
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія» за ЄДРПОУ 36623699

Територія за КОАТУУ 6310136300

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 260

Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 1

Адреса, телефон 61022, м.Харків, Дзержинський р-н, вул.Іванівська,1

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

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 3 3
     накопичена амортизація 1002 3 3
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 2 1
     первiсна вартiсть 1011 8 8
     знос 1012 6 7
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 2 1
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги: 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками
    за виданими авансами 1130 - -
    з боджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 78 78
 Поточні фінансові інвестиції 1160 160 160
 Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 238 238
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 240 239

ПАСИВ Ко
д

ря
дк
а

Н
а 
по

-
ча
то
к 

зв
іт
но

го
 

пе
рі
од

у

Н
а 
кі
не
ць

 
зв
іт
но

го
 

пе
рі
од

у

1 2 3 4
   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2220 2220
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 21 ) ( 27 )
 Неоплачений капітал 1425 ( 1961 ) ( 1954 )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 238 239

Б А Л А Н С  (Продовження)

1 2 3 4
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 2 -
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
    розрахунками зі страхування 1625 - -
    розрахунками з оплати праці 1630 - -
 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 2 -
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

    БАЛАНС 1900 240 239
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство ПТ  « Ломбард «ТДВ 
СК «Схід-Захід» і компанія» за ЄДРПОУ 36623699

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2013 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 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 - -

Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 2 -
Адміністративні витрати 2130 ( 8 ) ( 22 )
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 ( 6 ) ( 22 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№15/201456



ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - -
 збиток 2295 ( 6 ) ( 23 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - -
 збиток 2355 ( 6 ) ( 23 )

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 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство ПТ  « Ломбард «ТДВ СК 
«Схід-Захід» і компанія» за ЄДРПОУ 36623699

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2013 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 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Інші надходження 3095 - -

 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 ) ( 8 )
Праці 3105 ( 1 ) ( 7 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 ) ( 3 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 - ( 1 )
Інші витрачання 3190 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 ( 7 ) ( 19 )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 -6 -23

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 1 8
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 3
Амортизація 2515 1 1
Інші операційні витрати 2520 5 10
Разом 2550 8 22

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 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - 1
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 - -
     необоротних активів 3260 - -
Виплати за деривативами 3270 - -
Інші платежі 3290 - ( 1 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 7 12
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 - -
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів 3355 - -
Інші платежі 3390 - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7 12
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 - ( 7 )
Залишок коштів на початок року 3405 - 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія» за ЄДРПОУ 36623699

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2013 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зреєстро-
ваний 
капітал 

Капітал у 
доцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2220 - - - (21) (1961) - 238
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 2220 - - - (21) (1961) - 238
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (6) - - (6)
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 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - 7 - 7
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - (6) 7 - 1
Залишок на кінець року 4300 2220 - - - (27) (1954) - 239
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ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД» І КОМПАНІЯ»

  Примітки до річної фінансової звітності за 2013р.

1.Загальна інформація

Повне найменування підприємства ПТ «Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і 
компанія»

Скорочене найменування ПТ «Ломбард «Схід-Захід»
Код ЄДРПОУ 36623699
Інформація про філії філій відсутні
Юридична адреса підприємства 61022, м. Харків, вул. Іванівська, 1
Фактична адреса підприємства 61022, м. Харків, вул. Іванівська, 1
Дата і номер запису в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб і ФОП № 14801020000044829 від 19.08.2009 р.

Контактні телефони (057) 707-84-64
Факс (057) 707-84-64
Розмір зареєстрованого статутного 
капіталу 2220 тис. грн.

Органи управління
Найвищим органом управління є За-
гальні сбори учасників, Виконавчим ор-
ганом є Директор

Види діяльності за КВЕД-2010 64.92 інші види кредитування
Працівники 3 сумісника
Директор Єпіхін Юрій Володимирович
Головний бухгалтер Басяєва Людмила Анатоліївна

 2.Основа  підготовки звітності
Відповідно до ст.12-1. п.2 Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" підприємства,  які  провадять  господарську  ді-
яльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів  України,  
складають фінансову   звітність  та  консолідовану  фінансову  звітність  за 
міжнародними стандартами. Відповідно до Порядку подання фінансової звіт-
ності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 
№ 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність підприєм-
ствами, які здійснюють надання фінансових послуг, крім страхування та пен-
сійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності 
з    управління   активами   (група   64.3   КВЕД   ДК   009:2010) , а також 
недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3  КВЕД ДК 009:2010)  - почина-
ючи з 1 січня 2013 року.

Датою переходу переходу на застосування Міжнародних стандартів  фі-
нансової  звітності є 1 січня 2013р.

При переході до складання фінансової звітності за міжнародними стан-
дартам, використовуються норми та можливості, які надаються МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Дана фінансова звітність Підприємства  є попередньою до складання 
повного комплекту звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та складена станом на 31 грудня 2013р.

