
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
  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 біологіч-
них активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi 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 ре-
зервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 - -
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
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 2 22

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
  у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 199 180
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 - -
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
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 - -
   інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 201 202
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 201 202
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 220 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 19 ) ( 18 )
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( 280 )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 201 202
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
 Страхові резерви 1530 - -
 у тому числі:
  резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство
Повне товариство «Ломбард «Самоцвіт» 
Леус Р.С. і компанія за ЄДРПОУ 35712777

Територія Львівська область, Новий Розділ за КОАТУУ 4623055400

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство за КОПФГ 260

Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 3

Адреса, телефон 81652, Львівська область, Миколаївський район, смт Новий Розділ, проспект Шевченка, 32

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V
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ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 02 07

ПідприємствоПовне товариство «Ломбард «Само-
цвіт» Леус Р.С. і компанія за ЄДРПОУ 35712777

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2017 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 111 71

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 премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2070 - -

Валовий:
 прибуток 2090 111 71
 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 ( - ) ( - )

Інші операційні доходи 2120 1 -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

  резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
  резерв незароблених премій 1533 - -
  інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 - -
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
   розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержани-
ми авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 - -
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсій-
ного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 201 202
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

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 ( 106 ) ( 62 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2181 - -

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 6 9
 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( 5 ) ( 8 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 1 1
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 1 1
 збиток 2355 - -

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 1 1

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 77 36
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 8
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 24 26
Разом 2550 111 70

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -
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ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 02 07

Підприємство Повне товариство «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія за ЄДРПОУ 35712777

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нероз-
поділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 220 - - - 19 - - 201
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 220 - - - 19 - - 201
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 1 - - 1
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 280 - - - - ( 280 ) - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 280 - - - 1 ( 280 ) - 1
Залишок на кінець року 4300 500 - - - ( 18 ) ( 280 ) - 202

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 ( 19 ) -
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 підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )

 Витрачання на:
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 ( 19 )
Залишок коштів на початок року 3405 199 199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 180 199

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 02 07

ПідприємствоПовне товариство «Ломбард «Само-
цвіт» Леус Р.С. і компанія за ЄДРПОУ 35712777

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 112 71
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 304 165
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 24 ) ( 26 )
Праці 3105 ( 77 ) ( 36 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 ) ( 8 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 - -

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість 3117 - -

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 - -

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов’язань за страхо-
вими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 ( 324 ) ( 166 )

  Звітність фінансових установ№12/201817



ПрАТ«СК«ЄВРОІНС УКРАЇНА»

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
«Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2017 рік

ПРИМІТКА 1. «ЗАГАЛьНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО»
Повне товариство «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія є стабільно 

функціонуючою фінансовою установою з понад 9-річною історією. Початок 
відліку свого створення підприємство бере у 2008 році.

Основними видами діяльності товариства є:
- надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів 

під заставу майна;
- оцінка заставленого майна;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмету застави ;
Реалізація заставленого майна.

На сьогодні діяльність ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія 
характеризуються наступними показниками: чистий дохід від реалізації 
складає біля 111 тис грн., середньооблікова чисельність працюючих – 3 особи. 
Підприємство щорічно сплачує біля 11 тис. грн. податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджетів та фондів різних рівнів.

ПРИМІТКА 2. Операційне середовище.
Протягом 2017 року в Україні відбувались політичні та економічні зміни, 

які впливали на діяльність фінансового ринку. Стабільність економіки 
України значною мірою залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих 
на реформування адміністративної, фіскальної та правової систем, а також 
економіки в цілому. Представлена фінансова звітність відображає поточну 
оцінку керівництва щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні 
на операції та фінансовий стан Кредитної спілки. Майбутні умови здійснення 
діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 

Сьогодні розвиток фінансового сектору економіки відбувається в умовах 
фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження 
платоспроможності та довіри населення до фінансово-кредитних установ. 
Майбутній напрямок і наслідки вдосконалення їхнього функціонування на 
фінансовому ринку наразі невідомі.

