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Керівництво Товариства здійснює Директор. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку покладена
на головного бухгалтера. Звітність складена за 2017 рік.
Предметом діяльності Товариства є: здійснення виключного виду діяльності ломбарду з метою одержання
прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів шляхом надання на власний ризик фінансових
кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під
проценти та надання супутніх послуг ломбарду.
Вищим органом управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та засновницьким
договором є:
Загальні збори учасників.
Директор Товариства призначається на посаду загальними зборами, представляє інтереси товариства та
підзвітний загальним зборам товариства.
Товариство має 26 відокремлених підрозділів:
відділення №1 (51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Курська,б.24)
відділення №2 (52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Пушкіна,б.4)
відділення №3 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Верстатобудівників,б.14)
відділення №4 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шахтобудівників,б.3)
відділення №5 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сташкова,б.11)
відділення №6 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Комарова,б.3А)
відділення №7 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна,б.58)
відділення №8 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького,б.166)
відділення №9 (64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Карла Лібкнехта,б.15, оф.5)
відділення №10 (64600, Харківська обл., м. Лозова, мкр-н 2, б. 16А)
відділення №11 (53600, Дніпропетровська обл., смт. Покровське, вул. Горького,54)
відділення №12 (52600, Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Першотравнева, б.152)
відділення №13 (52400, Дніпропетровська обл., смт. Солоне, вул. Шевченко, б.8)
відділення №14 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Ленінградська,б.28, оф.3)
відділення №15 (52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Горького,б.3, оф.107)
відділення №16 (51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, б.10,оф103)
відділення №17 (51100, Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Радянська,б.18, оф.100)
відділення №18 (52700, Дніпропетровська обл., м Павлоград, вул. Степового Фронту, б.15)
відділення №19 (51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського,б.16/46, оф.2)
відділення №20 (51000, Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Комсомольська,б.90, оф109)
відділення №21 (52300, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Центральна,б.1А, оф104)
відділення №22 (53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Шосейна,б.1, оф 103)
відділення №23 (51408, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська,б. 348, оф2)
відділення №24 (52740, Дніпропетровська обл., м Павлоград, вул. Дніпровська,б.460Б)
відділення №25 (51486, Дніпропетровська обл., с. Богуслав, вул. Карла Маркса,б.64А, оф 101)
відділення №26 (51453, Дніпропетровська обл., с. Вербки, вул. Матросова,б.26, оф 201)

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
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(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО),
в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такий
стандарт МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», який відповідно набуває чинності 01 січня
2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» не
застосовується.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно
до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність
не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
31.01.2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01
січня по 31 грудня 2017 року.

3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та оцінки за справедливою
вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням
методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі
методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого
аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики,
які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики
можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФО Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових
потоків, то ця інформація наведена в цих Примітках.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових
коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
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3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових
інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою операції.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше
ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті
та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі
збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові
кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від
зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі
індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на
основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення
наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у
строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані
платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови
у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання
зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення
дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення
корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно
зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне
внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
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У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові інструменти, які або визначаються як такі,
що є наявними для продажу, або не класифікуються як: кредити та дебіторська заборгованість, інвестиції,
утримувані до погашення, або фінансові активи за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через
рахунок капіталу.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни
справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з
відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від
іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток,
визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума
кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції,
справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є.
3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх
Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство
оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов'язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених
ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців
після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти
місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у
процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000,00
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на
одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із
застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо
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і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після
визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою
розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на
такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з
правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи
та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо
вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні
платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати
розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок
зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені.
Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються
в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду
визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про
операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого
прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові
активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи
зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в
тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в
періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати
або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від

операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна
достовірно оцінити суму зобов'язання.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат
працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують
їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення
зобов’язань.
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Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
 Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент,
інвестиційну нерухомість або інші активи;
 за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;
 суму доходу можна достовірно оцінити;
 ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів
і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання
без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які
безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина
собівартості цього активу.
3.9.3. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив
розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та
інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у
керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від
цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим
рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,
що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній
основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів,
що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших
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випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2017 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних
оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок,
тому що:
1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності
контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може
бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.
4.4. 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 й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату 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.
5.Розкриття інформації
Баланс
Облікова політика на Товаристві регламентується Законодавством України та Наказом по підприємству
"Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" .
Протягом року зберігається незмінність облікової політики.
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та непоточні
(довгострокові) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та
зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати
балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.
Непоточні активи
Всі інші активи, крім поточних, визнані непоточними.
Основні засоби
Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення
балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на
транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо пов'язані
витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне
обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються
на адміністративні витрати звітного періоду. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16
“Основні засоби”.
Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних
засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до нуля.
На кінець звітних періодів 2016 та 2017 років первісна вартість, знос та залишкова вартість основних
засобів у розрізі груп є такими:
(в тис.грн)
Групи основних засобів
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість
Станом на 31.12.2016р.
Будинки та споруди
57
16
41
Машини та обладнання
41
18
23
Інструменти, прилади, інвентар
190
134
56
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Разом

