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звlт нЕзмЕжних Аудиторlв
lцодо фi HaHcoBoi звiтностi

Повного товариства <<Ломбард ((Алмаз>)
Прошутiнський Т.В. i компанiя>>
станом на 31 грудня 201,4 рOку
iнсъкttй Т.В. i
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_ свИоцтво про внесен}и до Ре€стру аудиторських фiрм NS 0053, видане
26.01.2001 року Ns 98 i продовжене pimeHHrIM Ауаиторськоi пааати Украiни вЦ
роry до 04.1,1.2015 роtу;
- свiдоцтво про вкzrючення до ресстру аудиторських Фiр, та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Ns 00З1, видане
04.07.2013 року, TepMiH дii до 04.11.2015 року;
- свИоцтво про вИповiднiсгь мсгеми контро.аю якостi NS222l4 вИ З0.11.2010

04.11.2010

роry.

Меаънrлrс Роман OaeKcйoBIdýI/ сертифiкат аудитора

А

Ns 000205, виданий Рiшенням

Ауаиторськоi паzати Украiни Nq 12 вА 17 .02.1994 pol<y, TepMiH дii до 17 .02.2018 роry.
Медьrпдrс Аттдрiй Романовlлч, сертифiкат аудитора А N9 006044, видаlwtй Рiшенrrям
Ауаиторськоi паllати Украiни Ns ].57 вц26 грудня 2005 року- TepMiH дii до 26 труаня
2015 року.
МiсцезнахоOження: 46008, УкраТна, м, ТЕнопiац чл. МеOова, 12 А, оф
mеа,lфакс Q352) 43 00 23
E-mail: сопsul ацdit@ukr.пеt
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OcHoBHi BiOoMocmi

Ко0 за еДРПОУ
Серiя mа номер cBiТ оuрва про 0ерж,пвну

Серiя А01 Ns441379

46008, м. Тернопiлъ, вул. Митропоаита

Мiсцезн ах о |жаtttя ломб ар 0у

Шептицького, 14А
Iнше фiнансове посередництво:
- надання фiнансових кредитiв
фiзичним особам за рахунок вzrасних
коштiв;
- наданнJI фiнансових кредитiв

OatoBHi вuOu |iя.лъносtпi вiOповiOно 0о
у сm ан о вчuх 0 оrcу маttпi в

фiзичним особам за

рахунок

чuселънiсtпъ поаuiвнuкiв на звimп

Номф, серИ 0аmа вuOачi, mермiн

lii лiцаtзiu

або 0озволу на зOiuаtаtttя Tiя,лъносtпi

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi
установи z4l Nэ406, видане ДКРРФПУ
згiдно розпорядження KoMicii вiд
25.06.2009

р Ne498, реестрацiйний

номер 15102359

Що

складу

Повного'товариства кЛомбарл <Алмаз> Прошутiнський Т.В. i

компанiя> (далi - ПТ кЛомбард ((Алмаз> Прошутiнський Т.В. i комгrанiя>) не входять фiлii
та вiдокремленi пiдроздiли.
IТровеdення qdшоry эdiйснювааосъ BidпoBidHo dо умов ёоzовору tW 14 aid
эа перiоd э 01.01.2014 роry по 31.12.2014 potg. Ауdum провоduвся в буцеалmерii
<ф-лмаэ>>

ltрошуmiнсьlltйlltЕ. i lрмпанiя> э 11

11.й,2аБ роry

!аIt

<<Помбпрdu

по 18 береэня 2015 potg.

Особи вiдповiда-шьнi за фiнансово-господарський стан
Прошутiнський Т.В. i компанiя>:
} керiвник - Прошутiнська H.I.;
} головний бухга-тrтер ФОП Зiнкевич А.В.

ПТ

кЛомбарл кАлмаз>

-

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансовоi звiтностi ПТ <Ломбарл кАлмаз>
Прошутiнський Т.В. i компанiя), склад та елементи якоi передбаченi мiжнароднцми
стандартами фiнансовоi звiтностi (д*i - МСФЗ), що включаlоть Баланс пiдприемства (Звiт

про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiт про фiншrсовi результати (Звiт
про сукупний дохiд) за 2014 piK, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим метолом) за
2014 piK, Звiт про власний капiтал за20|4 piK, Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за
piK, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттевих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки.

ВiOповiOапънiсmъ управ,liнсъкоzо персона"tу за пiOzomoBKy_ttta Tосmовiр"не
преOсtпавлешtя Фiнансовоi звimносtпi, Управлiнський персонаJI (керiвництво
ломбарду) несе вiдповiда_llьнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, в основу яких покJIадена европейська
(континентальна) модель бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського

персонЕIлу охоплюе розробку, впровадження та використовуванЕя внутрiшнього контроJIю

стосовно пiдготовки та достовiрного Irредставлення фiнансовоi звiтностi, якi не мiстять
суттсвих викривпень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та застосування вiдповiдноТ
облiковоi полiтики.

сmосовно бiHaHcoBo'i
звittlносmi, Нашою вiдповiдальнiстю е висловлення думки щодо фiнансовоi звiтностi на
ocHoBi результатiв нашоi аудиторськоi перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз
Законом Украiни кПро аудиторську дiяльнiсть> (нова редакцiя), Мiжнародними
стандартами аудиту (далi - МСА) зокрема, МСА 700 кФормулювання думки та надання
звiту щод0 фiнансовоi звiтностi>, МСА 701, кМодифiкацiя висновку незалежного
аудитора), МСА 705 кМодифiкацiя думки у звiтi незЕtлежного аудитора), 706
<Пояснюва_шьнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi нез€tлежного аудитора>,
МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоТ iнформацii в документЕlх, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> та iншими стандартаN,lи, що стосуються
пiдготовки аудиторськOго висновку. Цi стандарти вимагаJIи вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиц для отримання
достатньоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттевих виправлень.

KpiM цього аудитора^dи здiйснена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв с)дггевого
викривлення фiнансовоi iнформацii внаспiдок шахрайства протягом усього аудиту у
вiдповiдностi iз МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитор&, що стосу€ться шахрайства, при
аулитi фiнансовоi звiтностi>. Виконанi аудиторzlN,Iи процедури для розгJuIду оцiнених
ризикiв з професiйним скептицизмом KoHcTaTyIoTb вiдсутнiсть ризикiв суtтевого
викривлення у фiнансовiй звiтностi.
Аудит передбачав викона'ння аудиторських процедур через тестування доказiв, якi
пiдтверджутоть суми та розкриття iнформацii у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежав
вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттевих викривлень фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.
При оцiнцi цих ризикiв, аудитори розгJuIдали заходи та систему внутрiшнього
контроJIю, якi застосовувttлися для скJIадання та представлення фiнансовоi звiтностi ПТ
<Ломбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя> з метою розробки аудиторських
процедур, а не з метою висловлення др{ки щодо ефективностi системи внутрiшнього
контроJIю товариства. Аулит також вкJIючав оцiнку вiдповiдностi використання облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управпiнським персоналом та оцiнку
загального подання фiнансовоi звiтностi.
Виконанi аудиторilми процедури для розгJuIду оцiнених ризикiв з професiйним
скептицизмом констатують вiдсуrнiсть ризикiв суттевого викривлення у фiнансовiй
звiтностi.
Обсяг аудиторськоi перевiрки, згiдно з вимогttп{и до аудиторського висновку,
вкJIючав в себе розкриття iнформацiТ щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу
тощо у вiдповiдностi з чинЕим законодавством та МСФЗ.
АуOumорu сmверOэtсуюtпь, що проведена аудиторська перевiрка забезпечуе
достатню й обrрунтовану пiдставу дJuI висловлення уI!{овно-позитивноi думки щодо
фiнансовоТ звiтностi та с пiдтвердженням [i достовiрностi та повноти.

На ocHoBi

проведених аудиторських процедур, оцiнки вiдповiдностi можна
зазначити, що бухга;lтерський обпiк, в цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог

Закону Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiъi> вiд |6.01.99
Р. JФ 996-XIV (Д*i - ЗаКон Nч 996), Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових послуг вiд 12.07.200lp. Js2664-пI, мсБо та МСФЗ та
iнших нормативних документiв з питань органiзацii бухгалтерського облiку, фiнансова
звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог мсФз, а також згiдно Порядку складання,та
под.lння звiтностi ломбардаlrли до Нацiона-гlьноi koMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових посJý/г9 затверджених Розпорядженням !ержавноi
KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи вiд 04.1t.Z0O4p., Ns2740. Фактiв
порушеншI законодавства пiд час провадження фiнаноово-господарськоi дiяльностi, а
також встановл9ного порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
аудитор€tми не виявлено.
наказ про облiкову полiтику затверджено. облiкова полiтика протягом звiтного
перiоду не змiнювалася.
1,.