ПРИМІТКА 3. Основа складання фінансової звітності
Концептуальна основа 
На виконання вимог ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Підприємства станом на 
31.12.2017 р., була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (надалі - МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 

Основа оцінки 
Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за собівартістю, 

за винятком фінансових активів, класифікованих як фінансові активи 
з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, які оцінюються за 
справедливою вартістю. 

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї 
фінансової звітності, описані нижче. ці принципи застосовувалися послідовно 
протягом всіх представлених періодів, якщо не вказано інше. 

Валюта обліку і звітності 
Національною валютою України є гривня. Гривня є також валютою обліку 

Кредитної спілки і валютою подання цієї фінансової звітності. Усі фінансові дані 
подані у гривнях, округлених до тисяч. 

Безперервність діяльності
Представлена фінансова звітність підготовлена на основі принципу 

безперервності діяльності, який передбачає спроможність Підприємства 
реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов’язання у ході звичайної 
діяльності.

ПРИМІТКА 4. «ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА»

Основні принципи облікової політики підприємства на 2017 рік затверджені 
наказом № 01 від 03.01.2015 року.

У примітках до річної фінансової звітності підприємством застосовані 
правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових 
актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, 
який здійснювався згідно з обліковою політикою підприємства на 2017 рік. 
Бухгалтерський облік підприємство веде в національній валюті - гривні. Одиниці 
виміру у яких подається фінансова звітність - тисячі гривень.

У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, наказу про облікову політику підприємство визначає:

-  основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і 
формування статей звітності;

-  єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу 
підприємства;

-  порядок нарахування доходів і витрат підприємства;
-  критерії визнання активів безнадійними до отримання;
-  порядок створення та використання спеціальних резервів;
-  вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

активи і зобов’язання підприємства оприбутковуються та обліковуються за 
вартістю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартістю. 
Вартість активів і зобов’язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується 
в національну валюту по курсу Національного банку України на момент 
складання балансу.

Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні 
(визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство 
використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх 
реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, 
формування резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, 
амортизація необоротних активів тощо.

ПРИМІТКА 5. «ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ»
 При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, 

які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів 
та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату 
підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють 
вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного 
фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та 
обумовлені минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в 
тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій. 

ПРИМІТКА 6. «ДЕБІТОРСьКА ЗАБОРГОВАНІСТь»
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність 

отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її 
сума. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги 
визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних 
бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання 
послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську 
заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. 

На підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов’язаної із реалізацією 
продукції (робіт, послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. 
Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про 
фінансові результати у складі інших операційних витрат. 

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна 
заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення 
боржником або по якій закінчився строк позивної давності. Виключення 
безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги 
з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства, 
з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

Інформація про  дебіторську заборгованість:
     тис. грн.

№ 
з/п Показник 2016 рік 2017 рік

1 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 0 0

2 Інша поточна дебіторська заборгованість 2 22
Разом 2 22

ПРИМІТКА 7. «ГРОшОВІ КОшТИ ТА Їх ЕКВІВАЛЕНТИ»
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки 

по рахунках до запитання, короткострокові i високоліквідні інвестиції з терміном 
погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти.

Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:
      тис. грн

№ 
з/п Показник 2016 рік 2017 рік
1 Каса 199 180
2 Поточний рахунок у банку 0 0

Разом 199 180

ПРИМІТКА 8. «ВЛАСНИй КАПІТАЛ»
Інформація про власний капітал:
      тис. грн.

№ 
з/п Показник 2016 рік 2017 рік
1 Статутний капітал 220 500
2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19 -18
3 Неоплачений капітал 0 -280

Разом 201 202
Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ.
Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного 

законодавства України.

У відповідності до Установчих документів Товариства, станом на 31.12.2017 
року складений капітал становить 500000 грн. (П’ятсот тисяч гривень 00 коп.).