При складанні фінансової звітності Підприємство дотримується прин-
ципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі 
складання фінансової звітності за МСФЗ, та вимог МСБО, а також основних 
принципів, передбачених ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні».

 Трансформація фінансової звітності здійснюється станом на 31.12.12р., 
31.12.2013р. 

Основа представлення
Підприємство здійснювало облікові записи відповідно до вимог Націо-

нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні, 
які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 
фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом Компанії, та 
з метою забеспечення своєчасного надання достовірної інформації користу-
вачам фінансової звітності. Дана фінансова звітність підготовлена на осно-
ві цих облікових записів з коригуваннями, необхідними для приведення її у 
відповідність у всіх істотних аспектах до МСФЗ. Ці коригування включають 
також  рекласифікації для відображення економічної суті операції, включаю-
чи рекласифікацію деяких активів і зобовязань, доходів і витрат фінансової 
звітності.

Фінансова звітність представлена у національній валюті України, у тися-
чах українських гривень.

При трансформації фінансової звітності облікова політика застосовується 
ретроспективно.

3.Основні принципи  облікової політики та  фінансової  звітності.
Фінансова звітність складається на основі Облікової політики, затвердже-

ної  Наказом   № 1 від 02.01.2013р.
Облікова політика базується на чинному законодавстві України, норма-

тивно-правових актах Нацкомфінпослуг України, міжнародних стандартах фі-
нансової звітності( далі- МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом 
з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності, національних по-
ложеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Основні засоби та нематеріальні активи.
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю в момент придбання 

з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.    На дату переходу 
на МСФЗ після визнання активом, основні засоби  відображаються у фінан-
совій звітності за моделлю собівартості – собівартість активу мінус будь-яка 
накопичена амортизація  та будь-які накопичені збитки від зменшення корис-
ності. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з 
моменту їх придатності до використання, виходячи з корисного терміну служ-
би відповідних активів.

Основні засоби розподіляються на наступні групи:
1) Земля та будівлі
2) Машини та обладнання
3) Автомобілі
4) Меблі та приладдя
5) Офісне обладнання.  
Згідно з обліковою політикою підприємства, строки корисного використан-

ня встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремим наказом 
керівника. 

З метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових зві-
тів нематеріальні активи класифікують із використанням наступних груп: 
копм'ютерні програми, ліцензії, інші нематеріальні активи.Після визнання ак-
тивом об'єкти нематеріальних активів оцінюються за моделлю собівартості. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних акти-
вів встановлюється  наказом директора підприємства з урахуванням вимог 
законодавства та правовстановлюючого документа на об’єкт.

 На дату переходу визнаються необоротними активами активи які утри-
муються з метою використання їх у процесі своєї господарської діяльності, 
наданні послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року.                       

Відображення фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання, які обліковуються на балансі 

Підприємства, представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, дебі-
торською і кредиторською заборгованістю, фінансовими вкладеннями та ін-
шими зобов'язаннями.

Фінансові інструменти класифікуються, як зобов'язання або капітал, у від-
повідності з контрактними зобов'язаннями. Дивіденди, прибутки або збитки, 
які відносяться до фінансових інструментів, які класифіковані як актив або 
зобов'язання, відображаються у звітності, як доходи або витрати.

Фінансові інструменти: визнання і оцінка.
В результаті застосування МСФЗ,  Підприємство класифікує фінансові ін-

струменти за наступними категоріями:
а. Вкладення у цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю із 

відображенням переоцінки через прибуток або збиток.
d. Позики та дебіторська заборгованість.
Вкладення у цінні папери, класифіковані як наявні для продажу, по яким 

існує активний ринок і ринкова вартість яких може бути достовірна визна-
чена, обліковуються по ринковій вартості.Коливання такої ринкової вартості 
відображається через зміни в капіталі.

Цінні папери, наявні для продажу, вартість яких неможливо визначити 
достовірно, обліковуються по собівартості, якщо по ним не існує ринкових 
котирувань на активному ринку.

Відображення фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції , які належать Підприємству на праві власності, об-

ліковуються по справедливій вартості через прибутки та збитки, або по собі-
вартості, якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість. 

Запаси
Запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: собівартості або чи-

стої вартості реалізації по собівартості та відносяться до витрат за методом 
ФІФО за фактом використання.

Інша дебіторська заборгованість.
Інша дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних 

надходжень.  
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають горошові кошти на банків-

ських рахунках, грошові кошти в касі і банківські депозити, терміном розмі-
щення три місяці і менше.

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Облік і визнання зобов’язань та резервів Підприємства здійснюється від-

повідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Резерви визнаються, якщо Підприємство в результаті певної події в ми-

нулому має  юридичні або фактичні зобов’язання,  для врегулювання яких з 
більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оці-
нити з достатньою надійністю.

Методика формування ПТ «Ломбард «Схід-Захід» резерву для покриття 
ризиків неповернення основного боргу за кредитами та іншими видами за-
боргованності, визнаними нестандартними, затверджена рішенням Загаль-
них зборів учасників (протокол № 10 від 21.11.11р.)  та розроблена у відповід-
ності до Законів України «Про фінансові послуги», «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з неру-
хомістю», «Про заставу», Податкового Кодексу України, Цивільного Кодексу 
України та ін.             