ПТ кЛомбард <Алмаз> Прошутiнський т.в. i компанiя>> веде бухгалтерський облiк
господарських операцiй щодо майна i результатiв своеi дiяльностi в натуральних одиницях
i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документаJIьного i
взаемопов'язаного iх вiдображення.
!
в пТ <Ломбард кАлмаз>> Прошутiнський Т.В. i компанiя) корпоративЕе управлiння,
згiдно iз статугом, здiйснюють наступнi органи 5rправлiння:
- вищий орган - загальнi збори та спостережна
рада;
- виконавчий орган - правлiння;
- контролюючi органи - ревiзiйна комiсiя.
KpiM того ПТ кЛомбард ((Алмаз> Прошутiнський т.в. i компанiя> мае службу
внутрiшнього контролю та розроблене положення про службу внутрiшнього аудиту.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюеться методом подвiйного
запису згiдно з Планом paxyHkiB бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналtlх. та
ана_пiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк автоматизований.
При перевiрцi встановл9но, що фiнансова звiтнiсть за 2014 piK складена вiдповiдно
МсФз
на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi згiдно з первинними
до
документами, вiдпоВiдно дО вимоГ мсФз. Стан наявНих первинних документiв, журна,гriв,
аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.

2.л 0um
вiдповiднОстi дО мсБО 16 <OcHoBHi засоби> з вiдображенням в синтетичному облiку нЬ
рахункУ 10 KOcHoBHi засоби>. На кiнець року первiсна BapTicTb н€UIвних власних основних
засобiВ скJIадае 48 тис. грн., знос - 41 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв, нарахована
протягом 2014 року, стttновить 7 тис. грн. (прямолiнiйний метод). Надходже""" i вибуття
основних засобiв не вiдбувалося.
2.

2. Немаmерiальнuх акmuвiв

:

Станом на 31 .12.2014 року перВiсна BapTicTb нtUIвних нематерiальних активiв
склада€ 20 тис. грн., зноС - 20 тис. грн. Амортизацiя HeMaTepiarrur"* uoirBiB, нарахована

протягом 2014 року прямолiнiйним методом, становить 3 тис. грн.

АtlOum Фiнансовuх iнвесmuцiй:
Фiнансових iнвестицiй у Пт кломбарл кАлмаз> Прошуriнський т.в. i компанiя> на
кiнець звiтного перiоду немае.
3,

4,

АаOum запасiв:
Запаси станом на 31 .|2.201'4 року у ПТ <Ломбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i
компанiя> складають 1 тис. грн.
5, Ау lum 0 ебiшорсъкоi заборzо вано сtпi:
Щебiторська заборгованiсть облiковуеться у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Визнання дебiторськоi заборгованостi у ПТ <Ломбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В.
i компанiя> здiйснюеться згiдно даного стандарту, а саме: дебiторська заборгованiсть
визнаеться активом, якщо товариство стае стороною контрактних зобов'язань i мае
юридиtIне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
,Щебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як
поточна дебiторська заборгованiсть (587 тис. грЕ.), яка включае в себе TaKi cTaTTi:
1) лебiторська заборгованiсть за розрЕlхункап,Iи з бюджетом - 4 тис. грн.;
2) iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 583 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв товариство не створювrlло.
АуOum ryошовtlх кошmiв:
Наявнi грошовi кошти ПТ <Ломбард <Алмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя>
вiдповiдають с)д{ам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi
6,

станом на 3I.12.2014 року.
Грошовi кошти товариства на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу Балансу, Звiт
про рух грошових коштiв за20|4 piK) становлятъ2 тис. грн.
7,

АуOшm зобов'жанъ:

Облiк зобов'язань ведеться у ПТ кЛомбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i
компанiя> згiдно вимог МСФЗ. У фiнаrrсовiй звiтностi товариства наJIвна поточна

кредиторська заборгованiсть (24 тис. грн.), що вкJIючае :
поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - б тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 18 тис. грн.
Зобов'язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного
облiку.

-

8,ПiOmверOэrcення правtlлъносttli tпп аOекваmнасmi вuзначеш+я Ba,aanozo
капimалу:
Обпiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з МСФЗ.
Статутний (складений) капiтал станом на 31 .12.2014 року становить 520000 грн. На
звiтну дату складений капiтал сплачений повнiстю. Статутний (складений) капiтал
сформований з дотриманням вимог Закону УкраiЪи <Про господарськi товариства).
У складi власного капiталу товариства (роздiл I пасиву ба-тlансу) також значиться
нерозподiлений прибуток в cyMi 53 тис. грн.
Аудитори зt}значають, що розмiр та структура власного капiтшtу вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi товариства станом на 3 l .t2.2O1 4 року достовiрно.
9. Ау

luпl

Фiнансо вuх рез!,ллъtпаmiв:
Вiдображення доходiв в бу<гаrrтерському облiку ПТ кЛомбарл кАлмаз>
Прошутiнський Т.В. i компатriя> здiйснюеться на цiдставi таких первинних документiв:
aKTiB виконаних робiт (послуг) та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9
Закону УкраiЪи кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть> J\b 996.
За 201'4 piK товариство отрима;lо iншi операцiйнi доходи в cyMi 70 тис. грн. та iншi
фiнансовi доходи в cyMi 203 тис. грн. .Щохiд визначено згiдно МСБО 18 <Дохiд> i
вiдповiдас даним бухгалтерського облiку.

_

СеРед витраТ значаться: витратИ на збуГ - 105 тис. грн., iншi операцiйнi витрати
- 60 тис. грн., витрати з податку на прибуток
тис.

90 тис. грн., адмiНiстративнi витратИ
црн,

-^3

-

Чистий прибугок за звiтний piK склав 15 тис. грн.
Аулитори вв€Dкають, що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд) за
2014 piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдобрu*u.
i.rpynrypy
доходiв та витрат ломбарду, а також розкриття iнформацii про них. ".п".rину
Ауdumоралru в процесi перевiркu не вuявлено cymmcBtlx невidповidносmей Miэtc
фiнансовоЮ звimнiсmЮ mа iнulою iнфорlwацiею, lцо розкрuваеmься mоварuсmвоп1 mа
поdаеmься dо Нацiональноt колtiсii, tцо зdiйснюе
реzулювання у сферi фiнансовuх послу2
Украtнu.

1-0. л
I 0.

l. Експрес-аналiз балансу

У результатi експрес-ана;liзу структури балансу на 3l .12.2014 р. слiд зауважити, що
протягом року суттевих структурних зрушень як в активах, так i пасивах товариства
не
вiдбулося.
Додатково необхiдно взяти до раги таке:
- оборотнi активИ переважають у загаJIьних активах (на piBHi 98,83Yо ьiдвалЁти-

ба,тансу);

грошовi кошти cTaHoBJUITb незначний вiдсоток (О,34 %) оборотних активiв;
- збiльшилась частка дебiторськоi заборгованостi (з 98,75Ъ/о до 99,49Yо за piK) в
cTpyKTypi оборотних активiв;
- у cTpyкTypi пасивiв перевФкае власний капiта_п (95,98%);
За201,4 piK майно товариства (валюта балансу) знизилося на 138 тис. грн. (або
на
18,78%) i станом на 31.12.2014
року склrlло 597 тис.-грн. Слiд звернути увагу на те, що у
звiтному роцi пТ <Ломбард <Алмаз> Прошутiнський т.в. i компанiя>
прибутково (чистий прибуток склав 15 тис. ГРн.), що свiдчить про ефективне "прuц19"Ьо
використаншI
активiв та власного капiталу.
-

]0.2 Аналiз пJlаmос

ml

4,06

AнaлiзyючипoкaЗникилiквiднoстiзaДиTи,ЩoсTaнoМ
ца 31 ,12,2014 року ПТ кЛомбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i компаrriя>
спроможний
погасити за рахунок ycix оборотних активiв та грошових коштiв i коштiв
у розрахунках *
100% ycix поточних зобов'язань. Значення оо.фiцiепriв покриття
та швидкоi лiквiдностi
перевищу€ межi оптимального iнтерва-гrу.

коефiцiент абсолютноi лiквiдностi показуе, яка частина короткострокових
позикових зобов'язань може бути при необхiдностi погашена негайно, не чекаючи
погашення дебiторськоТ заборгованостi й
реалiзацii iнших активiв. Так, у ПТ <Ломбард
кАлмаз> Прошутiнський Т.в. i компанiя>> величина даного коефiцiента свiдчить
про те,
що за рахунок наIIвIIих грошових коштiв Bollo спроможне погасити 8оlо CBOei поточноi

заборгованостi.

0.3, Аналiз показнuкiв фiнансовоt сmiйкосmi

р{&g*
8wýre
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Коефiцiенm авmономit

Власний капiтап Ф.1495) /

Пiдсумок балансу

Коефiцiенm фlнансовоi
сmабiльносmi
Ко е ф iцi енm м

а н евр е но

робочоео капimшlу

(р.

1900)

Власний капiтал (р. 1а95) /

сmi

загальна счма зобов'язань та
забезпечень (р. 1595 + р.1695)
iласнi оборотнi кошти (р.1195

p.l695)

/

Власний капiтал
(о.