ПРИМІТКА 9. «ДОхОДИ І ВИТРАТИ»

Доходи і витрати визнаються підприємством за кожним видом діяльності 
(операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:

а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями 
підприємства;

б) фінансовий результат операції, пов’язаної з продажем (купівлею) товарів, 
наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються 
договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно 
із вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат 
відображається в бухгалтерському обліку окремо.

Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує 
принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип обачності.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної 
операції підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом 
певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому 
вони були здійснені.

Доходи та витрати, які включено в «Звіт про фінансові результати» 
визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли 
відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, 
в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх 
періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх 
періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, 
відповідно, протягом яких очікується отримання пов’язаної з ними економічної 
вигоди.

 Інформація про доходи та витрати: 
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ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія

      тис. грн.

№ 
з/п Показник 2016 рік 2017 рік

Доходи 0 0

1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 71 111

2 Інші операційні доходи 0 1
3 Інші фінансові доходи, в т.ч.: – -

     отримані відсотки – -
4 Інші доходи - -

Витрати

1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 0 0

2 Адміністративні витрати 62 106
3 Витрати на збут 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0
5 Фінансові витрати 8 5
6 Інші витрати 0 0

Операційні витрати за елементами представлені наступним чином:
№ 
з/п Показник 2016 рік 2017 рік
1 Витрати на оплату праці 36 77
3 Відрахування на соціальні заходи 8 10
4 Амортизація 0 0
5 Інші операційні витрати 26 24

Разом 70 111

ПРИМІТКА 10. «ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ»
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
 - забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в 

майбутньому;
 - забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на 

продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.
 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості 

власного капіталу та своїх зобов’язань.  Метою Товариства в управлінні 
капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу та зобов’язань.

ПРИМІТКА 11. «УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
У фінансовій звітності Товариства за 2017 рік не було підстав визнавати 

умовні активи зобов’язання.

ПРИМІТКА 12. «ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату 

за придбані основні засоби, товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. 
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало зобов’язань, які б воно не 
сплачувало своєчасно згідно договорів.

ПРИМІТКА 13. «ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. 

Основні ризики, властиві операціям Товариства, включають кредитні ризики, 
ризик ліквідності.

Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та 
управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення відповідних 
лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання 
лімітів.

Товариство управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик.  Кредитний ризик представляє собою ризик того, що 

клієнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може 
призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, 
головним чином, пов’язаний з дебіторською заборгованістю позичальників.

Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, 
встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або 
групи клієнтів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що 
Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього 
погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється 
та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних 
ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.

З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг 
очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами 
та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/
зобов’язаннями.

Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та 
приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.

ПРИМІТКА 14. «ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ»
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються  сторони, одна з яких 

контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є  
об’єктом спільного контролю.

Зв’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між 
незв’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від  угод і 
умов  між  незв’язаними сторонами

Пов’язані сторони включають: 
- акціонерів
- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей
- компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним 

впливом Товариства, чи його акціонерів.

Операції з пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 
представлені таким чином:

     тис. грн.

Показник 2017 рік

Доходи отримані по операціях з пов’язаними особами -
Витрати понесені по операціях з пов’язаними особами -
Дебіторська заборгованість пов’язаних осіб -
Кредиторська заборгованість перед пов’язаними особами -

ПРИМІТКА 15 «ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ»
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що на 

Товаристві в період між датою звітності – 31.12.2017 р. i датою затвердження 
фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни (коригування) фінансової 
звітності, не було.

ПРИМІТКА16. «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом ПТ «Ломбард 

«Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія 31 січня 2018 року.

Керівник  Денис С.П.
Головний бухгалтер Жукова Г.Д.

ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про річну фінансову звітність та звітні дані

Повного товариства «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія за рік, 
що закінчився 31 грудня 2017 року

Адресат
Збори учасників ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія, 

Керівництво, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. 

Розділ 1 «Звіт щодо аудиту фінансової звітності»
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. 

і компанія (код ЄДРПОУ – 35712777, місцезнаходження: Львівська область, 
Миколаївський район, місто Новий розділ, проспект Шевченка, будинок 32), що 
додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 
2017 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, звіт 
про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні 
примітки.

