юридичної особи, щодо якої 

подається інформація 

Частка в 

статутному 

капіталі, % 

Пов'язані особи  - фізичні особи 

1
1 

Рибальченко Сергій Васильович            - - 0,0 

Учасники - юридичні особи 

2

2 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“Дарс-2003” 

32336709 
61001, м.Харків, просп. 

Гагаріна, буд. 1 
99,0 

3

3 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
23145267 

61024, м.Харків, вул. 

Гуданова, буд. 9/11 
1,0 



 

 

 

“МАСТ” 

 Усього   100,0 

 

        Детально інформація  про пов’язані з Товариством особи та їх істотну участь розкрита у 

Додатках  2 та 3 до Положення про вимоги до структури власності  

надавачів фінансових послуг(підпункт 2 пункту 34 розділу IV), які надані НБУ станом на 

01.01.2022 року. 

       Всі операції з пов’язаними особами протягом звітного періоду проводились на загальних 

підставах. 

МСБО 24  “Розкриття інформації про пов'язані сторони” вимагає розкривати інформації 

стосовно компенсації для провідного  управлінського персоналу. Пов’язаною особою 

Товариства є Генеральний директор. Ломбард розкриває інформацію щодо компенсацій, 

виплачених у 2020 році провідному управлінському персоналу (директору), за категоріями 

виплат: 

а) короткострокові виплати працівникам – немає; 

б) виплати по закінченні трудової діяльності – немає; 

в) інші довгострокові виплати працівникам – немає; 

г) виплати при звільненні – немає; 

ґ) платіж на основі акцій – немає. 

Розкриття інформації щодо операцій із пов’язаними особами протягом року та на кінець 

2021 року, відповідно до МСБО 24, наведено в таблиці нижче, тис.грн.: 

 

Таблиця 21.  

Інформація, що розкривається у відповідності до                  

МСБО 24 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Група інших 

пов'язаних 

сторін 

Виплати працівникам 121 - 

Довгострокова дебіторська заборгованість (з рядка 1040 Балансу 

(Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 

-  

- 

Поточна дебіторська заборгованість за амортизованою вартістю (з 

рядка 1155 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 

-  

- 

Видано кредитів пов’язаним особам протягом року - - 

Повернено протягом року, 

у т.ч. кредитів наданих у попередньому звітному році 

- - 

Довгострокові фінансові зобов'язання (з рядка 1515 Балансу (Звіт 

про фінансовий стан)) на кінець періоду 

- - 

Поточна заборгованість за довгостроковими фінансовими 
зобов'язаннями за амортизованою вартістю (з рядка 1610 Балансу 

(Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 

- - 

Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю (з рядка 

1690 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 

- - 

Придбання або продаж нерухомості та інших активів - - 

Отримання послуг - - 

Операції з оренди нерухомості і іншого майна - - 

Надання поручительств перед третіми особами - - 

 

Примітка 9.  Дотримання Ліцензійних умов 

Відповідно до положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів  

затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016р. №913 і  

Ліцензійних умов затверджених постановою Національного банку України від 30 березня 2021 

року №27 "Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30032021_27
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30032021_27


 

 

 

надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійні умови)", 

які набули чинності з 31 березня 2021 року. професійні якості генерального директора, 

головного бухгалтера, а також керівник відокремлених підрозділів ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” 

відповідають встановленим професійним вимогам. Генеральний директор, головний бухгалтер 

та керівник відокремлених підрозділів мають бездоганну ділову репутацію. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в своїй роботі дотримується затверджених внутрішніх правил 

надання фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам Закону 

України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, 

нормативно – правових актів Нацкомфінпослуг, та при цьому не суперечать законодавству з 

питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав 

споживачів фінансових послуг. Внутрішні правила надання фінансових послуг, а також 

інформація відповідно до статті 12, частин 4, 5 статті 121 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг розміщені ломбардом на 

власному веб – сайті. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає 

вимогам законів з питань з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам 

до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, 

та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”. 

 

Інформація про всі відокремлені підрозділи ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” внесена до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог чинного законодавства.   

