Примітки до фінансової звітності
ПТ «ЛОМБАРД ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ» за 2012 рік
1. Примітки відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Інформація щодо підприємства
Найменування: Повне товариство «ЛОМБАРД ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ»
Організаційна форма: Повне товариство
Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр.
Карла Маркса, б,20
Предметом діяльності Товариства є:
 Інші види грошового посередництва (надання на власний ризик фінансових кредитів
фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент
та надання супутніх послуг ломбарду);


Надання інших фінансових послуг;



Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг;

Управління товариством здійснюють:
-

Вищий орган – Загальні збори учасників;

-

виконавчий орган (одноособовий) - директор;

-

Ревізійна комісія.

Середня чисельність персоналу протягом звітного періоду: 20
Облікова політика товариства
1.

Основа підготовки

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами
українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-ХІV з
подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в Україні (НП(С)БОУ). Фінансова звітність базується на даних бухгалтерського обліку, який
ведеться згідно з вимогами українського законодавства, що вимагає застосування принципу
первісної вартості.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного
функціонування.
Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва
застосування певних суттєвих бухгалтерських оцінок. Керівництво також використовує певні
судження при застосуванні принципів облікової політики.
Ця фінансова звітність складена згідно з НП(С)БОУ, які діяли на 31 грудня 2012 року.
2.

Валюта звітності

Ця фінансова звітність подана в національній валюті України – гривні.
3.

З метою складання фінансових звітів згідно з П(С)БО протягом 2012 р. були
встановлені наступні основні принципи облікової політики:

1) для узагальнення інформації про витрати підприємства використовувалися рахунки
класу 8 «Витрати по елементах» та 9 „Витрати діяльності”;
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2) основним засобом визнавався актив, якщо очікуваний термін його корисного
використання, встановлений технічними службами більш року і вартість більш 2500 гривень;
3) амортизація (знос) основних засобів нараховувалася по нормах і методах, передбачених
податковим законодавством;
4) матеріальні активи з терміном використання більш року і вартістю менш 2500 гривень,
вважалися малоцінними необоротними активами (МНМА). Знос на МНМА нараховувався в розмірі
100 % у перший місяць використання;
5)

середня тривалість операційного циклу встановлена в розмірі 12 місяців;

6) при передачі запасів у виробництво, при продажі й іншим вибутті оцінка їх
здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
7)

границя істотності для фінансової звітності визначена у розмірі 1000 грн.

2. Примітки відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
Склад окремих статей Звіту
Найменування статті
Інші надходження коштів
операційної діяльності
Всього:
Інші витрачання коштів
операційної діяльності

Всього:
Інші надходження коштів
фінансової діяльності
Всього:

Код рядка
080

145

330

Склад статті
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з іншими дебіторами
(надання кредитів)
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з іншими дебіторами
(надання кредитів)
Фінансові санкції

Безповоротна фінансова допомога

Сума, тис.грн.
12 718
4 654
17 372
12 565
4 606
7
17 178
104
104

За період 2012 року не грошові операції інвестиційної та фінансової діяльності товариством
не здійснювалися. Операцій з придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного
періоду не проводилися.
3. Примітки відповідно до П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»
ПТ «ЛОМБАРД ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ» зареєстроване Виконкомом
Дніпропетровської міської ради 16.06.1995 р. Нова редакція Установчого договору зареєстрована
28.12.2011р., номер запису 12241050007022261, затверджена рішенням зборів учасників, протокол
№25 від 26 грудня 2011р. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, №15100960. від 10.09.2004р.
На 31.12.2012 р. статутний капітал склав 400 000,00 грн.
Станом на 31.12.2012 року статутний капітал сформовано повністю. Змін протягом звітного
періоду не відбувалися.
4. Примітки відповідно до П(С)БО 6 «Виправлення помилок та зміни в фінансових
звітах»
В зв’язку з виявленням помилок, які мали місце в попередніх періодах були проведені
наступні коригування станом на 01 січня 2012 року:
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Опис помилки

Код
рядка

Сума
помилки,
тис.грн.