Припинення визнання фінансових активів
Визнання фінансового активу зупиняється,  у випадку:
а. Закінчення терміну дії прав на отримання грошових надходжень від 

такого активу
б.Передачі Підприємством прав , що йому належать, на отримання  гро-

шових надходжень від такого активу і передача контролю над активом.
в.У разі погашення та анулювання  відповідного зобов'язання.                           
Статутний капітал
Статутний капітал зафіксований в установчих документах та   відобража-

ється по первісній вартості внесків учасників. Статутний капітал формуєть-
ся виключно грошовими коштами. Учасники підприємства несуть додаткову 
(субсідіарну) відповідальність за зобовязаннями Підприємства усім майном, 
що їм належить.

Визнання доходів
Доходи  відображаються у відповідності з принципом нарахувань на дату  

надання відповідної послуги.
Процентні доходи визнаються у тому періоді, до якого вони відносяться 

виходячи з принципу нарахувань. 
Інші доходи
Інші доходи визнаються за наявності вірогідності отримання Підприєм-

ством відповідних економічних вигід і можливості достовірної оцінки суми 
доходу.

Визнання витрат
Підприємство несе витрати в процесі своєї операційної діяльності, а то-

кож інші витрати, які не пов'язані з діяльністю ломбарда. Ці витрати класифі-
ковано та відображено у звітності як адміністративні. 

Витрати визнаються, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних 
вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання, які 
можуть бути надійно виміряні.

  Витрати відображаються у звіті про сукупний дохід на основі безпосе-
реднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкрет-
них статей доходів. Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж 
декількох облікових періодів і зв’язок з доходом можна прослідити лише в 
цілому або побічно, витрати в звіті зазначаються  на основі методу раціо-
нального розподілу.

Витрата визнається в звіті про фінансовий результат негайно, якщо ви-
трати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економіч-
ні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як 
актив в балансі.

Поточний  податок на прибуток.
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Податок 

на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, 
за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому 
сукупному прибутку, або до операцій з власниками, що відображаються без-
посередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються в 
іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів.

ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія»
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Поточний податок на прибуток розраховується, виходячи з передбачу-
ваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням 
ставок з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату, а також суми 
зобов’язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за 
попередні звітні періоди. Управлінським персоналом приняте рішення, від-
повідно не відображати у фінансовій звітності тимчасові різниці. Тимчасові 
різниці- це різниці між балансовою вартістю активу чи зобовязання в звіті про 
фінансовий стан та їх податковою базою. 

Безперервність діяльності
 Підприємство складає фінансову звітність на основі безперервності. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати товариство. Управлін-
ському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями 
чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності товари-
ства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Операції з пов’язаними сторонами
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролюва-

ти іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та опе-
раційних рішень іншою стороною. Рішення про те які сторони являються 
зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але й  ви-
ходячи з характеру стосунків із зв’язаними сторонами.

Управління ризиками
Підприємство наводить інформацію, яка дозволяє користувачам фінан-

сової звітності оцінити характер та об’єм фінансових ризиків, що можуть ви-
никати у процесі господарької діяльності: ринковий ризик, ризик втрати лік-
відності, кредитний ризик.

Управління ризиками(ризик-менеджмент) - це багатоступінчатий процес, 
мета якого в зменшенні ризиків або мінімізації їх наслідків.

Ми виділяємо декілька основних етапів управління ризиками:
- аналіз об’єкту ризику
- виявлення ризику
- оцінка ризику
- ухвалення рішення
- контроль та коригування результатів процесу управляння ризиками
Мінімізацію інвестиційних ризиків Підприємство здійснює двома спосо-

бами:
Диверсифікація інвестиційного потрфелю та можливість аналізу активу 

перед його купівлею і відстеження в подальшому інформації щодо цього ак-
тиву.

4.Розкриття інформації статей фінансової звітності
 Всі господарські операції, що мали місце в 2013 році відображені в по-

вному обсязі.
4.1Основні засоби і нематеріальні активи.
 

31.12.2012 31.12.2013
Нематеріальні активи
  залишкова вартість
  первісна вартість
  знос

-
3
3

-
3
3

Основні засоби 
  залишкова вартість
  первісна вартість
  знос

2
8
6

1
8
7

Основні засоби враховуються на балансі за собівартістю, яка включає 
вартість придбання та витрати, пов'язані з доведенням об'єкта до експлуа-
тації.

Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом, виходячи 
зі строку корисного використання об'єкта.

 На кінець звітного періоду  первісна вартість повністю амортизованих   
активів складає 5 тис. грн.  Вони віднесені до групи «офісне обладнання» та 
визнаються активами, бо надалі будуть використовуватися в господарській 
діяльності та існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються, що класифікують-
ся як для продажу, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 
обмеження володінням, користуванням та розпорядженням на балансі не-
має.  За рішенням керівника не проводилося   тестування на зменшення ко-
рисності основних засобів.  