На нашу думку, фінансова звітність ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. 
і компанія, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2017 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 
та Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг за результатами аудиту річної звітності та звітних 
даних фінансових установ за 2017 рік (Затверджене Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг 01.02.2018 року №142). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»), та етичними 
вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 
а також виконали інші етичні обов’язки відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, 

були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за 
поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому, 
ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Формування складеного капіталу та відповідність власного капіталу 
вимогам законодавства

Вимоги щодо забезпечення мінімального розміру власного капіталу 
Ломбарду 1000000 грн. не виконані, відповідно до пп. 1 і 2 ст.1 Розділу VIII 
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 28.08.2003 року № 41 у редакції розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 15.12.2016 № 3120. Розмір власного капіталу ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус 
Р.С. і компанія становить 202 тис. грн. на 31.12.2017 року.

Інша інформація 
Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію щодо 

річних звітних даних Ломбарду, які складаються Товариством відповідно до 
вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», 
затвердженого розпорядженням від 04.11.2004 року N 2740 (із змінами і 
доповненнями від 12.12.2017 року) та містить:

- загальну інформацію про ломбард за 2017 рік (додаток 1);
- звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);
- звіт про діяльність ломбарду (додаток 3).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію 
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією 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. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до 
звіту.

Однак, зазначаємо про несуттєву (методологічну) невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час 
аудиту. У Звіті про склад активів та пасивів ломбарду за 2017 рік (додаток 2) не 
відображено збільшення статутного капіталу до 500 тис. грн., у відповідності 
до нової редакції Засновницького договору Товариства, затвердженого 
протоколом № 4 від 28 квітня 2017 року, (рядок 091 на кінець звітного періоду), 
та збільшення значення неоплаченого капіталу на 280 тис. грн. (рядок 096 
на кінець звітного періоду). На розмір капіталу (рядок 090 на кінець звітного 
періоду) та на розмір власного капіталу (рядок 110 на кінець звітного періоду) 
дана невідповідність не вплинула.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
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ПТ «Ломбард «Самоцвіт» Леус Р.С. і компанія

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне 
подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, 
коли управлінський персонал або планує ліквідувати 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
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи 
помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом 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;

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

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрун¬тованість 
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 компанії продовжити безперервну діяльність;

- 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.

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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 
аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Розділ 2 «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів»
З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо 

дотримання фінансовою установою положень законодавчих та нормативних 
актів, ми розглянули наступні питання, зокрема:

1. Протягом 2017 року ломбард надсилав повідомлення Нацкомфінпослуг 
про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за 
винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

2. Ломбард надає клієнту всю необхідну інформацію відповідно до ст.12 
Закону про фінансові послуги та розміщує інформацію, визначену п.1 ст.12 та 
ст.121 Закону про фінансові послуги, на власному веб-сайті (веб-сторінці) (http://
zvitnist.com.ua/35712777), а також дотримується «Положення про розкриття 
фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі 
даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових 
установ» (згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг №825 від 19.04.2016 р).

Ломбард забезпечує актуальність вищезазначеної інформації шляхом 
ведення журналу обліку операцій, виконаних за допомогою програмного 
забезпечення і технологічних засобів супроводження веб-сайту (веб-сторінки) 
спілки (в паперовому або електронному вигляді), відомості якого містять дані 
про час, дату, зміст інформації (змін до інформації) та прізвище, ім’я та по 
батькові особи, яка розмістила інформацію (внесла зміни до інформації) на 
веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи.

3. Ломбард розміщує внутрішні правил надання фінансових послуг на 
власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після 
дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати, зокрема це є Правила 
користування послугами ломбарду від 30.04.2017 р.

4. Ломбард протягом 2017 року дотримувався вимог статті 10 Закону про 
фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів під час 
виникнення таких випадків.

5. Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою 
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів, документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд (експерт Пасько Анатолій 
Михайлович), який має кваліфікаційний сертифікат (серія АЕ № 000585 від 
31.07.2012 р.).

