
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 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 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 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 - -
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги: 1125 18 10

 Дебіторська заборгованість за розрахунками
    за виданими авансами 1130 - -
    з боджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 189 192
 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
 Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 207 202
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 207 202
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 220 220
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13 -18
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 207 202

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 - -
    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 - -
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

    БАЛАНС 1900 207 202
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 Повне товариство Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» 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

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

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ» за ЄДРПОУ 35712777

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 59 70
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Валовий:
 прибуток 2090 59 70
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 1 2
Адміністративні витрати 2130 ( 56 ) ( 66 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 9 ) ( 7 )
Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 ( 5 ) ( 1 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ» за ЄДРПОУ 35712777

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 220 - - - ( 13 ) - - 207
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 220 - - - ( 13 ) - - 207
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - ( 5 ) - - ( 5 )
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

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

ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - -
 збиток 2295 ( 5 ) ( 1 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - -
 збиток 2355 ( 5 ) ( 1 )

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 -5 -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 31 39
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 15
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 24 19
Разом 2550 65 73

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 - -

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

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ» за ЄДРПОУ 35712777

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 60 70
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Інші надходження 3095 922 1 192

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 24 ) ( 19 )
Праці 3105 ( 31 ) ( 39 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 ) ( 15 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 914 ) ( 1 156 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 33
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 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
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 - -
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 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 33
Залишок коштів на початок року 3405 189 156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 192 189

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№23/20144



ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ»

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
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 - - - - ( 5 ) - - ( 5 )
Залишок на кінець року 4300 220 - - - ( 18 ) - - 202

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт»

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2013 рік

ПРИМІТКА 1. «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО»

Повне товариство Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» (ПТ Денис 
С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт») є стабільно функціонуючою фінансовою 
установою з понад шестирічною 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 Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» 

характеризуються наступними показниками: чистий дохід від реалізації складає 
близько 60 тис. грн., середньооблікова чисельність працюючих – 3 чоловіка. 
Підприємство щорічно сплачує понад 10 тис. грн. податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджетів та фондів різних рівнів. 

ПРИМІТКА 2. «ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

ПТ Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» датою переходу на 
міжнародні стандарти фінансової звітності обрало 01.01.2013 року (облікова 
політика затверджена наказом від 01.01.2013 р. № 010113). Попередня фінансова 
звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку згідно українського 
законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням 
перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно 
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансову звітність ПТ Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» 
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ., тому 
фінансова звітність може потребувати коригувань на початок періоду першого 
повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року і за рік, який 
закінчиться на вказану дату. 

Дана фінансова звітність є попередньою фінансовою звітністю. Звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три 
Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти 
про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, 
і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового 
стану ПТ «Ломбард «», результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів згідно з МСФЗ.

Для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік і першої 
фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік застосовуються МСФЗ, що будуть 
чинні станом на 31.12.2014 р. Таким чином, існує суттєва невизначеність щодо 
відповідності застосовуваних версій МСФЗ на дату переходу (01.01.2013 р.) і на 
першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2014 р.).

Враховуючи вищезазначені обмеження (відсутність порівняльної інформації 
у фінансовій звітності за перший перехідний період застосування МСФЗ) 
концептуальною основою даної фінансової звітності можна розглядати обмежене 
використання МСФЗ. 

ПРИМІТКА 3. «ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Основні принципи облікової політики підприємства на 2013 рік затверджені 
наказом № 01 від 03.01.2013 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 2013 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 4. «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 5. «ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ»

На дату затвердження даної фінансової звітності такі нові стандарти і 
тлумачення були випущені, але ще не набули чинності, і які Товариство не 
прийняло до застосування достроково:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (набуває чинності для річних періодів, які 
починаються з або після 1 січня 2015 року, при цьому дозволяється дострокове 
застосування);

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (набуває чинності для річних 
періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при цьому дозволяється 
дострокове застосування);

МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» (набуває чинності для річних періодів, 
які починаються з або після 1 січня 2013 року, при цьому дозволяється дострокове 
застосування);

МСФЗ 12 «Розкриття інформації щодо часток в інших підприємствах» (набуває 
чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при 
цьому дозволяється дострокове застосування);

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» (набуває чинності для річних 
періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при цьому дозволяється 
дострокове застосування);

 МСБО 1 «Подання фінансових звітів» - Поправки, які переглядають спосіб 
подання інших сукупних доходів (набуває чинності для річних періодів, які 
починаються з або після 1 липня 2012 року, при цьому дозволяється дострокове 
застосування);

 Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - 
«Розкриття інформації - Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань» 
(набуває чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 
року, при цьому дозволяється дострокове застосування);

 Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 7 «Фінансові 
Інструменти: розкриття інформації» - «Обов’язкова дата набуття чинності МСФЗ 
9 та перехідні розкриття інформації» (набуває чинності для річних періодів, які 
починаються з або після 1 січня 2015 року, при цьому дозволяється дострокове 
застосування);

 Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 11 
«Угоди про спільну діяльність» та МСФЗ 12 «Розкриття інформації щодо часток 
в інших підприємствах» - «Консолідована фінансова звітність, угоди про спільну 
діяльність та розкриття інформації щодо часток в інших підприємствах: Перехідні 
рекомендації» (набуває чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 
січня 2013 року, при цьому дозволяється дострокове застосування);

МСБО 19 (переглянутий у 2011 році) «Виплати працівникам» (набуває чинності 
для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при цьому 
дозволяється дострокове застосування);

МСБО 27 (переглянутий у 2011 році) «Окрема фінансова звітність» (набуває 
чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при 
цьому дозволяється дострокове застосування);

МСБО 28 (переглянутий у 2011 році) «Інвестиції в асоційовані компанії і спільні 
підприємства» (набуває чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 
січня 2013 року, при цьому дозволяється дострокове застосування);

Поправки до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації» - 
«Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань» (набуває чинності 
для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2014 року, при цьому 
дозволяється дострокове застосування);

Поправки до МСФЗ - Щорічні вдосконалення МСФЗ за 2009-2011 роки (набуває 
чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2013 року, при 
цьому дозволяється дострокове застосування).

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:
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тис. грн.
№ 
з/п Показник 2012 рік 2013 рік

1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 18
Разом 10 18

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 2012 рік 2013 рік

1 Каса 189 192
2 Поточний рахунок у банку 0 0

Разом 189 192

ПРИМІТКА 8. «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»

Інформація про власний капітал:
тис. грн.

№ 
з/п Показник 2012 рік 2013 рік

1 Зареєстрований капітал 220 220
2 Нерозподілений прибуток (13) (18)

Разом 207 202

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

законодавства України.
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал внесений повністю.
У відповідності до Засновницького договору Товариства, станом на 31.12.2013 

року складений капітал становить 220000 грн. (Двісті двадцять 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: 
тис. грн.

№ 
з/п Показник 2012 рік 2013 рік

Доходи

1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 70 59

2 Інші операційні доходи 2 1
Витрати

1 Адміністративні витрати 66 56
2 Інші операційні витрати 7 9

Операційні витрати за елементами представлені наступним чином:

№ 
з/п Показник 2012 рік 2013 рік

1 Витрати на оплату праці 39 31
2 Відрахування на соціальні заходи 15 10
3 Інші операційні витрати 19 24

Разом 73 65

ПРИМІТКА 10. «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 2013 року 

представлені таким чином:

тис. грн.
Показник 2013 рік 2012 рік

Доходи отримані по операціях з 
пов’язаними особами 0 -

Витрати понесені по операціях з 
пов’язаними особами 0 -

Дебіторська заборгованість пов’язаних осіб 0 -
Кредиторська заборгованість перед 
пов’язаними особами 0 -

ПРИМІТКА 11. «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 12. «УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

У фінансовій звітності Товариства за 2013 рік не було підстав визнавати умовні 
активи і зобов’язання.

ПРИМІТКА 13. «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 2013 року Товариство не мало зобов'язань, які б воно не 
сплачувало своєчасно згідно договорів.

ПРИМІТКА 14. «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 являє 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 являє 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 спланувати 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 15 «ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ»

 Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» повідомляємо, що 
на Товаристві в період між датою звітності – 31.12.2013 р. i датою затвердження 
фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни (коригування) фінансової звітності, 
не було.

ПРИМІТКА 16. «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом ПТ Денис С., Янів О., 
Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» 12 лютого 2014 року.

Керівник       С.П. Денис

Головний бухгалтер    Г.Д. Жукова

ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про річну фінансову звітність та спеціальну звітність

Повного товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» за 
рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Адресат

Збори учасників Повного товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард 
«Самоцвіт», Керівництво. 

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства Денис С., Янів 
О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт», що додається, яка включає баланс (звіт про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р., звіт про фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід), 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.

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: office@zahidaudit.

te.ua
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.

ПТ «ЛОМБАРД «САМОЦВІТ»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№23/20146



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 20.05.2015 рр.

Прізвище, ім’я, по-батькові Салюк Богдан Євгенійович
Сертифікат аудитора:
Номер 004506
Серія А
дата видачі 26/01/2001
термін дії до 26/01/2015

Свідоцтво про удосконалення професійних знань аудиторів та проходження 
контрольного тестування за програмою «Ринки фінансових послуг в Україні 
та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових 
установ»:
реєстраційний номер АФУ-126/13
дата видачі 13/12/2013

Основні відомості про ломбард:

Повна назва Повне товариство Денис С., Янів О., Леус Р. 
«Ломбард «Самоцвіт»

Код за ЄДРПОУ 35712777
Місце знаходження за КОАТУУ 4623055400

Львівська область, Миколаївський район, 
Новий Розділ, проспект Шевченка, 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 квітня 2008 року
орган Миколаївська районна державна 

адміністрація
Дата внесення змін до 
установчих документів

01 серпня 2013 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
дата рішення 25 грудня 2008 року
номер рішення 1515
реєстраційний номер 15102300
серія свідоцтва ЛД
номер свідоцтва 377
код фінансової установи 15
орган Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України
Чисельність працюючих 3
Банківська установа (основний 
поточний рахунок)

26501001068812 в ПАТ КБ «Хрещатик», 
МФО 300670

Кількість відокремлених 
підрозділів

0

Відомості про умови договору про проведення аудиту:
Договір № 63/1 від 19 грудня 2013 року.