На кінець звітного періоду  первісна вартість повністю амортизованих  не-
матеріальних активів ( група "Компютерне програмне забезпечення) складає 
3 тис. грн. Вони визнаються нематеріальними активами, бо надалі будуть 
використовуватися в господарській діяльності та існує ймовірність отримання 
майбутніх економічних вигід.   

Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються, що класифі-
куються як для продажу, щодо яких існують передбачені чинним законодав-
ством обмеження володінням, користуванням та розпорядженням на балансі 
немає.  Нематеріальних активів утримуваних для продажу на балансі немає.

4.2 Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції, які належать підприємству на праві власності та 

відображаються по справедливою вартістю станом на 31.12.12р.,31.12.13р. 
становлять 160 тис. грн.

Балансова вартість цінних паперів не відрізняється від їхньої справед-
ливої вартості.
(Тис грн.)
Фінансові інвестиції 31.12.2012 31.12.2013
Акції прості іменні  ПрАТ «УСК» 1600 шт. 160 160

 На дату переходу на МСБО переоцінка цінних паперів, що обліковують-
ся за справедливою вартістю не проводилася. Цінні папери класифіковані 
відповідно Наказу про облікову політику. Усі цінні папери  що є на балансі 
підприємства, не мають ознак знецінення і жодним чином не очікується зміна 
майбутніх грошових потоків від реалізації цінних паперів у сторону зменшен-
ня, адже ПрАт «УСК» є діючою, прибутковою компанією. 

4.3 Запаси
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у від-

повідності до МСБО 2 «Запаси» .
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оці-

нок: собівартості або чистої вартості реалізації  відповідно до п.9 МСБО 2. 
Для визначення собівартості запасів використовується метод ФІФО.

Запаси станом на  31.12.12р., 31.12.13р. відсутні.
Запасів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обме-

ження володіння, користування та розпорядження, на балансі протягом звіт-
ного періоду не було.

4.4 Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

(Тис грн.)
31.12.2012 31.12.2013

Дебіторська заборгованість за акції 78 78
                    

Дебіторська заборгованість відображається за  вартістю очікуваних над-
ходжень та складає станом на 31.12.12р.-78 тис. грн., на 31.12.13р.-78 тис. 
грн. Для відображення дебіторської заборгованності за чистою вартістю був 
проведений аналіз заборгованості по термінах її виникнення і термін її сплати 
за умовами договорів. Резерв сумнівних боргів не створювався, бо за резуль-
татами аналізу, управлінський персонал дійшов висновку, що  заборгованість 
реальна до погашення, і що сумніви щодо її непогашення на дату складання 
звітності відсутні.

4.5 Грошові кошти
Грошові кошти підприємства представлені в наступному вигляді:

(Тис грн.)
31.12.2012 31.12.2013

Поточні рахунки в банку та каса - -

Станом на 31.12.2013р.  грошові кошти  на підприємстві  відсутні.
При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» не засто-

совувався. На підприємстві немає валютних операцій.
4.8 Статутний капітал

(Тис грн.)
Статутний капітал 31.12.2012 31.12.2013

Зареєстрований 2220 2220
Неоплачений 1961      1954

Зареєстрований статутний капітал на 31.12.2013р. складає 2220 тис. грн., 
з нього 1954 тис. грн. становить неоплачений капітал.  

4.9 Кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість відображається в Балансі за пер-

вісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або 
послуг.

Кредиторська заборгованість з постачальниками та підрядниками на 
31.12.2013р. відсутня, за вищезазначені періоди представлена наступним 
чином:
(Тис грн.)

31.12.2012 31.12.2013
Поточна кредиторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги 

2 -

4.10 Інші операційні доходи.
Витрати, повязані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відпо-

відним доходом.
У 2013р. – 2 тис. грн. Доходом було визнано кредиторську  заборгованість 

за товари, роботи, послуги по якій минув термін позовної давності.
Всі отримані доходи ломбарду в 2013р. відображено у звітності в повно-

му обсязі.
4.11 Адміністративні витрати
Адміністративні витрати у 2013р. складались з:

(Тис грн.)
2013

Витрати на оплату праці 1
Відрахування на соц.заходи 1
Амортизація 1
Інші витрати 5
Всього 8

Усі витрати, які здійснювало підприємство, відносяться до адміністратив-
них та складають  у 2013р.- 8 тис. грн.

4.12 Резерви.
У звітному періоді Підприємство не здійснювало формування  резерву 

для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами та іншими 
видами заборгованності, визнаними нестандартними  у зв’язку з відсутністю 
господарської діяльності.

Резерв забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам підприєм-
ства не створювався, тому що суми таких витрат управлінський персонал 
вважає не суттєвими.

4.13 Операції з пов’язаними сторонами
Протягом 2013р. не здійснювалися операції з пов’язаними сторонами. 