-

:]]li]iiiф

ýli]il]:fiil;;:iiii
i3:l:iý:2alý:,

> 0,5

0,96

0,76

> 1,0

2з,88

з,l5

> 0,5

0,99

0,97

< 1,0

0,04

0,з2

l495)

Коефiцiенm покрufпmя
зобов'язань власнuм
капimалом

(,Щовгостроковi i
KopoTкocTpoKoBi зобов'язання
забезпеченrrя (р. l 595+ l 695)
/Власний капiтал (р. 1495)

Коефiцiенm ефекmuвносmi
вuкорасmання акmавiв

Чистий прибуток (ф.Nч2 р.2350)
/ Пiдсчмок балансч (o.1900)

PicT

0,03

0,0l

Чистий приброк (ф.Ns2 р.2350)
/ Власний капiтал (p.la95)

PicT

0,03

0,02

Ко ефiцiенm еф екmавно

вuкорuсmання власнах

кошmiв kапimалч)

сmi

i

Проведенi розрахунки основних показникiв фiнансовоi стiйкостi ПТ <Ломбард
кАлмаз> Прошугiнський Т.В. i компанiя> дчши наступнi результати:
1. Коефiцiент aBToHoMii станом на З|,|2,20114 року мас значення бiльше
нормативного i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкJIадених активiв 96 грн. власнi кOшти (власний капiтал). Значення коефiцiента aBToHoMii свiдчить про фiнансову
незалежнiсть ломбарду.
2. Коефiцiент фiнансовоi стабiльностi: cTEtHoM на 31 .l2.20l4 року на кожну гривню
зr}лr{ених коштiв tIрипадае 23,88 грн. власних коштiв. ЦеЙ пок€вник бiльшиЙ за

оптимальне зЕачення, та свiдчить про то, що ломбард незалежниЙ вiд зовнiшнiх
фiнансових джерел.
3. Коефiшiент маневреноётi покzlзу€, яка частина власних коштiв знаходиться в
мобiльнiй формi та дозвопяс вiдносно вiльно маIIеврувати цими коштами. Вiдбулося
збiльшення даного коефiцiснта порiвняно з попереднiм рокомо який станом наЗ1'.|2,20114
року становить 0,99 (вище оптимаJIьного значення).
4. Коефiцiент покриття зобов'язань власним капiтатtом визначае достатнiсть
власного капiтЕIлу для покриття зобов'язань. Значення показника 0,04 характеризуе
стiйкiсть та стабiльнiсть фiнансового стану.
5. Наявнiсть коефiцiснтiв ефективностi використання активiв та власних коштiв
свiдчить про прибуткову дiяльнiсть товариства. Вони становлять вiдповiдно 0,03.
В цiлому, фiнансовий стан ПТ <Ломбард (Алм€}з> Прошутiнський Т.В. i компанiя)
слiд вважати задовiльним, що свiдчить про можJIивостi та необхiдний потенцiЕIл для
розвитку дiяльностi та пiдвищення ефективностi роботи.

нЕзАлЕжнА д)rмкА (умовно_позитивнА)
Аулиторською перевiркою встановлено, що ПТ кЛомбард (Алмаз> Прошутiнський
Т.В. i компанiя>> функцiонуе на законних засадах i у своiй дiяльностi керу€ться чинним
законодавством та засновницькими докуN{ентами.

МСА вимагають вiд нас оцiнити чи е обгрунтованими оцiнки, застосованi
товариством. У зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало переоцiнку необоротних та
оборотних активiв та зобов'язань, можливiсть якоi передбачена МСФЗ, ми не можемо
вважати, що TaKi необоротнi та оборотнi активи та зобов'язання повною мiрою
той же час
вiдповiдають ikнiй справедливiй BapTocTi станом на З\.|2.2014р.

У

допускаемо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттевими.
У зв'язку з тим, що ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiею активiв та
заборгованостi, яка здiйснювалась до початку проведення аудиту, здiйсненi i виконанi
нами аJIьтернативнi процедури дають обмежену впевненiсть щодо даних показникiв у
фiнансовiй звiтностi. Зазначена причина призвела до вислоRлення умовно-позитивноi
думки, однак, мае обмежениЙ вплив на фiнансовi звiти i не перекручуе зага-пьний
фiнансовий стан.
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть пит€lнь, описаних у
вищезазначенйх абзацах, фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно, в ycix суттевих
аспектах, фiнансовиЙ стан ПТ <Ломбарл кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя>на'31
грудня 2014 року, а також результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за piK, що
закiнчився на зазначену д&ту, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звrтност1.
,Щиректор

Аудиторськоi фiрми кКонсул>

Р.о. Мельник
А.Р. Мельник

оtп а ау 0 utп о р сък о zo з вitпу
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березня2075 року

до Нацiонального положення (станларry)

бухгаrrтерського облiку l
"Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi"

Пiдприемство ПТ

<(Помбард <(Длмаз <(Прошутiнський Т.В. i

Щата (piK, мiсяць, число)

компанiя>

е,ЩПОУ

за

КОПФГ

зб4109б9
б110100000
260

заКоАТУУ

Територiя
Органiзацiйно.правова форма господарювання Повне

Видекономiчноiдiяльностi Iншi види

за

коJIи
2015l 0l l 0l

товариство
кредитування

заКВЕ.Щ

64.92

Середlя кiлькiсть працiвникiвl б
Адреса, телефон 4б008,Тернопiльська область, м.Тернопiльrвул.
Митрополита Шептицького, будинок Л}14, тел..

(0352)257010
вимiру:
Одиниця
тис. грн. без десяткового знака
Скilадено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положенIfiми (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

х

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.
Форма Nэ

Актив

1

Код за

ДtУД

l80l001

Код

на початок

На кiнець

рядка

звiтного
пепiопч

звiтного

l

1

3

пеоiотrч
4

I. Необоротнi активи

нематерiальнi актlви
первlсна вартlсть

l000

J

001

20

накопиtIена амоDтизашя
Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ
OcHoBHi засоби
пеDвlсна BaDTlcTb

002
005

l4

7

011

48
34

48

11

1

012

довгосmоковi бiологiчнi активи

020
040

Усього за

0l5

4l

045

090
1095

I

20
20

010

знос
Iнвестицiйна HepyxoMicTb
довгострокова дебiторська забоDгованiсть
вiдстроченi податковi активи
Iншi
активи

l7

II. Оборотпi аrсгиви

l00

Запаси

l

поточнi бiологiчнi активи

1l10

Дебiторська заборгованiсть за IIDоJIукцiю. товаDи" роботи. послчги
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числi з податку на IIDибуток
[нша поточна дебiторська заборгованiсть
поточнi фiнансовi iтвестицii
гпошi та rx еквiваленти

l 125

Готiвка
рахунки в банках
Irmri оборотнi актlши
Усього за поздiлом II

IП. Необоротнi акгиви. чтпимуванi для пDодажy. та гDчпи вибrrrгя
Баланс

1

1

lз0
4

4

705

58з

65
66

9
6

2

6,7

J

35

зб
55

60
2

90
195
1200

718

590

l300

735

597

l9

Пасlш

l
I. Власний капiтал
й t'гтяйоптлй\ капiтал
T1--ioa
чяпi

н"позпопiлений прибуток (непокритий збиток)

r

плапl

На кiнець
звiтного
пепiолч

2

3

4

l400

520

520

л2а

38

53

l430
l495

558

573

|425

чопi

I/

звiтного
пепiодч

l410
14l5

долатковий капiтал

D,,*-дrrrll

на початок

l405

т!ЕяY

DobanogTTll

Код
рядка

l500
l510

l5l5

i апбпо'саяqяg

п

1520

i аябаапацрняg

l525
l595

ттiлъове бiнансчвання

Усього за роздiлом II

l600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

lбl0

повгостооковими зобов'язаннями
ппбrrти посгчги
позDlIхчнками з бюджетом

16l5

гrпrrбwток

162l

т{яя

1625

DозDахчнками з оплати працi

1630
1660

al
ттлтлпui

аабаапеgрцнq

l665
l690

похоли маиOутнiх перiодiв
Iцrr

i qобов'язання

1695

Усього за Dоздiлом III

[V. Зобов' яз ання, поRУ4

Баланс

лшФ
--

}/_

6

l620

Щними активами, утримуваними для

ffirrи

l/ý.*с"лZIж<с:

виб\гrтя

17,|

18

l77

24

735

597

1700

l900
H,I.

Керiвник
Головний бух

Т

Вш"ачаоm"ся

в

поряdlЕ,

сферi сmаmuсmuкu.

Гtо

вuконавчоl BJll лdu, tцо реалliзуе dерuсавну полimuку

у

,Щата (piK,

ПТ <(Помбард

Пiлприемство

<<Алмаз <<Прошутiнський
(найменування)

мiсяць, число)

заеРПОУ

Т.В. i компанiя>>

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за р!ц20.14 р.