288
168
120
Станом на 31.12.2017р.
Будинки та споруди
57
18
39
Машини та обладнання
53
23
30
Інструменти, прилади, інвентар
225
160
65
Разом
335
201
134
Станом на 31.12.2017 р. основні засоби, активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно
до МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, відсутні.
Індексація, переоцінка балансової вартості основних засобів не проводились.
Товариство не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних
зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Товариство не має біологічних активів.
Нематеріальні активи
В 2017 році Товариством придбана безстрокова ліцензія.
На кінець звітних періодів 2016 та 2017 років первісна вартість, знос та залишкова вартість
нематеріальних активів є такими:
(в тис.грн)
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість
Станом на 31.12.2016р.
Нематеріальні активи
Разом
Станом на 31.12.2017р.
Нематеріальні активи
2
2
Разом
2
2
Поточні активи
Запаси
Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої на Товаристві облікової політики
і ведеться за купівельними цінами. Вартість транспортно-заготівельних витрат кожного місяця розподіляється
у відповідності до вимог МСБО 2 “Запаси”.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО для всіх видів запасів.
етод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2
“Запаси”.
Станом на 31.12.2016р. Запаси відсутні.
Станом на 31.12.2017р. Запаси відсутні.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за
амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на
отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про
сукупні доходи після надання послуг.
Якщо у Товариства існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не
будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову
вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається
у звіті про сукупні доходи. Товариство збирає об'єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської
заборгованості та передплат по діяльності ломбарду.
Ломбард аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально
окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів , строків і сум грошових коштів, отриманих
в ході погашення зазначених сум, Ломбард створює резерв на знецінення по кожному боржнику згідно
«Методики формування та списання не банківськими фінансовими установами резерву для відшкодування
можливих витрат за всіма видами кредитних операцій», які затверджені розпорядженням Держфінпослуг №
111 від 01.03.2011р
Величину резерву сумнівних боргів розраховує за методом класифікації дебіторської заборгованості із
застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників: на суму дебіторської заборгованості
терміном понад 12 місяців – 0.9.
Резерв для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій, включаючи
нараховані за всіма видами операціями проценти не здійснюється, у зв’язку з тим, що термін погашення
заборгованості становить 31 день або менш ніж 31 днів. Такі операції характеризуються відсутністю
кредитного ризику та відноситься до категорії по який резерв не нараховується.
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Поточна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнавалася Товариством активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації фінансових послуг і оцінювалася за первісною вартістю згідно вимог МСБО
№187 “Дохід”.
Розмір дебіторської заборгованності Товариства станом на 31.12.2016р та 31.12.2017р років складає:
(в тис.грн)
Назва статті
2016 рік
2017 рік
Дебіторська заборгованність за товари, роботи,
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