Сума до
коригування,
тис.грн

Сума після
коригування,
тис.грн

030

-8,0

82,0

74,0

032

8,0

63,0

71,0

АКТИВ
Коригування залишкової вартості основних засобів в
зв’язку з донарахуванням амортизації
Донарахування амортизації основних засобів

Коригування дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рекласифікація )
чиста реалізаційна вартість
160
-2,0
2,0
первісна вартість
161
-2,0
2,0
Коригування дебіторської заборгованості за розрахунками:
з бюджетом
170
-5,0
5,0
з нарахованих доходів (по результатам
190
-41,0
96,0
55,0
проведення її оцінки)
Коригування іншої поточної дебіторської
210
-62,0
565,0
503,0
заборгованості (по результатам проведення її оцінки)
Баланс
280 -118,0
753,0
635,0

ПАСИВ
Формування резервного капіталу
Коригування нерозподіленого прибутку по
результатам проведених коригувань
Коригування кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги (по результатам звірки)
Коригування поточних зобов’язань за розрахунками:
з бюджетом
зі страхування
Баланс

340
350

15,0
-132,0

305,0

15,0
173,0

530

-8,0

16,0

8,0

550
570
640

9,0
-2,0
-118,0

7,0
753,0

9,0
5,0
635,0

5. Примітки відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»
Станом на 31.12.2012р. переоцінка основних засобів не проводилася в зв’язку з тим, що
залишкова вартість основних засобів не відрізняється від справедливої вартості більш, ніж 20
відсотків.
6. Примітки відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
Склад статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Найменування заборгованості
Заборгованість по наданим кредитам, зменшена на суму страхового
резерву
Всього:

Сума, тис.грн.
244,0
244,0

Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій
(за винятком позабалансових, крім гарантій), включаючи нараховані проценти та комісії,
формується по конкретній заборгованості або портфелю однорідних заборгованостей. Страховий
резерв формується за рахунок частини доходу незалежно від фінансового результату. Страховий
резерв не може перевищувати 10% від суми боргових вимог (сукупних зобов’язань дебіторів
підприємства по кредитним операціям на останній робочий день звітного (податкового) періоду).
Для визначення розміру страхового резерву елементи розрахункової бази страхового резерву
класифікуються в одну з п’яти категорій ризику:
 перша категорія ризику - в діяльності контрагента відсутні реальна та потенційна загрози
збитків та є причини припускати, що контрагент повністю і своєчасно виконає
свої
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зобов'язання. Норма резервування дорівнює
нулю.
Строк
виконання
зобов'язань перед небанківською фінансовою установою ще не настав;