Форма JФ 2

I.
KoBl данi

Кол за.ЩКУ.Щ

ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТЛТИ

ГlsOmГj-l

кtsL,л б4.92

код

Стаття

пялка

l

5а звlтнии

пеоiод

За аншlогiчний перiол
попеDелнього DoKv

3

4

70
(60)

5,1

2

Чисгий дохй вiд решriзачii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
Собiвартiсть оешriзованоi поолчкrrii (ToBaoiB. ообiт_ посlrvг)

2000
2050

Валовий:
прибуток
збиток
Iншi операцiйнi доходи
Адмiнiстэативнi врпоати

2090

витрати на збуг

2l50

(l05)

(l41)

2l80

(90)

(2)

2190
2195

(l85)

(255)

2200
2220

20з

269

2095
2120

2lз0

Iншi операцiйнi вrграти

Фiнансовий результат вiд операцiйно'f дiяльностi

:

поибуток
збиток

цвш

в капlталl

Iншi фiнансовi доходи
lншi витрати

Фiнансовий результат до оподаткування

2z70
:

прибугок
збиток
витрати (дохiд) з податку на прибуток
Прибугок (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування

2290

l8

l4

2295
2300
2305

(3)

(3)

прибугок
збиток

2350
2355

15

ll

Чистий фiнансовий рeзульт8т:

Статгя

п.

сукупнIй

l

Дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB
Частка iцшого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств
Iнший сукупний дохiд
Iнший сукупний дохiд до оподаткчвання
Податок на
пов'язаний з iншим
доходом

Iнший
ии
ня
Сукупний дохiд (cyмa рядкiв 2350.2355 та 2460)

tll. ЕJlЕмЕн,t,и OIIBP
Назва cTaTTi

Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi зtlходи

Амортизачiя
Iншi операчiйнi витрати

Разом

l

Lrл-

код
оялка

за звiтний
пепiоп

За аналогiчний перiод
попеDелнього DoKv

2

J

4

15

11

за звiтний
пепiол

За аналогiчний перiод

J

4

2500
2505
2510

69
26

74

28

2520

l49

2550

2sб

l94

2400
2405
2415
2445
2450
2455

2460
2465

йш,ш витрАт
Код
Dялка
,,

25l5

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI

,)

l0

попfl)елнього noтtv
3

lз

зl2

ПТ <сJIомбарл

<<Алмаз <<Прошутiнський

Т.В. i

компанiя>>

,Щата (piK,

за

Пiдприемство

2015l01l0l

мiсяць, число)

364l0969

еДРПОУ

(наймонування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2014 р.

--ФорrаМ3

Колза,ЩУ,Щ Г
Код

'80l0И__l

За
анапогiчний
перiол
попередньою

рядка

за звiтний
перiод

2

J

DoKY
4

3000
з005
3006

lз

9

зOз5
3095

4

21

ToBapiB (робiт. пOсJryг)

з 100

(95)

{420)

Працi

з 105

Стаття

1

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посlryг)
повернення податкiв i зборiв
v ToMv числi податкч на додаЕу BapTicTb
LIiльового фiнансчвання
надходження вiд повернення aBaHciB
Надходження Bi боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)
Iншi надходження
Витрачання на оплату:

Вiдрахувань на соцiальнi заходи
Зобов'язань з лодаткiв i зборiв
зобов'жання з поdаmюl на прuбуmок
Зобов'жання з iHuttlx поdаmкiв i зборiв
Витоачання на оплатч aBaHciB
Iншi витрачання
Чистий рчх коштiв вiд операцiйноIдiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
Надходження вiд реа.пiзацiТ:
фiнансовlтх iнвестицiй
необопотних активiв
Надходження вiд отршланшх :
вiдсоткiв
дившендш
надходження вiд дерlшативtв
Iншi надходження
Вrшлати за деDивативаI\,lи
[ншi платежi
Чиgгий пчх коштiв вiл iнвестицiйноI дiяльностi
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
власного капiтаrry
оmrдцання позик
Iншi надходження
Витрачання на:
викчп власних акцiй
погашення позик
сплату дивiдендiв
Iншi платежi
чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi
Чистий Dvx гDошових коштiв за звiтний перiод
З а.тtишок коштj#fi Ffu к.р оку
ýа залишок коштlв
вплив змiи
цd,
Залишокl
\
ЙFlоьл - п-lл--*""
Кер

Гол

з0l0

3020

зl10
31l5
31

lб

зl I8

(6з)
(28)

(12)
(3)
(9)

(,l2)

(3l

(l6)

l)

(l5)
(l9)

з 135

А,7\

з 190

(з 15)

(20)

3195

-543

-542

з2l5

203

268

э225
з250

5

l

208

269

3200
3205

з2z0

з2,10

з290
3295

з00

зз00
3305

зз40

277,|

16l4

Q449\

r1667)
241

зз45
3350

зз55
з390
3395
3400
3405

34l0
з4l5

328
-7

-26

9

35

2

r.з"*

ПТ <dIомбард

<<Алмаз <<Прошутiнський

Т.В. i компанiп>

,Щата (piK,

мiсяць, число)

заСДРПоУ

Пiдприсмсгво

2015l0l l01
36410969

(найменування)

Звiт про власний капiтал
за р!щ29J4р.

Форма

Jtlb

4

Код за

IКУД

Нерозподiлений
гrрибуток
(непокритий

3алишок

на початок

Iнший сукупний

дохiд за звiтний

Ануrповання
викуплених акцiй

(;ffiШ/Аз,,Ъ

ffiу

H.L

А.в.

13

примIтки до ФIнАнсовоi звrтностI
зА PIK, Iцо зАкIнчився 31 грудня 2014 року

ПТ <Ломбарл

<<Алмаз>>

Прошутiнський Т.В. i компанiп>

LIнФормлцIfl про товлриство
Повне товариство кЛомбарл кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя>> (нададi ПТ
кЛомбарл <А-шплаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя> або кТовариство>) була створене за
законодавством УкраiЪи як Повне Товариство З0.03.2009р., (свiдоцтво cepii А01
ль 441379).
ПТ кЛомбарл <Алмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiю> с юридиtIною особою,
фiнансовою устчlIIовою, мае самостiйний баrrанс, печатку зi cBoiM найменуванн-шrл.
Ломбард дiе на засадах госпрозр€lхунку, укJIадас угоди iз громадянап{и на приЕципах
iнiцiативностi, економiчноi та правовоi самостiйностi, прибутковостi. Товариство
функцiонуе на зtконних засадах i в своiй дiяльностi керуеться Iмfiним з€ко}Iодtlвством
Украiни та засновницькими документап,Iи.
Основними видами дiяльностi товариства е надапня фiнансових кредитiв фiзи.пrим
особал за рахунок власних та залуIених коштiв.
ПТ <Ломбард <Ашr,rаз> Прошутiнський Т.В. i компшtiя> с товариством, яке знФ(одиться у
приватнiй власностi.
Юриди.тrа адреса Товариства: УкраiЪа, 46008, м. Тернопiль, вуп. М.Шептицького,
14А.

zПРЕДСТЛВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЪ

Товариство перейшло на Мirкнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi з 01.01.13 р.
вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МiжнародЕих стшrдартiв фiнаrrсовоi
звiтностi".
Основою скJIадання фiнансовоi звiтltостi товариства е .плннi мiжнароднi стаrrдарти
фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ),,мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
тлуJ!(аченшI, розробленi KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнаlrсовоi звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства затверджена нак€вом по пiдприемству "Про облiкову
полiтl.tку та органiзацiю бухгt}лтерського облiку" Nsl вiд 02 сiчня 2013 р., дiя якого
подовжена на 2014 piK.
Облiкова полiтика не пiдлягае змiнi, за винятком таких випадкiв: змiни облiковоi
полiтики вимагають стаядарти МСФЗ; змiна облiковоI полiтики призведе до того, що у
фiнансовiй звiтностi буле представлена бiльш надiйна i доре.rrrа iнформацiя.
Фiнансова звiтнiсть товариства скJIадаеться iз Ба.тrансу (Звiту про фiнансовий стан)
станом па 31 грудня 2014 року, З"iту про фiнансовi резупьтати (Звiту про сукупний дохiд),
Звiry про рух грошових коштiв (за пряruим методом) , Звiту про власний катliтап, а також
Примiток до фiнаrrсовоi звiтностi.
Iнформацiю пРо Ьблiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтас,
але е обов'язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi
вiдображено у примiтках до рiчноТ фiнансовоi звiтностi, якi мають таку структуру:
iнформацiя про Товариство;
представлеЕняпро вiдповiднiсть;
- осЕови скJIадаЕня звiтностi та ocHoBHi облiковi принципи;
огляд основних принципiв бухгалтерського облiку (детшiзацiя основних статей
звiтностi)
розкриття iнформашii щодо пов'язаних cTopiн;
подii пiсля лати фiнансовоi звiтшостi.