Станом на 31.12.2013р. обліковується  заборгованість за Договором купівлі-
продажу цінних паперів №Б156-11/Б155-11 від 26.12.11р., укладеним  з фізич-
ноє особою Бастрикіним О.І. на суму 78000,00 грн., який має спорідненість 
першого рівня з засновником Ломбарду

4.14 Безперервність діяльності.
Принцип безперервності є дійсним, бо оцінка активів ломбарду базується  

із припущення, що господарська діяльність буде розпочата в майбутньому, 
тобто ломбард не має наміру й необхідності ліквідуватися.  

 4.15 Вплив трансформації суттєвих статей звітності за МСФЗ на по-
казники нерозподіленого прибутку та фінансові результати.

Трансформація суттєвих статей  звітності за МСФЗ не призвела до змін 
показників. 
(Тис грн.)

31.12.12 31.12.13
Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток)

(21) (27)

Фінансовий результат (23) (6)
   
4.16 Звіт про рух грошових коштів
Форма №4 «Звіт про рух грошових коштів» складена за прямим методом.
На кінець звітного періоду залишки грошових коштів та їх еквіваленти від-

сутні.
4.17  Управління капіталом.
Показники, що використовуються Підприємством для управління капіта-

лом відображено в Звіті про власний капітал складаються з зареєстрованого 
капіталу, непокритого збитку, неоплаченого капіталу та становлять власний 
капітал:

На 31.12.2012р. - 238 тис. грн.
На 31.12.2013р. - 239 тис. грн.
4.18  Події після звітної дати.
Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження  керівництвом фінансо-

вої звітності не відбувалося подій, які могли б вплитнути на фінансовий стан 
підприємства.

ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія»
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АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 
(ЗВІТ) незалежного  аудитора

щодо попередньої фінансової звітності 
 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-

ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«СХІД-ЗАХІД» І КОМПАНІЯ»

за 2013 рік.

1.Адресат.
1.1. Аудиторський  висновок (звіт незалежного аудитора)  щодо  по-

передньої фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ТО-
ВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«СХІД-ЗАХІД» І КОМПАНІЯ»  за 2013 рік  призначається для:

-  Учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ТОВАРИСТВО З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД» І 
КОМПАНІЯ», 

-     Управлінського персоналу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД 
«ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «СХІД-ЗАХІД» І КОМПАНІЯ», 

-   Національної  комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері  
ринків фінансових послуг.   

 
2. Вступний параграф.
2.1. Аудитори  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМА «БАРВІНОК-АУДИТ» (далі - ТОВ  ФІРМА «БАРВІНОК-АУДИТ») про-
вели аудит попередньої фінансової звітності  ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛОМБАРД «ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД» І КОМПАНІЯ»   (далі - ПТ «ЛОМБАРД 
«СХІД-ЗАХІД», ТОВАРИСТВО ) за рік, що закінчився 31.12.2013 р., складе-
ної  з використанням  Міжнародних  стандартів  фінансової звітності (далі 
– МСФЗ), яка додається та включає:

1. Баланс  (Звіт про фінансовий стан) станом  на 31.12.2013 р. – форма 
№1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2013 
– форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  за 2013 рік – 
форма №3; 

4. Звіт про власний капітал за рік 2013  -  форма №4;  
5. Примітки до фінансового звіту за 2013 рік  зі  стислим  викладом 

суттєвих принципів облікової політики, розкриття статей звітності, а також  
інформації, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)
БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 

2.2. Ці фінансові звіти складені за період з  01.01.2013 р. по 31.12.2013 
р. на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності  згідно 
з обліковою  політикою, затвердженою наказом від 02.01.2013 р. №1 1 
«Про організацію облікової політики у відповідності з міжнародними стан-
дартами фінансової звітності».

 2.3.  Аудит спланований та проведений для забезпечення обґрунтова-
ної впевненості в тому, що попередня фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД 
«СХІД-ЗАХІД» не містить суттєвих викривлень. Аудиторський висновок 
підготовлено відповідно до:

 -  Міжнародних стандартів аудиту;      
з урахуванням:
-  Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне  регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 р. №2316 «Про 
визнання такими, що втратили чинність, деякі розпорядження Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення 
інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандар-
тів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які 
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими 
установами».

2.4. Метою перевірки є висловлення  аудитором незалежної думки 
щодо достовірності, повноти фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-
ЗАХІД» та також висловлення професійного незалежного судження про 
те, що надана фінансова звітність відповідає встановленим вимогам до 
її складання, та розкриттю інформації згідно прийнятої облікової політи-
ки, що базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі 
- МСФЗ), та чи дає вона в усіх суттєвих аспектах  об`єктивну інформацію 
про фінансовий стан ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД».

3. Основні відомості про ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД».
3.1. Основні відомості.