 

Відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” здійснює ведення обліку, складання та 

подання до Нацкомфінпослуг фінансової та фінансової консолідованої звітності, звітних даних 

та іншої інформації та документів в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством 

з питань регулювання ринків фінансових послуг. Крім того, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” забезпечує 

підтвердження у строки, передбачені законодавством, достовірності та повноти річної 

фінансової звітності та річних фінансових даних висновком аудитора, інформація про якого 

внесена до реєстру аудиторських аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” має та підтримує в робочому стані власний веб – сайт, на якому 

розміщена вся необхідна інформація про діяльність підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” забезпечує дотримання вимог чинного законодавства у сфері 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в частині створення та 

забезпечення функціонування належної системи внутрішнього фінансового моніторингу та 

проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи 

управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, вимог щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх 

документів з питань фінансового моніторингу, своєчасного виявлення фінансових операцій, 

що підлягають фінансовому моніторингу, а також здійснення інших заходів, передбачених 

чинним законодавством.  

 

Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне технічне 

обладнання) ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг та 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30032021_27


 

 

 

передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання 

звітності до Нацкомфінпослуг. Крім того, ломбардом забезпечується облік укладених 

договорів з надання фінансових послуг, які зберігаються не менше п’яти років після виконання 

всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” має у користуванні окремі нежитлові приміщення за 

місцезнаходженням підприємства, місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а також 

спеціальні місця для зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно – 

правових актів Нацкомфінпослуг. Приміщення, в яких здійснюється надання фінансових 

послуг та супутніх послуг ломбарду обладнані допоміжними пристроями та технологіями для 

обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 

державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується 

фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 

сертифікат. Інформація про умови доступності приміщень ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення розміщена у місці, доступному для 

візуального сприйняття клієнтами. 

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має 

необхідні засоби безпеки, а саме: приміщення за місцезнаходженням відокремлених 

підрозділів, а також сейфи для зберігання цінностей обладанні засобами охоронної та охоронно 

– пожежної сигналізації з підключенням на окремі вічка (коди ) пульта централізованого 

спостереження. Крім того, ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” укладено договори на фізичну охорону 

приміщень. 

 

Ведення готівкових розрахунків в ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” здійснюється відповідно до 

Положення  про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 29.12.2017 № 

148. 

Станом на 31.12.2021 року статутний(складений) капітал ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” в сумі 

360 000,00 грн. сформований та сплачений повністю у спосіб, визначений чинним 

законодавством. Розмір власного капіталу ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” відповідає вимогам, 

встановленим законодавством.  

 

ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” дотримується вимог обов’язкових критеріїв і нормативів 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій, додержується інших показників і вимог, що обмежують ризики за 

операціями з фінансовими активами, установлених законами та нормативно – правовими 

актами, а також вимог законодавства щодо формування резервного капіталу та інших 

обов’язкових резервів.  

Виключним видом діяльності ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” є надання коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового кредиту, тому суміщення провадження видів господарської 

діяльності, передбаченого чинним законодавством, у ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”  немає. Ломбард 

провадить свою діяльність відповідно до положення про порядок надання фінансових послуг 

ломбардами, а також інших нормативно – правових актів, що регулюють діяльність ломбардів 

на ринку фінансових послуг. 

 

Примітка 10.  Внутрішній контроль та внутрішній аудит 

Система внутрішнього контролю ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” передбачає функціонування 

надійної контрольно-пропускної системи, а також встановлення у відокремлених підрозділах 

та спеціальних місцях зберігання заставленого майна засобів охоронної та пожежної 

сигналізації та сейфів з підключенням на пульти централізованого спостереження. Крім того, 

управлінським персоналом забезпечується періодичне зіставлення, аналіз та перевірка 

рахунків та точності записів, а також контроль за функціонуванням та використанням 

комп’ютерних інформаційних систем та контролю за періодичними змінами до них. 