-

-

г
l

ал

I4

БухгалтеРськиЙ облiк ведеться Ъвариством вiдповiдно до вимог Закону Украihи
вiд rc.а7.gg р. Ns qgо-хlЧ
затверджених п(с)БО та iнших fiормативних документiв з питtlнь органiзацiТ
бр<гаrrтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Ъвариства скJIадена вiдповiдно до принципу
оцiнки за iсторичною собiвартiстю. Функцiона.пьною вч}лютою та валютою iBiTHocTi
ъвариства с нацiонапьна вшIюта * гривня. Фiнансова звiтнiсть Ломбарду подаеться у
тисячФ( гривень.
Фiнансовi звiти прЕlвдиво вiдображують фiнансове становище, фiнаксовi результати
дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства. fuя ,rра"дйво"о вiдЪбраження
фiнансовОго стtlновища i результатiв дiяльностi Товариством при складаннi фiнансових
звiтiв було дотримано умов безперервностi дiяльностi, принципъ нарахування, окремого
поданЕЯ активiВ i зобов'язань, доходiв i витрат, окремого подаЕня та об'еднання статей,
виходяtIи з iхньоi суггевостi, а також послiдовностi подання та зi cTaBHocTi iнформацii.
Фiнансова звiтнiсть пiддотовлена на ocнoBi безперервноi дiяльностi"
.Щля склqдання фiнансовоi звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку
активiво зобов'язань, доходiв та видаткiв на ocнoBi принципу обачностi.
У товариСтвi визнаннЮ нЕtлежатЬ Bci активИ зобов'язання, якi вiдповiдають
критерiям згiдно з МсФз. Bci визнанi фiнансовi активи та фiншrсовi зобов'язання
оцiнюються вiдповiдно до мсФЗ по собiвартостi або по справедливiй BapTocTi, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку ,щля скл4дання
фiнаясовоi
звiтностi згiднО з МСФЗ керiвництВо Товариства провело оцiнку активiв, зоЪов'язань,
доходiв та видаткiв на ocнoBi принципу обачностi, здiйснило розr"*у"а"ня активiв та
ЗОбОВ'ЯЗаНЬ На поточнi та непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно
до вимог МСБО 1
"подання фiнансових звiтiв". ,що поточних активiв та зобов'язань вiднесено суп{и, що
очiкуютьСя до вiдшкодуванIrя або погаттrенЕя протягом 12 мiсяцiв вiд дати Ъ*ur.у.
Активи тазобов'язаЕня подЕlно у порядку iхньоi лiквiдностi.
<ПрО бухгалтерСький облiК та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi>

i

Грошовi коштп i ik еквiваленти
Грошовi кошти та ix еквiваленти у фiнансовiй звiтностi поданi вiдповiдно до МСБО
7 кЗвiт flро руr( грошових коштiв>. Грошовi кошти та ix еквiваJIенти вкJIючають готiвковi
кошти, коштИ на рЕжункаХ у банках та KopoTкocTpoKoBi високолiквiднi
-фiнансовi
iнвестицii з первiсним строком розмiщення до З мiсяцiв,-якi вiльно конвертуюr"с" певнi
у
суми гроШових кошТiв i якi характеризуються незначним
ризиком змiни BapTocTi.
Грошовi кошти Товариства станом наЗ|.|2.2014 р. зберiгilються Kaci i складають
2 тпс. грн. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюеться згiдноу "ПоложеЕня про
ведення касових оuерацiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постtlновою Правлiння
НБУ вiд 15.12.2004 р. Jllb 637.
обмеженНя права пiдприемСтва на користування грошовими коштаr\{и 2014
у
роцi
вiдсутнi.
OcHoBHi засоби

щодо ycix груп та видiв основних засобiв Товариство дотримуеться сдиноi

полiтикИ визЕачеЕНя ба-тrаrrсоВоi BapTocTi та методiв нарахуваННЯ аlrЛОРТизацii'.
OcHoBHi засобИ зараховуються на баланс Товариства за первiсIIою вартiстю, яка
вкJIючае витратИ по ix приДбаннЮ та виготоВленню (витрати на трчшспортування, монтаж,
приведеншI дО ст€IнУ необхiдного до експлуатацii та iншi безпосередньо пов'язанi
витрати), за вирахуванням накопиченоi амортизацii в
разi if наявносr1. То"ариство не
визнае В ба-тrансовiй BapTocTi об'ектiв основних засобiв витрати на технiчне
2

15

обслуговуванIrя та поточнi ремонти. TaKi витрати визнаються виlратап{и поточного
перiоду. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдае вимогаN,I МСБО lб "OcHoBHi
засоби". Оцiнку справедливоi BapTocTi основних засобiв Еа дату переходу на МСФЗ
Товариство не здiйснювало, оскiльки BapTicTb проведення TaKoi переоцiнки суттево

перевищус вигоди користувача.
Залишкова (балансова) BapTicTb основних засобiв визначаеться як рiзниця мiж
первiсною вартiстю та суп[ою Еарzжованого зносу. Лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв,
згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюеться до нуля.
Амортизацiя основних засобiв нараховуеться прямолiнiйним методом i за 2014р.
складае 10 тис. грн. Перерtlхунок ап,fортизацii за методаrrци МСБО 16 <OcHoBHi засоби> не
IIроведениЙ з причини того, що вiдсугня оцiнка незаJIежЕим експертом справедливоi
BapTocTi основних засобiв. Спиршочись на те, що МСФЗ 1.16 висловJIюе право суб'екта
господарювzlння оцiнювати обОекти основних засобiв, а також дас можJIивiсть звiльненЕя
вiд вимог, коJIи BapTicTb дотримання цих вимог iMoBipнo перевищуе вигоди користувачiв
фiнансовоi звiтностi (МСФЗ 1,В4), та враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсноi
BapTocTi основних засобiв та документЕtльне пiдтвердження облiкових дtlних, Товариством
прийнято рiшення не здiйснювати коригування ап{ортизацiiших вiдракувань.
На кiнець звiтrrого перiоду первiсна BapTicTb, знос та запицIкова BapTicTb основних
засобiв у розрiзi цруп е такими:
тис.
Строк корисцого
Первiсна
заrrишкова
Групи основних засобiв
використtшня
Знос
BapTicTb
вартlсть
(ооки)
)
Будинки та спорyди
20
2
TparTcTropTнi засоби
матттини та обладнаrrня
46
5
з9
7
Iнсюументи. пDилаJIи. iHBeHTao
Iншi ocHoBHi засоби

Iншi необорmнi

MaTepia.TlbHi

активи

Всього:

У звiтному роцi

48

х

4l

1

ocHoBHi засоби в експлуатацiю не вводилися

Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до накчtзу Nе 12 вiд 04
лисТопада 2014 р. В результатi проведеноi iнвентаризацii розбiжностей не виrtвлено.
Переоцiнка, iндексацiя об'сктiв балансовоi BapTocTi основних засобiв в потоtшому
роцi не проводилася.
Списапня осIIовних засобiв з ба.тlансу вiдбуваеться при ix вибуггi або у випадку,
КОли В маЙбуп*ьому пе очiкуеться отримzlння дохсду вiд використtlння або пролажу
Даного активу. ,Щоходи або витрати, що виник€lють пiсля списанЕя обОекта осЕовних
засобiв розрЕжовуються як рiзниця мiж чистими над(одженнями вiд вкбуття (якщо
iснують) i балансовою вартiстю активу, та вкJIючаються в звiт про прибутки та збитки за
перiод, в якому актив був списалrий.
Залишкова BapTicTb осfiовних засобiв склала 7 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. активи, класифiкованi як уцримуванi для продажу вiдповiдно до
МСФЗ 5 кНепоточнi активи, уцримуванi для прода)ку, та припинена дiяльнiсть>, вiдсутrri.
товариство не мас iнвестицiйноi HepyxoMocTi. Вiдсугня iнформацiя щодо наявностi
контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням осIIовIIих засобiв.
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Нематерiальнi активи
Станом на 3|.I2.2014p. залишкова BapTicTb нематерlальних активlв вlдсутня

юзрrзr гр}aп складаеться:

Первiсна

Групи нематерiапьних активiв

Авторське цраво та сумiжнi
ним права
Iншi нематерiальнi активи

Всього:

BapTicTb
з

13

7
20

Строк корисного
використання
(мiсяцi)
зб
зб
х

залишкова

Знос

BapTicTb

13

7

20

НематерiальниМ активоМ ТоваристВо визнае прогрЕlп{не забезпечення "Раwп Shop 8
фобоче мiсце)'о, згiдно вимог п. 107 МСБо 38 "Нематерiальнi активи".
НаРаrУВання зносу нематерiа-тrьних активiв здiйснюва.тtося кожного мiсяця
прямолiнiйним методомо вiдповiдно до вимог п(с)БУ 8 та МСБО 38u i за 20l4p. складае 20
тис. грн.
ПеРеРаХУнок ап,lортизацii за методаI\,lи МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права

власностi пiдприемства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсугнi

зобов'язання, пов'язаЕi з придбанням нематерiальних активiв.
у звiтному роцi Товариство не придбав{rло нематерiальних akтиBiB.