Опис перевіреної фінансової інформації:
Ми провели аудит фінансових звітів та спеціальної звітності Повного 

товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт», що включають:
- фінансова звітність Повного товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард 

«Самоцвіт», складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі – МСФЗ) та чинного законодавства за 2013 рік у складі:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
• Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
• Звіт про власний капітал за 2013 рік;
• Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік, стислий виклад суттєвих 

облікових політик та інші пояснювальні примітки.
- спеціальна звітність ломбарду, складена відповідно до Розпорядження 

№ 2740 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
04.11.2004 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності 
ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг» та чинного законодавства України за 2013 рік у складі:

• Загальна інформація про ломбард (Додаток №1 );
• Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (Додаток №2);
• Звіт про діяльність ломбарду (Додаток №3).
Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, 

яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена 
управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи 
фінансової звітності і яка охоплює Міжнародні стандарти фінансової звітності та 
правові вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.

Повне товариство Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» датою 
переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності обрало 01.01.2013 року. 
Попередня фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку 
згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, 
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації 
згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Попередню фінансову 
звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у 
примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

• Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, 
яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 року з урахуванням можливих 
коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що 
будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом 
на 31.12.2014 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності та спеціальної звітності відповідно до діючих положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової та 
спеціальної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають 
від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова та спеціальна 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій та спеціальної звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової та спеціальної звітності внаслідок шахрайства 
або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової та спеціальної звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 
фінансової та спеціальної звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.

Висловлення думки

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Фінансову звітність Повного товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард 

«Самоцвіт» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО 
на МСФЗ, тому фінансова звітність може потребувати коригувань на початок 
періоду першого повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 
року і за рік, який закінчиться на вказану дату. 

Дана фінансова звітність є попередньою фінансовою звітністю. Звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає 
три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати 
(Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний 
капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх 
приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення 
фінансового стану Повного товариства Денис С., Янів О., Леус Р. «Ломбард 
«Самоцвіт», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів 
згідно з МСФЗ.

Для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік і першої 
фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік застосовуються МСФЗ, що будуть 
чинні станом на 31.12.2014 р. Таким чином, існує суттєва невизначеність щодо 
відповідності застосовуваних версій МСФЗ на дату переходу (01.01.2013 р.) і на 
першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2014 р.).

Враховуючи вищезазначені обмеження (відсутність порівняльної інформації 
у фінансовій звітності за перший перехідний період застосування МСФЗ) 
концептуальною основою даної фінансової звітності можна розглядати обмежене 
використання МСФЗ.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути 
представлено відповідним органам Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Аудиторська думка (висновок) щодо фінансової звітності ломбарду

На нашу думку, фінансова звітність Повного товариства Денис С., Янів О., 
Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., складена 
в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, описаної вище, включаючи припущення управлінського персоналу 
щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал 
підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2014 року.

Аудиторська думка (висновок) щодо спеціальної звітності ломбарду

На нашу думку, спеціальна звітність Повного товариства Денис С., Янів О., 
Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., складена 
в усіх суттєвих аспектах відповідно до Розпорядження № 2740 Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 року 
«Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами 
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг» та чинного законодавства України.

Не змінюючи власної думки, зазначаємо про помилкове відображення даних 
у звітності фінансової компанії (Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 
2013 рік): цифрові дані, наведені в рядку 010 «Основні засоби», в сумах 188,5 
тисяч гривень (на початок звітного періоду) та 191,7 тисяч гривень (на кінець 
звітного періоду) мають бути зазначені в рядку 030 «Грошові кошти» на початок і 
на кінець звітного періоду відповідно.

У відповідності до рішення зборів засновників Повного товариства Денис 
С., Янів О., Леус Р. «Ломбард «Самоцвіт» (протокол від 01 серпня 2013 року № 
3) відбулася зміна їх складу. Товариством до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, подано заяву від 08 
серпня 2013 року про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи.

Не змінюючи власної думки, зазначаємо про залишення Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
без розгляду заяву Повного товариства ДЕНИС С., ЯНІВ О., ЛЕУС Р. «ЛОМБАРД 
«САМОЦВІТ» про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи від 08 серпня 2013 року у зв’язку з тим, що документи подані не в 
повному обсязі та оформлені з порушенням вимог законодавства.

Дата аудиторського висновку
18 квітня 2014 року.

Адреса аудитора
46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.
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