контрагентом

 друга категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив існування помірної
потенційної загрози збитків. Характеризується помірним рівнем кредитного ризику Норма
резервування дорівнює 1%. Період прострочення виконання контрагентом зобов'язань перед
небанківською фінансовою установою складає від 30 до 60 календарних днів;
 третя категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив існування серйозної
потенційної чи помірної реальної загрози збитків. Характеризується значним кредитним
ризиком. Норма резервування дорівнює 21%. Період прострочення виконання контрагентом
зобов'язань перед небанківською фінансовою установою складає від 60 до 90 календарних днів;
 четверта категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив одночасне існування
потенційних та помірних загроз або суттєвих
реальних загроз часткових збитків.
Характеризується високим рівнем кредитного ризику. Норма резервування дорівнює 51%. .
Період прострочення виконання контрагентом зобов'язань перед небанківською фінансовою
установою складає від 90 до 180 календарних днів;
 п'ята категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив, що вартість окремого
елемента
розрахункової
бази страхового резерву буде повністю втрачена внаслідок
невиконання контрагентом договірних зобов'язань, обумовлює повне знецінення зобов'язання.
Норма резервування дорівнює 100%.
Період прострочення
виконання
контрагентом
зобов'язань перед небанківською фінансовою установою складає більше 180 календарних днів.
Товариством створено страховий резерв в розмірі 7тис.грн.
7. Примітки відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання»
Станом на 31.12.2012 року товариством проведено розрахунок забезпечення операційних
витрат на сплату невикористаних днів щорічних відпусток персоналу, що є державною гарантією у
разі проведення звільнення працівників. Розрахунок проведено на основі інформації щодо
фактично використаних днів відпусток персоналу за період з дати прийняття на роботу по
31.12.2012 року. Сума забезпечення складає 17 тис.грн.
8. Примітки відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»
Відповідно до облікової політики визнання доходу оцінку ступеня завершеності операцій по
наданню послуг проводити шляхом вивчення виконаної роботи (наданої послуги) та в
бухгалтерському обліку відображати доходи в тому періоді, в якому відбулося підписання акта
виконаних робіт (наданих послуг).
Доходи по отриманим відсоткам за надані фінансові кредити відображати в періоді, коли
було підписано обома сторонами договір по наданню такого фінансового кредиту.
Структура доходів підприємства в 2012 році
Показник
Чистий доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів, послуг)
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Разом

Сума доходу
в тис. грн.

У % до
підсумку

Сума доходу по
бартерних
контрактах у
тис. грн.

Частка доходу по
бартерних контрактах
зі зв'язаними особами
в%

627,0

76,84

-

-

79,0
104,0
6,0
816,0

9,68
12,75
0,73
100,0

-

-

9. Примітки відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»
Примітки до фінансової звітності
ПТ «ЛОМБАРД ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ» за 2012 рік

Сторінка 4

Склад статті «Інші операційні витрати» Звіту про фінансові результати
Найменування витрат
Сума, тис.грн.
Сумнівні та безнадійні борги
18,0
Витрати на операційну оренду
37,0
Витрати на охорону приміщень
2,0
Нараховані штрафи
8,0
Інші операційні витрати
2,0
Всього:
67,0
Доходи і витрати від надзвичайних подій у звітному періоді були відсутні.
10. Примітки відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток»
Відповідно до даних Декларації про прибуток за 2012 рік сума поточного податку на
прибуток дорівнює 26,0 тис.грн. Фактично підприємство має податковий збиток. Відстрочений
податковий актив нараховано в розмірі 34,0 тис.грн.
11. Примітки відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб»
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу,
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті
фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти
собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх
юридичній формі.
Пов’язаною стороною Товариства є керівник Гарашов Р.А. Характер – відносини контролю.
Далі показані розрахунки та операції з пов'язаною стороною:
Види та обсяги операцій
1. Надання поворотної фінансової допомоги ПТ «ЛОМБАРД
ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ» позв’язаним сторонам
2. Отримання безповоротної фінансової допомоги ПТ «ЛОМБАРД
ТОВАРИШ ЕКЗАРХО В.О. І КОМПАНІЯ» від позв’язаної сторони

Сума, тис.грн.
65,0
104,0

Всього сума заборгованості по операціях зі зв’язаними сторонами на дату балансу
становить: дебіторської заборгованості - 0 тис.грн., кредиторської заборгованості – 0 тис.грн.
Ключовий управлінський персонал представлений однією особою: Директором
Товариства. У 2012 році вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була
включена до складу адміністративних витрат. Товариство не має довгострокових компенсаційних
або преміальних програм.
12. Примітки відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»
У зв’язку з тим, що суми доходу від здійснення підприємством протягом 2012 року
господарської діяльності не відрізняються за способом їх отримання, категорією покупців,
господарські сегменти товариством не виділялися. Географічні сегменти підприємством не
визнаються у зв’язку з невідповідністю критеріям визначення звітного сегменту.
Директор

Р.А.Гарашов
_________________________
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