Повна назва
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОВА-
РИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД» І 
КОМПАНІЯ»   

Скорочена назва ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»
Адреса вул. Іванівська, буд.1, м. Харків, 61022, Україна
Телефон, факс,  електронна 
адреса

 Телефон (057) 7078416, Факс (057) 7078426 
lombard_VZ_36623699@ukr.net

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36623699

Державна реєстрація

 згідно СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄ-
СТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, серія А01 № 
422956, номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців 1 480 105 0002 044829, дата  19.08.2009 р.

Реєстраційний номер в Дер-
жавному реєстрі фінансових 
установ

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
ЛД№512, видане за Розпорядженням Держав-
ної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України №1023 від 30.12.2010 р. року, 
реєстраційний номер 15102576, код фінансової 
установи 15

Наявність відокремлених під-
розділів Відсутні

Основні види діяльності за 
КВЕД 64.92  Інші  види кредитування

Дозвільні документи Відсутні
        
ТОВАРИСТВО є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки та 

складає самостійний баланс.

4. Відповідальність управлінського персоналу.
4.1. Управлінський персонал ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» несе відпо-

відальність за підготовку і подання попередньої  фінансової звітності за 
рік, що закінчився  31.12.2013 р.,  у відповідності до вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 
р.  №996-ХІV (зі змінами та доповненнями)  та Концептуальної  основи 
спеціального призначення – першого застосування МСФЗ, описаної  у При-
мітках до фінансової звітності ТОВАРИСТВА, а також за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для забезпе-
чення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

 4.2. Управлінський персонал несе відповідальність  за  надання  ко-
ристувачам  можливості  ознайомлення  з  документами попередньої фі-
нансової  звітності ТОВАРИСТВА за 2013 рік  і  змістом  аудиторського  
висновку  (звіту) стосовно  цієї  фінансової  звітності.

5. Відповідальність аудитора.
5.1. Нашою відповідальністю, при  обов’язковому  дотримуванні конфі-

денційності, є висловлення думки щодо попередньої  фінансової звітності 
ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» за рік, що закінчився  31.12.2013 р.,  ґрун-
туючись на результатах нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до  
Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р.  №3125-ХІІ 
(в редакції  Закону України  від 01.07.2010 р.) та Міжнародних стандартів 
аудиту (далі - МСА):

- 705 «Модифікація думки у звіті  незалежного аудитора»,  
- 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора», 
-  800 «Особливі міркування-аудити фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»  
та інших МСА, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а та-
кож планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненос-
ті,  що  фінансова звітність  не містить суттєвих викривлень.

5.2.  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  для отри-
мання аудиторських доказів стосовно  сум та розкриттів у фінансовій 
звітності.  Вибір аудиторських процедур залежить від судження аудиторів, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 

5.3. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи вну-
трішнього контролю,  що стосуються складання  фінансової звітності,  з 
метою розробки аудиторських процедур,  які відповідають обставинам, а  
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.  
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським  персоналом, та 
оцінку  загального  подання  попередньої  фінансової звітності  ПТ «ЛОМ-
БАРД «СХІД-ЗАХІД»  за рік, що закінчився 31.12.2013 р.

Ми вважаємо, що отримані  аудиторські докази, є  достатніми  і при-
йнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої  
аудиторської думки.

6. Думка аудитора щодо  комплекту  
попередньої фінансової звітності.
6.1. Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV підпри-
ємства,  які  провадять  господарську  діяльність за видами, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів  України,  складають 

фінансову   звітність  та  консолідовану  фінансову  звітність  за між-
народними стандартами. 

В абз. 4 п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого  По-
становою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, зі змінами та доповненнями,  за-
значено, що фінансова звітність за МСФО  складається  підприємствами, 
які надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпе-
чення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління 
активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010) починаючи з 1 січня 2013 року.

В положеннях спільного листа Національного банку України від 
07.12.2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 
07.12.2011 р. №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики 
України від 07.12.2011 р. №04/4-07/702 зазначено, якщо дата  переходу на 
МСФЗ  з  01.01.2013 р., то перша звітність за МСФЗ  подається за 2014 рік. 

Враховуючи вищевикладене,  фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД 
«СХІД-ЗАХІД» за рік, що закінчився 31.12.2013 р.  має характер попере-
дньої звітності та є звітністю спеціального призначення,  тобто звітністю, 
що передує складанню та поданню фінансової звітності за МСФЗ.

6.2. Попередня фінансова звітність  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»   за 
2013 рік складена  відповідно  до  вимог ст. 12-1  Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 №996-
XIV (зі змінами  та доповненнями),  з використанням відповідної Концепту-
альної основи  складання фінансової звітності спеціального призначення, 
описаної в Примітках до фінансової звітності ТОВАРИСТВА,  що базується 
на застосуванні МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності»  та інших  МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1.  

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування ін-
формації, яка буде використана  для  підготовки порівняльної інформації 
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при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 
р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі зміни ви-
мог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р.