KoHTpaKTHi

Фiнансовi iнвестицii

СТаНОМ НаЗ|.12.2014 р. Товариство не володiе фiнансовими iнвестицiями.

Запасп

облiIсо оцiнка та ви3нанюt запасiв у звiтному перiодi проводились з врtlхуванням
вимоГ мсБО ]l[Ь 2 <Запаси>. Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Товариство
визначило oKpeMi найменування запасiв з розбивкою на види й
црупи. Визнання та
первiсна оцiнка запасiв вiдпрвiдае положенЁям прийнятоi на пiдприемствi облiковоi
полiтики i ведеться за цiнами собiвартостi. Собiвартiсть запасiв вкrrючае Bci витрати на
придбання та iншi витрати, понесенi Товариством пiд час достtlвки запасiв до ix
теперiшньогО мiсцезнахОдженнЯ та приведення
теперiшнiй cT€lH. BapTicTb
транспортно-заготiвельнrх витрат кожного мiсяця розподiляеться
у вiдповiдностi до
вимог мсБО
"Запаси". Оцiнка вибутгя запасiв здiйснюеться за методом
середньозваженоi собiвартостi для Bcix видiв запасiв. Метод оцiнки вибуггя запасiв
протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Станом на 31.12.2014р. запаси Товариства cTaHoBJuITb 1 тис. грн.
BapTicTb малоцiнних та швЕдкозношраних предметiв при
вiдпуску в
експJrуатацiю повнiспо списуеться на витрати та викJIючаеться зi складу запасiв.
Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсугнi.
Запаси, щодО яких слiД здiйснювати переоцiнку спрчlведливоi BapTocTi, вiдсутнi.
Протягом 2014 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйсшо"аrr"сi.

ix у

2

ix

.Щебiторська заборгованiсть
.щебiторська заборгованiсть е непохiдним фiнансовим {lктивом iз встановленими
або визначеними виплатап4и, якi не котируються на активному
ринку. Пiсля первинного
визЕаннЯ фiнансовi €lктивИ такогО роду оцiнЮються за первiсною вартiстю, визначеною з
використаЕшIм методу ефективноi процентноi ставки, за вирахуваIIн;Iм
резерву сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створю€ться, коли отримання повноi
.uборiованостi
"уr" вiдшкодування
подzrльшому неможливий. Керiвництво визначае вiрогiднiсть
дебiторсьrсот заборгованостi, rрунтуючись на оцiнцi ,rrrJrосrrроможностi основних
дебiторiв та на аналiзi cTpokiB не погапIення заборгова:rостi. Безнадйпа заборгованiсть
4

в

L7

списуеться з бшаrrсу в момент ii виникнення,
Розмiр дебiторськоi заборгованостi Товариства cTmIoM наЗ1r.|2.2014 р. складае 587
тис. грн., в тому числi:
- розрахунки з бюджетом 4 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 583 тис. rрп.

позичальники

Дебiтори
- фiзичнi особи

OcHoBHi дебitTo
Счма. тис. гDн.

58з

предмет забоогованостi
позики фiзичним особам

Товариство очiкуе погашення да:лоi заборговаrrостi протягом 2014 року. Резерв
сумнiвних боргiв не створений.

власний капiтал

Власний капiта.тl Товариства станом :нa31_.12.2014 р. склqда€ться з:
статутного капiтаlry в супti 520 тис. грн.;
нерозподiленого прибутку в cyMi 53 тис. грн.;
Порiвняно з початком року власний капiта.п Товариства збiльшився на 15 тис. грн.,
причина - за рr}хунок отриманого прибугку.

.
.

Стаryтпий капiтал.
Статугний капiтал Товариства згiдно Статугу складае 520 тис. црн., i подiлений
засновникапли Товариства. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.

мiж

Засновникашrи пiдприемства е Прошугiнська Натапiя IBaHiBHa та Прошутiнський
Тимур Валентинович, яким належить вiдповiдно по 50% Статугу Товариства.
Права, привiлеi обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i
повернеЕня капiталу, статутом не передбаченi.

Нерозподiлений прибуток

до

Облiк нерозподiленого прибугку здiйснюсться вiдповiдно
чинного
зЕlконодавства. Залишок Еерозhодiленого прибутку в ба-тlшлсi станом наЗ1.12.2014 року
cKJItlB 53 тис. грн. ЗростаЕня нерозподiленого прибугку вiдбулося внаслiдок оц)имЕlного в
2014 рошi тIистого прибутку у розмiрi 15 тис. грн.
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
На Товариствi станом на 3|.l2.20T4 р. резерви майбутнiх витрат
формувалися.

i

ппатежiв не

зобов'язання
Зобов'язаннями в Товариствi визнасться заборговшriсть пiдприемства iпшим
юридичним або фiзи*rим особаrrл, що виникJIа внаслiдок миЕулих господарських
операцiЙ, погашеЕня якоi у маЙбутньому, як очiкуеться, призведе до зменшення pecypciB
пiдприемства та його економi.дrих вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченЕями
Товариства визванi TaKi, що п4ають строк погЕIIцеЕIIя не бiльше нiж 12 мiсяцiв та
класифiкованi, виходяtIи з вiдгrовiдностi будь-якому з критерiiЪ, визЕачених у п. б0

мсБо1.

Станом наЗt.12.2014р. потоrплi зобов'язання Товариства скJIадають 24 тис. грн.:
- rrоточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - б тис. грн.;
- iншi поточяi зобов'язання - 18 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть у 201_4 роцi не сЕисувщIася. Товариство класифiкуе
cBoi фiнаrrсовi зобов'язання при iх первинному визнаннi. KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
на 3 l .|2.201 4р. вiдсутнi.
5
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i витрати
визIIачаеться
Товариством за методом нарахрання, при yMoBi збiльшення
дохiд
активУ або зменшення зобов'язання, що зуi\[овJIюе зростанIIя власного капiталу (за
винятком зростанЕя капiталrу за pal(FIoK BHecKiB
у-,rасникiв Товариства), за умови, що
оцiпка доходу може буги достовiрно визfiачOна.
витратаrr,rи звiтного перiоду Товариство визнас зменшення активiв або збiльшення
зобов'язань, Що призводить до зменшення власного капiтаlry (за винятком зменшення
капiтагlУ внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за
умовИ, Що цi витрати
можуtЬ бугИ достовiрнО оцiненi. Витрати визнаються ВИТРаТа},Iи певного п.рiоду
.Щоходлл

одночасно

з

визнанням доходУ, ДЛя отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi

неможJIиво прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються
у скл4дi витрат
того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Так яК основноЮ дiяльнiстЮ Товариства € надання кредитiв пiд заставу
фiзичним
особам, ДОхiд формуеться вiд нарЕжов€лних вiдсоткiв
користуванЕя кредитними
коIдтап{и. Також до отриманого доходу вкпючаеться пеня за несвоечаоне погашення
кредитiв.
,Що склrадУ iHrrrиx операцiйних доходiв (70 тис" грн.) Товариства були вiднесенi:
тис. гDн.
Iншi операцiйнi доцоди
Штрафип пенi, неусlqЦки
4
Iншi доходи
66
Разом iнших операцiйних доходiв
70

.i

Iншi фiнансовi доходи скJIадtlють 203 тис. грн.
.Що елемеНтiв операЦiйниХ витраТ станом на 31.12. 2014 р. були вiднесенi наступнi
суми витрат:
гис

Матерiапьнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiди:суваяня на соцiq]цьнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати
Разом

2

69
26
10

l49
256

Витрати Товаристваза2014 PiK складають: адмiнiстративнi витрати в суплi 60 тис.
грн., (утримalння та обслуговувtlЕня Товариства), витратrL на збуг 105 тис. грн. iншi
,
gпераuiйнi витрати 90 тис. грн., витрати з податку
3 Й. грн.
"а,rр"буrок
еклад витрат Товариства на 31.12"2014p.:

Адмiпiстративrri витрати, тис. грн.

Витрати

на

вlдрахуваЕнями

заробiтну плату

Послуги
Розрахунково-касове
бслуговувЕlння
Амортизацiя
Податки - всього
В тому числi:
- комунаJIьний податок
Всього адмiнiстративних витDат

з

Витрати на збут, тис. грн.

20

Рекламнi, транспортнi послуги

з4

В.итрати

6

заробiтну плату

Всього витрат на збчт

з

75

2l
105

Iншi операцiйнi витрати, шс.грн.