6. Фінансовою установою інформація про умови доступності приміщення 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у 
місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

7. Приміщення, де провадиться діяльність по наданню фінансових послуг, 
знаходяться за місцезнаходженням ломбарду , яке фінустанова орендує 
згідно Договору оренди нежитлового приміщення і є окремим нежитловим 
приміщеннями з обмеженим доступом.

Фінансовою установою забезпечується зберігання грошових коштів і 
документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для 
зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), 
та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених 
Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.

8. Ломбардом дотримуються обмеження щодо суміщення провадження 
видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 
913, розділом 2 Положення № 1515.

9. Ломбард включає у договори про надання фінансових послуг обов’язкове 
посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.

10. Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил надання 
відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил 
вимогам статті 7 Закону про фінпослуги та Положення № 3981, та укладає 
договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

11. Ломбард має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення 
та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим 
Вимогами № 4122, і передбачають ведення обліку операцій з надання 
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг – 1С 
«Підприємство».

12. Ломбард протягом звітного періоду не залучав фінансових активів від 
фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення згідно з п. 38 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг, затверджених постановою КМУ № 913 від 07.12.2016р. (далі – Ліцензійні 
умови).

13. Ломбард орендує окреме нежитлове приміщення, що відповідає вимогам 
п. 2.3 Положення № 3981 (крім малих архітектурних форм) та спеціального 
місця зберігання з заставленого майна.

14. Договір надання фінансових послуг відповідає вимогам ст. 6 Закону про 
фінпослуги, Положенню № 3981, Закону України «Про захист прав споживачів», 
ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом. 

15. Ломбард дотримується вимог законодавства щодо формування резерву 
сумнівних боргів та резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 
позичок, який є резервом, що формується згідно з вимогами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності у зв’язку із знеціненням (зменшенням 
корисності) активів внаслідок реалізації кредитного ризику.

Розділ 3 «Інші елементи»
Основні відомості про аудитора
Найменування: 
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит» (код ЄДРПОУ 

33539238).
Місцезнаходження: 
46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71; 
тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail:  zahidaudit@ukr.net
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: № 

3620 від 30 червня 2005 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0243 згідно 

Рішення Аудиторської палати України № 249/5 від 26.04.2012 року.
Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення 

обов’язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України № 255/1 від 
06.09.2012 року.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане 
відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088 
строком дії 3 04.07.2013 по 23.04.2020 рр.

Основні відомості про ломбард:

Повна назва Повне товариство «Ломбард «Самоцвіт» 
Леус Р.С. і компанія

Код за ЄДРПОУ 35712777

Місце знаходження за КОАТУУ
4623055400
81652, Львівська область, Миколаївський 
район, місто Новий Розділ, проспект 
Шевченка, будинок 32

Телефон (факс) 0679883569

Види діяльності за КВЕД 64.92 
Інші види кредитування

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:
Серія А01
Номер 419767
Дата 04/04/2008

орган Миколаївська районна державна 
адміністрація

Дата внесення змін до установчих 
документів 28 квітня 2017 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
дата рішення 25/12/2008
номер рішення 1515
реєстраційний номер 15102300
серія свідоцтва ЛД
номер свідоцтва 377
код фінансової установи 15

Державний орган Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання коштів 
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:
номер рішення 3061
дата рішення 06.07.2017 р.
строк дії безстрокова

Орган
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Чисельність працюючих 3
Банківська установа (основний 
поточний рахунок)

№ 265010010688812 в ПАТ КБ “Хрещатик 
”, МФО 300670

Кількість відокремлених підрозділів 0
Відомості про умови договору про проведення аудиту:
Договір № 61ФП від 11 грудня 2017 року.
Дата аудиторського висновку
30 березня 2018 року.
Адреса аудитора
46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора є:
аудитор   Салюк Б.Є.
Сертифікат аудитора  
Серія А № 004506 від 26/01/2001
Директор ПП «Аудиторська фірма 
«Західаудит», аудитор  Салюк Б.Є.
Сертифікат аудитора № 004506 від 26/01/2001
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