Попередня фінансова звітність ТОВАРИСТВА за 2013 рік  подана  у 
складі  форм  звітності,  затверджених Міністерством  фінансів  України,  у  
Додатку до НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

6.3.  Ми провели відповідні  аудиторські процедури з метою виявлення  
суттєвих невідповідностей  з  інформацією, що міститься в попередній  фі-
нансовій звітності ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»  за  рік, що закінчився 31 
грудня  2013 року,  та з’ясували:

- попередня фінансова  звітність  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»   за  
рік, що закінчився 31 грудня  2013 року,  складена   в  перехідний період 
застосування МСФЗ 1 і  не містить порівняльної інформації за такий самий 
попередній період  через те, що в попередньому звітному періоді фінансо-
ва звітність складалася  відповідно до національних П(С)БО.

7. Підстави для  висловлення  умовно-позитивної думки.
7.1. В процесі аудиту  ми  дослідили   питання відповідності попере-

дньої фінансової звітності  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»  вимогам  ст. 12-1 
Закону України  «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в  Україні»  
від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями)  та з’ясували: 

- з метою переходу складання звітності за  МСФЗ  ПТ «ЛОМБАРД 
«СХІД-ЗАХІД» трансформовано   фінансову звітність  за П(С)БО станом 
на 31.12.2012 р. (залишки по якій підтверджені аудитором), з використан-
ням положень  МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»,   інших МСФЗ та 
підготовлено попередній  фінансовий звіт за рік, що закінчився 31 грудня  
2013 року.

-  попередня фінансова  звітність  ТОВАРИСТВА складена  в  пере-
хідний  період  (до  подання першого повного пакету фінансової звітності 
за МСФЗ станом на 31 грудня 2014 року),  який  включає  застосування 
МСФЗ 1,  вивчення положень МСБО, прийняття облікових політик щодо 
фінансової звітності суб’єкта господарювання, а також їх перегляд та удо-
сконалення. 

7.2  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»  використовуються та обліковуються 
на балансі основні засоби з групи «Офісне обладнання»  та нематеріальні 
активи повністю амортизовані, в той же час МСБО 16 «Основні засоби» 
не забороняє обліковувати основні засоби, балансова вартість яких по-
вністю амортизована. В подальшому управлінським персоналом має бути  
прийняте остаточне рішення щодо  визначення доцільної собівартості нео-
боротних активів, саме на дату переходу на перше застосування МСФЗ. 
Враховуючи невелику кількість необоротних активів та їх склад,  можливий 
вплив на попередню фінансову звітність можна оцінити як значний,  але 
не всеохоплюючий.

7.3. Аудитори вважають також, що не  в повному обсязі  розкрита ін-
формація щодо планів ТОВАРИСТВА на наступний рік.. В примітці 4.14. 
до фінансової звітності  зазначено, що «… господарська діяльність буде 
розпочата в майбутньому, тобто ломбард не має наміру й необхідності 
ліквідуватися», отже  управлінський персонал припускає здійснення діяль-
ності в майбутньому, що на його думку забезпечить безперервність діяль-
ності. Враховуючи, що      діяльність в попередніх 2012-2013 роках через 
економічну нестабільність не проводилась, оцінити  імовірність діяльності 
в осяйному майбутньому, через погіршення економічної ситуації в країні, 
досить складно.

7.4. На думку аудиторв,  існує  імовірність  наявності в попередній 
фінансовій  звітності ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»  за 2013 рік  певних 
відхилень від вимог МСФЗ  та  вірогідність того, що вхідні залишки Ба-
лансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2014 р., та попередню 
фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 р., буде змінено на 
дату підготовки повного комплекту фінансової звітності за МСФЗ станом 
на 31.12.2014 р.

7.5. Через відсутність діяльності,  управлінським персоналом ТОВА-
РИСТВА не обрані політики щодо  управління ризиками, які притаманні 
фінансовим установам, що здійснюють діяльність з кредитування.

 7.6. На підставі зазначеного,  ми дійшли висновку, що попередня фі-
нансова  звітність  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» за рік, що закінчився 
31.12.2013 р.,  може   містити певні  викривлення, які  взяті окремо або в 
сукупності, суттєво  не вплинуть на фінансову звітність в цілому.

Ми  вважаємо, що отримані аудиторські докази є  достатніми  і при-
йнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої 
аудиторської думки відповідно до МСА. 

8.  Умовно-позитивна думка.
8.1. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у па-

раграфах  6 «Думка аудитора щодо  комплекту  попередньої фінансової 
звітності»  та 7 « Підстави для  висловлення  умовно-позитивної думки»,  
попередня  фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» за рік,  що 
закінчився 31 грудня 2013 року,  в усіх суттєвих аспектах складена від-
повідно до Концептуальної основи спеціального призначення, описаної в 
Примітках до попередньої  фінансової звітності, включаючи припущення 
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень,  що, як очікуєть-
ся,  будуть чинними, та облікових політик,  що,  як очікується, будуть при-
йняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2014 р.

9. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.
9.1. Ми звертаємо увагу на  імовірність внесення коригувань у вхідні 

залишки Балансу на 01.01.2013 р. та попередню фінансову звітність за 
2013 рік  під час складання першого повного пакету фінансової звітності 
за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки 
повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси 

(Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати 
(Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про влас-
ний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до 
всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відо-
браження фінансового стану ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»,   результатів 
його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 
думка не модифікована щодо цього питання.

9.2.  Попередню фінансову звітність ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» за 
2013 рік було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на 
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-
ЗАХІД» може бути не прийнятною для інших цілей.

9.3.  Ми дослідили питання відповідності вартості  чистих  активів/влас-
ного капіталу  ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД»  вимогам чинного законодав-
ства та з’ясували, що вартість  чистих активів/власного капіталу (підсумок 
1 розділу Пасиву Балансу рядок 1495)  ТОВАРИСТВА  на 31 грудня 2013 
року  становить  239  тис.грн. та  є  меншою за розмір статутного капіталу 
(рядок №1400 Балансу) в сумі 2220 тис. грн., що  відповідно до  ч.4 ст. 144 
«Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю» Цивільно-
го Кодексу України, тягне за собою перегляд статутного капіталу.  Розмір 
статутного капіталу ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» на звітну дату  відпо-
відає вимогам чинного законодавства.

10 Основні відомості про аудиторську фірму.
10.1. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «БАРВІНОК-

АУДИТ» має Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності  №2413 видане за рішенням  Аудиторської Палати України  
від  23.02.2001 р. №99 та продовжене за рішеннями Аудиторської Палати 
України від 02.03.2006 р. №160/3 та №24.02.2011 228/4 до 24.02.2016. 

10.2. ТОВ фірма «Барвінок-Аудит» включене до Переліку аудиторських 
фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту, на 
підставі рішення Аудиторської палати України  від 04.07.2013 р. №273/3 та 
має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №2413 видане 
за рішенням Аудиторської палати України  від 30.05.2013 р. №271/4.

10.3.  ТОВ фірма «Барвінок-Аудит» включено до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ відповідно до Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ №0047, виданого за рішенням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.07.2013 р. 
№2432, чинного до 24.02.2016 р. 

10.4. Аудитор, що виконував аудиторське завдання, має чинний на мо-
мент пред'явлення та чинний на дату закінчення надання аудиторських 
послуг сертифікат (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття 
аудиторською діяльністю), виданий Аудиторською палатою України відпо-
відно до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" – сертифі-
кат серії А від 27.10.1994 р. №001662, виданий  рішенням Аудиторської 
Палати України від 27.10.1994 р. №21, продовжений рішеннями Аудитор-
ської Палати України від 29.10.1998 р. №70, від 30.10.2003 р. №128, від 
25.09.2008 р. №194/1, від 26.09.2013 р. №279/2 терміном дії до 27.10.2018 
р. на  ім’я  Фомічова  Ігоря  Анатолійовича. Також відповідно до пп. 1 п. 
1 ст. 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулюван-
ня ринків фінансових послуг" Фомічов І.А. має Свідоцтво АФУ-136/14 від 
17.04.2014 р., видане Аудиторською Палатою України щодо удосконален-
ня професійних знань аудиторів та проходження контрольного тестування 
за програмою «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту 
фінансової звітності небанківських фінансових установ». 

10.5. Місцезнаходження ТОВ ФІРМА «БАРВІНОК-АУДИТ»: 
61072, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, тел./факс (054)720-59-13.
10.6. Аудит проводився на підставі договору  про надання аудиторських 

послуг  з  аудиту  річної фінансової  звітності ПТ «ЛОМБАРД «СХІД-ЗАХІД» 
за період з 01.01.2013 р по 31.12.2013  р. на підставі даних бухгалтерсько-
го  обліку та фінансової звітності  складеної з використанням МСФЗ,  з 
видачею аудиторського висновку (звіту) з метою подання фінансової звіт-
ності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг.  

10.7. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір  від 24.12.2013 р. №15.

Період, яким охоплено проведення аудиту – з 01.01.2013 р. по 
31.12.2013 р.

Дата початку проведення аудиту - 24.12.2013 р.
Дата  закінчення проведення аудиту - 18.04.2014 р.

Директор ТОВ фірма «БАРВІНОК- АУДИТ», 
член  Спілки  аудиторів  України та Ради незалежних 
бухгалтерів і аудиторів України   Табачковська Марина Олександрівна

Аудитор, член  Спілки  аудиторів  України   Фомічов Ігор Анатолійович
Дата аудиторського висновку (звіту)   18 квітня 2014 року.

Два екземпляри аудиторського висновку (звіту)  з завіреними копіями  
фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СХІД-
ЗАХІД» І КОМПАНІЯ» за 2013 рік у складі:

1. Балансу  (Звіту про фінансовий стан)  на 31.12.2013 р. – форма №1;
2. Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за рік 

2013– форма №2;
3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.– фор-

ма №3; 
4. Звіту про власний капітал за рік 2013  -  форма №4;  
5. Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік. 

ПТ  « Ломбард «ТДВ СК «Схід-Захід» і компанія»
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