3585

2461

3729

1347

Разом

7314

3808

Товариство очікує погашення заборгованості протягом 2018 року.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності подані відповідно до МСБО 7 “Звіт про рух
грошових коштів”. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках
та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які
вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни
вартості.
З метою виконання норм «Положення по веденню касових операцій в національній валюті в Україні”
постанова НБУ від 15.03.04р №637 Товариством організована каса Товариства та каси структурних
підрозділів (відділень). Ліміт залишку готівки в касі Товариства та касах відділень визначається окремим
наказом директора на початку року.
Операції в касі Товариства та на відділеннях здійснюються як за допомогою комп’ютерної програми
Акцент бухгалтерія з відображенням операцій по видачі фінансового кредиту та отримання повернення
коштів по фінансовому кредиту з відсотками, поповнення каси та інкасація готівки з використанням касових
книг (відділення, головний офіс).
Ведення касових операцій відображається в електронному виді з використанням Акцент бухгалтерія,
платежі по безготівковим розрахункам здійснюються з використанням електронного обміну по системі
Клієнт-Банк.
Грошові кошти станом на початок і на кінець звітного періоду зберігаються на банківських рахунках та
в касі підприємства.
Грошові кошти у банках в національній валюті станом на 31.12.2016 р. становлять 15 тис грн., в касі
підприємства 310 тис грн.
Грошові кошти в дорозі — відсутні.
Грошові кошти у банках в національній валюті станом на 31.12.2017 р. становлять 23 тис грн., в касі
підприємства 304 тис грн.
Грошові кошти в дорозі — відсутні.
Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2017 році відсутні.
Відомості про власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016р складається з статутного капіталу в сумі 500 тис.
грн, капітал у дооцінках в сумі 16 тис грн та нерозподіленого прибутку в сумі 3 101 тис. грн.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2017р складається з статутного капіталу в сумі 500 тис.
грн, капітал у дооцінках в сумі 16 тис грн, резервного капіталу 3 101 тис. грн та нерозподіленого прибутку в
сумі 76 тис. грн.
Статутний капітал.
Статутний капітал Товариства згідно Засновницького Договору складає 500 тис. грн, і поділений між
засновниками Товариства. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю.
Резервний капітал
Резервний капітал - це страховий капітал, створений підприємством за рахунок відрахувань власного
прибутку з метою погашення можливих збитків, здійснення виплат інвесторам і кредиторам при
недостатньому забезпеченні коштами. У 2017 році згідно рішення Загальних зборів учасників Товариство
сформувало Резервний фонд на 3 101 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2016
рік. На звітну дату Резервний фонд складає 3 101 тис. грн.
Нерозподілений прибуток.
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Залишок
нерозподіленого прибутку в балансі станом на 31.12.2016р склав 3 101 тис.грн. Залишок нерозподіленого
прибутку в балансі станом на 31.12.2017р склав 76 тис.грн.
Непоточні зобов'язання
Непоточні зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені.
Довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2017 р. відсутні.
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Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.
Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
Поточні зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що
виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе
до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк погашення не
більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60
МСБО 1.
Станом на 31.12.2016 та 31.12.2017 років поточні зобов'язання складають:
(в тис.грн)
Назва статті
2016рік
2017 рік
Заборгованість за товари, роботи, послуги
3715
388
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
29
40
Заборгованість за розрахунками зі страхування
23
28
Заборгованість з оплати праці
85
97
Поточні забезпечення
14
Інші поточні зобов”язання
290
9
Разом
4142
576
Короткострокові кредити банків на 31.12.2017 р. відсутні.
Звіт про прибутки та збитки
Статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про прибутки та збитки.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням
зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що
приводить до зменшення власного капіталу Товариства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати"
відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення
власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про
фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Операційна діяльність
Дохід формується від нарахованих відсотків за користування кредитними коштами та суми списаної
кредиторської заборгованості по договорах, які були протерміновані і реалізовані в Державну скарбницю
України і за 2017 рік становить 8273 тис. грн.
Назва статті
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток

За 2016 рік

(в тис.грн)
За 2017р

9509

8273

3144
6311

2798
5221
70
92
16
76

2
9
43

До елементів операційних витрат станом на 31.12.2016 та 31.12.2017 років були віднесені наступні
суми витрат:
(в тис.грн)
2016 рік
2017рік
Матеріальні затрати
48
140
Витрати на оплату праці
2950
3646
Відрахування на соціальні заходи
611
838
Амортизація
39
35
Інші операційні витрати
2665
724
Разом
6313
5383
Прибуток від операційної діяльності за 2017 рік становить 92 тис. грн.
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Податок на прибуток нараховано в сумі 16 тис. грн.
Дивіденди не нараховувались. Інші виплати учасникам не здійснювались.
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 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 відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.
Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована
на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини,
витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2016 рік становить 52 тис. грн. (доходи).
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2017 рік становить 51 тис. грн. (доходи).
Відсутні відомості щодо надходження (вибуття) грошових коштів внаслідок судових справ.
Рух коштів у результаті неопераційної діяльності
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів,
віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як
грошові еквіваленти.
Інвестиційної діяльності Товариство у 2017 придбало основних засобів на суму 49 тис грн
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними
паперами.
Фінансової діяльності Товариство у 2017 році не здійснювало.
Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні.
Чистий рух коштів за звітний 2017 рік — 2 тис. грн. (надходження).
Залишок коштів станом на 31.12.2017 р. становить 327 тис. грн.
Звіт про зміни у власному капіталі
Статутний капітал (складений) становить п’ятсот тисяч (500 000 гривень 00 копійок)
Відповідно до Засновницького договору засновниками (учасниками) Товариства виступають:
- ТОВ “НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВІС” 50% 250 000 грн.
- ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” 50% 250 000 грн.
Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал сплачений у сумі 500 тис. грн. відповідно до частки кожним
учасником Товариства.
Капітал у дооцінках — це інформація про дооцінки об’єктів основних засобів і нематеріальних активів,
уцінки таких об’єктів в межах сум раніше проведених дооцінок.
Операцій з дооцінкою об’єктів основних засобів і нематеріальних активів у 2016, 2017 роках не
відбувалось. Загальна сума дооцінки за попередні періоди складає 16 тис грн.
Операцій з виплат учасникам у 2017 році не відбувалося.
Резервний капітал створений відповідно до чинного законодавства та установчих документів за
рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Станом на 31.12.2017 р. резервний капітал становить 3101
тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений
прибуток станом на 31.12.2016р становить 3 101 тис. грн ,станом на 31.12.2017 р. становить 76 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2016 р. 3617 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2017 р. 3693 тис. грн.
Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24
Протягом 2017 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата
відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву Товариства,
іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують
коригування активів та зобов'язань Товариства відсутні.
Керівник

_______________ Сіпачова Н.В.
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