60
б

19

на

вlдрirхуваннями
Iншi витрати

9

Iншi витрати
Всього iпших операцiйних витрат

90
90

щlх zрошовtlх kotamiB
Звiт про ру( грошових коштiв за 2014р. складено Товариством за вимогаN,Iи мсБо
7 на ocHoBi прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi класи
вilпових надходжень грошових коштiв чи в€tпових виплат грошових коштiв на неттоocHoBi. Застосування даного методу складання звiту базуьпuся на безпосередньому
використЕlннi даниХ з регiстрiВ бу<галтерСького облiку щодо дебетових або кредитових
оборотiв грошовиХ коштiВ за звiтниЙ перiоД У кореспонденцii З
Р{ЖУНК{lI,IИ
бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов'язань. У звiтi вiдобрйе""t
ру*
грошових коштiв вiд операrдiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльностi. Грьшовi потьк"
в iноземнiй вагlютi вiдсутнi.
ЧистиЙ рух гроШових коШтiв ТоварИства за 2014 piK скJIадае (-7) тис. грн.,

зокрема:

- вiд операцiйноi дiяльностi скпадае - (-543) тис. грн.
- вiд iнвестицiйноТ дiяльностi скJIадае - 208 тис. грн.
- вiд фiнансовоi дiяльностi скJIадае - 328 тис. грн-

,i

ов,

IPI

у вiдповiдностi до законодtlвства, та згiдно МсБо 24 пов'язаними ввrDкtlються
сторони, одна з яких мае мож.rrивiсть коптролювати або у значнiй Mipi вп.тп,лвати на
операцiйнi та фiнансовi рiшення iншоi сторони..
Операчiй з пов'язаfiими особшли протягом звiтного перiоду не здiйснювЕtлося.
6.

подfi цIс]Iя

-

ти БдJIлнсу

при складаншi фiнансовоi звiтностi товариство врtlховуе подii, що вiдбулися пiсля
звiтноi дати i вiдображае ix у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МсБо м 10 ,dlодii пiсля

звiтпого перiоду>.
ПТ <Ломбард <<Алмаз> Прошутiноький т.в. компанiл> оцiuило в перiод з
зI.t2.20l4 року й до цiеi дати iснРання паступних подiй: подii, якi свiдчать про
умови,
що iснрали на кiнець звiтн9го перiоду (подii, якi вимагшоть коригувaнця qir*.o"oi
звiтностi эа20|4 piK); та подil, якi свiдчать про )&lови, що виникJIи пiсля звiтного перiоду
(подii, якi не вимагаIоть кориryвання фiнансовоi звiтпоотi, аJIе вимагають певних
розкриттiв).
Жодноi з наведеЕих
ено не було, а тому вiдповiдно до засад,
визIIачених МСБО 10, щодо
що потребують кориryвання
активiв та зобов'язаrrь То

i
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Код 21131551
Фiаiя АТ "Укрексiмбаrж" в м. Тернопiаь
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Адреса: YKpaiHa,46008, м. Тернопйь, вуz. Медова,12-А
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21131551

Ukreksimbank in Temopil

account Nr 260030001 16228,
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З38879
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НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВlТ З НШАННЯ ВПЕВНЕНОGТl
про фiнансову звimнiсmъ
Повного товариства <<Ломбард (Алмаз>)
Прошутiнський Т.В. i компанiя>>

за 2014 piK

- керiвнuцmва mоварuслллва: Повне лповарuсmво <Ломбар0 <Алмаз>
Прошуmiflськuй Т.В. i компанiя>>: 46008, м. Тернопйь, вул. Митрополита
АOресаm

Шептицького, 14А. та Нацiанмаflа KoшicИ
сф

epi puHKiB фiнансо вuх по

;у

1цо

зOiйаlюе аер2каы& реryлюванllя у

z

OatoBHi BiOowtocmi про ауOшmорську Фiрмl,!: Товарuсtпво

з

обме>кеною

алънiсmю АчOumор съка Фiрлtа <Консt!л>:
- свИоцтво про внесенюI до Ре€стру аудиторських фiр, Ns 0053, видане
26.01.2001 роry Ns 98 i продовжене pimeн}ulм Ауаиторськоi пааати Украrни вИ
вiOпо Bi|

04.11.2010 року до 04.11.2015 року;

- свИоцтво про вк,rючення до реестру аудиторських фiр, та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Nq 003]., видане
04.07.201,З року, TepMiH дii до 04.11.2015 року;
- свИоцтво про вИповiднiсть системи контроzю якоgгi Ns222l4 вИ З0.11.2010 р.
Меаьrш,ш< Роматт Оаексiйовrrч/ сертифiкат аудитора А Ns 000205, виданийРiшенням
Ауаиторськоiпааати Украiни Nq 12 вИ17.02.1994роlу, термiндiiдо 17.02.2018 року.
Медьвэш< Андрй Романовlлч, сертифiкат аудитора А N9 0060Щ, виданий Рiшеrшям
Ауаиторськоi пааати Украrни Ns 157 вИ 26 гр}дня 2005 року, TepMiH дii до 26 грумя
2015 року.
МiсцезнахоOження: 46008, YKpaiHщ м. Тернопi"лц вул. МеOова, 12 А, оф 21.
mелlфакс (0352)
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Ми провели аудиторську перевiрку звiтностi ПТ <Ломбарл <Алмаз> Прошутiнський
компанiя> за 2014 piK, що подаеться до .Щержфiнпослуг, склад та елементи якоТ
передбаченi п. 11 роздiлry 3 Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями,
довiрчими товариствtlми, а також юридичними особами суб'ектами господарюв€tння, якi за

Т.В.

i

своiм правовим статусом не е фiнансовими установами, аJIе мають визначену законами та
нормативно-правовими актами .Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати
посJryги з фiнансового лiзинry, затвердженого розпорядженнrш ,.Щержавноi KoMicii з
реryлювання ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд 27 сiчня 2004 р. М 27 (у редакцiТ
розпорядження ,Щержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд
12.08.2005р. JФ4451) зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 06.04.2004р. за
J\Ъ43119030 (далi - Порядок М27), що включ€lють:
загальну iнформацiю про ломбарл (лолаток 1);,
звiт про скJIад активiв та пасивiв ломбарлу (лолаток 2);
звiт про дiяльнiсть ломбарду (додаток 3).

-

BidпoBiDaltbHicmb vправлiнськоео персонulч за пidzоmовку mа docmoBipHe
преdсmавлення звimнuж dанuж Управлiнський персонаJI (керiвництво суб'екr
господарювання) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представленнГ
звiтностi фiнансовоi установи вiдповiдно до вимог Порядку J\Ъ27. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персонаJIу охоплюе: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення звiтних
даних, якi не мiстять суттевих викривлень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдноi облiковоТ полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiда.лоть
обставинаiv.

BidпoBidallbHicmb ачdumора за ноdання звimч сmосовно фiнансово'i звimносmi
лолtбарOv. Нашою вiдповiда-пьнiстю е надtlннrl звiry створеного на ocHoBi результатiв
нашоi аудиторськоi перевiркц, в якому е висловлення нез.tлежноТ думки та отримання
обrрунтовшrоi впевненостi в тому, що звiтнi данi ПТ кЛомбарл кАлмаз> ПрошугiнсЬкий
Т.В. i компанiя> не мiстять суттевих виправлень чи помилок. Ми стверджуемо, що надана
звiтнiсть ПТ кЛомбард (Алмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя> вiдповiдае вимогам
Порядку Jt 27.
Наша перевiрка була проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
надання впевненостi (да-пi - МСЗНВ), зокрема, згiдно МСЗНВ 3000 <Огляд промiжноГ
фiнансовоi iнформацii, що виконуеться незалежним аудитором суб'екта господарювання))
дотримуючись при цьому вимог з надання BпeBHeHocTi та етики
Аулит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi
пiдтверджують суми та розкриття iнформацii у звiтностi ПТ кЛомбарл кАлмаз>
Прошуriнський Т.В. i компанiя>.

Ачdumорu сmвеоdltсvюmь що проведена аудиторська перевiрка забезпечуе
достатню й обryунтовану пiдставу для висловлення думки щодо вiдповiдностi звiтностi
фiнансовоi установи.

2з

1.

3Bim про сюtаd акmuвiв mа пасuвiв ломбарdу
.Щiяльнiсть ПТ <Ломбард кАлмаз> Проrrrутiнський Т.В. i компанiя> за 2014 piK
вкJIючае в себе насryпнi покЕвники:

2.

Звim про Diяльнiсmь ломбарDу
Звiт про дiяльнiсть ПТ кЛомбард кАлмаз> Прошугiнський Т.В.
piK включас в себе насryпнi роздiли:
I. Щанi про кредитну дiяльнiсть
Сума наданих фiнансових кредитiв пiд заставу:
- вuробiв з dороz. 74еmсLлу mа dopoz. каtчtiння
- побуmовоt mехнiкu
- авmоллобiлiв

i

компанiя> за 2014

з початку року
2449,70 тис. грн.
- ] ] 59,50 muс. zpч,
- 49,60 muс. ?рн.
- ]240,б0 muс, ?рн.

Оцiночна BapTicTb майна, прийнятого в заставу

3020,90 тис. грн.