 

 

 

Внутрішній аудит в ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” здійснюється окремою посадовою особою, 

яка організаційно не залежить від інших підрозділів та підпорядковується загальним зборам 

учасників ПТ “ЛОМБАРД ДАРС”. Положення про проведення внутрішнього аудиту 

(контролю) в ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” та Посадова інструкція фахівця з внутрішнього аудиту 

затверджені загальними зборами учасників (протокол №62 від 29.09.2017), відповідають всім 

нормативним та методологічним вимогам чинного законодавства. Фахівець з внутрішнього 

аудиту забезпечує річне планування завдань з внутрішнього аудиту та їх реалізацію, а також 

своєчасне надання загальним зборам учасників звітів за результатами проведених перевірок. 

 

          Примітка  11.  Істотні облікові оцінки та судження  

      Застосування облікової політики Товариства  вимагає від керівництва використання 

професійних суджень, оцінок і припущень стосовно балансової вартості активів та 

зобов’язань, інформація про які не є такою очевидною в інших джерелах. Оцінки та пов’язані 

з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку 

керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від таких оцінок. 

    Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати 

переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий 

перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та 

майбутніх періодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди. 

       Облікові оцінки  встановлені ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” для 

— строку корисного використання (експлуатації) об’єктів необоротних активів; 

— ліквідаційної вартості об’єктів необоротних активів; 

— методу амортизації об’єктів необоротних активів; 

—  вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів; 

— порядку класифікації дебіторської та кредиторської заборгованості за строками її 

погашення.  

        У  2021 році  облікові оцінки закладені в Облікову політику  щодо перелічених вище 

об’єктів не переглядались.  

      Судження щодо використання ставок дисконтування  

       Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 

потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 

ринкової вартості бізнесу.  

       Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:  

 а) вартості грошей у часі;  

б) вартості джерел, що залучаються для фінансування проекту, які вимагають різних рівнів 

компенсації;  

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

       Амортизація дисконту здійснюється на щомісячній  основі. Для визначення 

середньозваженої ставки використовується інформація з офіційного сайту НБУ за 

посиланням http://www.bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx . 

 

 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів  

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 

цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості в 



 

 

 

динаміці та інших факторах.  

     Судження щодо виявлення ознак знецінення активів  

      Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на 

дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного 

ризику. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за 

фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних 

кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу ( при значному збільшенні кредитного 

ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними 

кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).                                                         

     Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 

того, як фінансовий інструмент стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно 

зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші 

чинники затримки платежів, що є специфічним для позичальника (наприклад, здійснення 

модифікацій або реструктуризації). Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається 

низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має 

потужній потенціал виконувати свої зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій 

перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій 

перспективі можуть знизити, але не обов’язково звітність позичальника виконувати свої 

зобов’язання щодо договірних грошових потоків. 

      Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими 

фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій 

Товариство здійснює діяльність. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за 

фінансовими інструментами просто на підставі того, що він вважається інструментом із 

низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким 

станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнання 

очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. Очікувані кредитні збитки відображають 

власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

     Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток 

від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за 

наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх 

грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після 

визнання фінансового активу. 

 

Примітка 12 . Припущення про безперервність діяльності 

         Товариство складає свою фінансову звітність на підставі припущення про 

безперервність діяльності. Товариство не має намірів ліквідуватися чи припинити діяльність. 

Під час оцінювання управлінський персонал виявив невизначеність щодо подій та умов 

бізнес-середовища, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності ПТ “ЛОМБАРД 

ДАРС” продовжувати діяльність на безперервній основі, а саме, пандемію Covid-19, і планує 

безперервність діяльності з огляду на вказану проблему. Фінансова звітність не включає 

коригування, яке необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 

продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал брав до 

уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього (в тому числі дані про пандемію Covid-19) 

– на 12 місяців з початку звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. Товариство 

послідовно отримує прибуток від своєї діяльності та має доступ до фінансових ресурсів, не 

має простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості. 

1) Станом на 31.12.2021  ПТ “ЛОМБАРД ДАРС” не мало наміру ані ліквідуватися, ані 

припиняти діяльність і було впевнене у можливості реалізації своїх активів і погашенні             
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