Суrа погашених фiнансових кредитiв

2403,80 тис. грн.
- ]0,90 muс. zp+.

- з нuх поaаurcно за рахунок

Суrа нарахованих вiдсоткiв

:

майна, наdаноzо в засmаву

за користування фiн. кредита"п,rи

Сума погашених вiдсоткiв за користування фiн. кредит€lN,Iи:
- з нuх поaаurcно за рахунок майна, HadaHozo в засmаву

202,50 тис. грн.
206,50 тис. грн.
- ],40 пuс. ?рн.

Сума отриманоi неустойки за прострочення зобов'язань за
наданими фiнансовими кредитап{и:
- з Hъlx по2аu.лено за pclxyчor майнq наdаноzо у засmаву

4,90 тис. грн.
- 0,80 muс. ?рн.

286,10 muс. ?рн,
3аzальна cyJиa оmр uJuaшozo doxody :
- 202,50 muс. 2рн.
- HapaxoaaHi проценmu за корuсmування фiн, креdumаfuru
- Hapctxoaaчa неусmойка за просmрочення за наdанuлtu фiн,креdumаJу|u - 4,10 muс,ерн,
- I3,]0 muс. zp+.
- doxid, оmрuлtанuй Bid реалiзацii засmавлено2о майна
- 66,40 muс, ерн.
- iHuli dохоdu
II. Щанi про доходи та витрати
а cyll| а в umр аm :
- вumраmu на заробimну rшаmу
- вumраmu на оренdу
- вumраmu на охорону
- вumраmu на реюlал,rу mа Jйаркеmuн?
- фiнансовi вumраmu
- iHuli вumраmu

268,30 muс. zpш.
- 88,20 muс. ерн.
- 73,]0 muc zp+.
- ]9,80 muс, zp+.
- 9,40 muс. zpH.
- 5,70 muc ?рн.
- 72,]0 muс.2рн

3 az altb н

III. Статистичпа iнформацiя
1495 шmКiлькiсmь наdанuж фiнансовuх креlаmiв пiD засmаву:
- пid засmаву вuробiв iз dороzоцiннuх ллеmалiв mа dороzоцiнноzо камiння * ] 399 totm.
- пid засmаву побуmовоi mехнiкu
- 78 ъum.
- пid засmаву авmоJчлобiлiв
- ]8 шm.

Кiлькiсmь dozoBopiB, поzаuленuх за рахунок майна, HadaHozo в засmаву - 28 шm.
СереdньозваJtсена рiчна BidcomKoBa сmавка за фiнансовама креdаmамu - 86,70.

, НЕЗАЛЕЖНА ДУМКА
Аудиторською перевiркою встановлено, що ПТ кЛомбард кАлмаз> Прошутiнський
компанiя> функцiонуе на зiжонних засадах i у своiй дiяльностi коруеться чинним
заководавством та засновницькими докуI\[ентами.
На нашу думку, звiтнiсть ПТ кЛомбард кАлмаз> Прошутiнський Т.В. i компанiя> *
2014 piK, що подаеться до Нацiона_llьноi KoMicii, що здiйснюс держЕlвне реryлювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, е повною i достовiрною, вiдповiдае вимогам Порядiу J\b
27, та iншим нормативно-правовим акт€lм, на пiдставi яких вона складаеться. Показники та
нормативи звiтностi фiнансовоi установи вiдповiдають граничним величинам,
м.
установленим длrI фiнансових установ чинним

Т.В.

i

,Щиректор АудиторськоТ фiрми кКонсул>

серmuфiкаm ауdumора Д

000205

Р,о. Мельник

Засryпник директора аудиторськоТ фiрми кКонсул>
серmuфiкаm ауdumора А М 00б044

А.Р. Мельник

Ф апа ayd uпо р ьцgt е о э ahry

<18>

м. lltернопiм, ву* Иеdооа,
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3агальна iнформацiя про ломбард
Повне товарисгво <Ломбард <Алмаз> Прошуriнський Т.В. i компанiя>
за перiод 2014

]оштовий iндекс

46008
Тернопiльська
Район
Тернопiль
Митрополита Шептицького
14А
(0з52| 427-426

Область

Район
1,1аселений пункт

Вулиця
Бчдинок, кваотиDа
Iелефон
Факс
lдентиФiка цi йний код за

{8э52) 25-70-1

€дрпоу

з6410969
15102359

Реестрацiйний номер в,Щержавному
peecTpi фiнансових чстанов

П.l.Б. керiвника ломбардч
П.l.Б. головного бухгалтера ломбардч

Прошутiнська Наталiя lBaHiBHa
Приватний пiдпри€мець 3iнкевич А.В.

,Qанi надаються за описом:
1. 3агальна

iнформацiя про ломбард

2. 3BiT про склад активiв та пасивiв ломбарду
3. Звiт

про
та електроннiй формах пiдтверджую

potltyгiHcbKa H.l.

\',

.?ý

йr,-ч

Й

пiдприемець Зiнкевич А.В.

l}ffi"фич 'ri9
Анастасiя l
r,;"l

Володшми

lнця звlry:
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3BiT про склад активiв та пасивiв ломбарду
повне товариство <ломбард кдлмаз> Прошчтiнський Т.в. i компанiя>

за перiод 20].4

Тис. rрн. з одним десятковим знаком

Активи

Код рядка

OcHoBHi засоби, iHttli необоротнi матерiальнi активи, нематерiальнi
]ктиви (залиlлкова BapTicTb)
flовгостроковi фiнансовi iнвесrицii', якi облiковуються за методом
/частi в капiталi iнших пiдприемств
Грочtовi коtлти
3апаси
векселi отриманi

дебiторська заборrованiсгь
за наданими Фiнансовими кредитами
за нарахованими вiдсотками за наданими фiнансовими
кредитами
за розрахчнками зi стоаховими компанiями
платежами до бюджеry
iнша дебiторська заборгованiсть
Витрати майбутнiх перiодiв
усього активiв
Пасиви

Доходи майбyTttix
Усього

перiffig

пасивiв

**/

{/& .,i"ý*ЁF*hi+.,:.,
7,11

о
lU

l<

i\-tь

l

\\"

-ffi

ý

020

0,с

0,0

0з0

9,с

1,6

040
050
060

0,с
0,с
708,з

0,5

061

46L,д

587.8
507.з

062

26,о

22,0

06з
064

0,0

0,с

3,6

з,7

065

2l7,з

54.8

070
080

0,0

0,1

7з4.8

596.9

початок звiтноrо

Кiнець звiтноrо

перiоду

перiоду

093
094
095

096
097
100
110
120

LzL
t22
L2з

м i}ffi

ъ1

/l

A,i

," J/.-,*-!лt

--.
ж"g,Ф
Ж/я*л

0,0

520,с
520.с
0,с
0,0
0.с
0.с
0,0
0.0

520,с

з7,7

55,4

557,7

575,4

0,с

0,с
0.с

0,с

520,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,с

0.0

0,с

0.0

t77,L

21,5
0,с

133

0,с
0,6
0,0

1з4

176.5

21.5

140
150
."160

0,0

0.с

1з0
1з1
1з2

.,97-dъ-i

АldЬi"-},

дf*tъJ,/

\

6,9

091
092

Ьtr']"tЫ-

перiоду
17,5

090

стаryгний капiтал
пайовий капiтал
додатковий вкладений капiтал
iнший додатковий капiтал
резервний капiтал
неоплачений капiтал
вилучений капiтал
Нерозподiлени й прибуток
власний капiтал, усього
Залученi кошти на платнiй та безоплатнiй ocHoBi
вiд банкiв
вiд юридичних осiб
вiд Фiзичних осiб
3обов'язання за розрахунками
зi сграховими компанiями
з бюджетом та позабюжетними фондами
з учасник?ми
iнlлi кредитори

Кiнець звiтного

перiоду

010

Код рядкс

Капiтал

початок звiтногс

-";Si

п/Ф,

-ý
-'.:,:.',:,:. J.,:,
.\?,,
.\ý
-.\-i1,, Tr,llrtO}f

0,0
0,с

0.0

0.с

7з4,8

596.9

3BlT про дIяльнiсrь ломбарду
Повне товаоиство <Ломбаод <Алмаз> Поошчriнський Т.В. i компанiяр

тис.
1, Данl про кредrтну

дlrльнlсть

Сума нарахованих siдсоткiв за корисryвання фiнансовими
Сума поrашених вiдсоткiв за користування фiнансовими
Сума отриманоi неустойки (пенi, чrтрафiв) за прострочення

HapaxoвaHi проценти за корисryвання фiнансовими кредитами

нарахована неустойка (пеня, штраф) за проброчення виконання

дохiд отриманий вiд реалiзацji майна, наданого

2.

в засrаву (за

Данl про доходи та витрати

H.l.

А.в.

10.o1.iOlý

28

>ь

-,5
:л

^i,
чБ=
t

[л\'<

_J

ъý-.

\,-,\-

Iq)

al

:
Ё

,rэ
о

1о
LJ

