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Додаток 3

до Порядку складання та подання звiтностi ломбардами до
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг

Звiт про дiяльнiсть ломбарду

Повне товариство "Ломбард "Алмаз" Прошyтiнський Т.В. i компанiя"
(повне найменування ломбарду)

за перiод 2016 року

Назва Код
звiтний
квартал

з початку звiтного
перiоду

1 1 3 4

1, Данi про кредйтну дiяльнiсть

]vма наданих фiнансових кDедптiв пiд зафавч. v ToMv числi: 0l0 4l4,60 2219,40

lиробiв iз дороrcцiннлtх мmалiв та дороrcцiнsоm KaMiHH 011 409.50 l927.50

TexHlK14 5l0 69

пlв 0 222,90

oMocTl 0 0

0l5 0 0

lемаиIJових пDав 016 0 0

маина 017 0 0

)цпочна маина, прлlинятого в заставч 020 507 70 25]].60

Jума погашених фiнансовtlх кредитiв. у ому числi 0з0 4z2.,70 2зз9,60

за рахунок маина. наданоФ в 0з1 0 4

]ума нарахованих процевтiв за корисryвання фiнавсовими кредитамtл 040 17,60 98.10

-ума поmшених процентв за KopllcтYBaHIff I кредmами. у томч числl 050 19,80 9g

за раryнок майна. надаttою в заставч 051 0 0

]уМа ФриманоТ неуФоilки (пенi, штрафi в) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фiнансовлIми крелитами, у
-ому числi: 060 1.50 14 l0

Jl ашено за рахуноk vа Пна, нцаного у 06l 0 0

{ошти, поверrryтi заставоддвцю 070 0 0

]аmльпа сума отриманого доходу, у тому числii 080 l9 t l6.70
Hapaxoвaнi проценти за корисryвалпя фiнансовrrмп 08] 1,7,60 98,t0
нарахОвапа ilеУстойка (пеня, штраф) за прострочення BIIKoHaHM зобов'язавь за нцаними фiнансовими кредитамй 082 ]40 lз,60

дохiд, отрilманий вiд реirлiзацii маiIна, наданоrc в заставу (за BlrMTKoM ПДВ) 08з 0 5

вiд операцiй за зберiгання Mar]iHa 084 0 0

вlд надання послуг з оцiнки MaijHa 085 0 0

за агентськлlми доrcворами зl компанlями 086 0 0

вlд коштtв, розмtщених на дспозитних раryнках у банках 087 0 0

доход!l 088 0 0

чl про доходи та

у тому числl 090 ]0,60 24з,40

]IлтрдтлI на зарооlтну плаry 091 2,7.зо 94,20

в14трати на оренду 09z 0 95

рати на охорону 09] 0 l3.60
витрати на страrтвання 094 0 0

рати на рекламу та маркетлнювI послуги 095 0 0

оридичнl послуги 096 0 0

Blпpaтll на резерву для покDшя рпз!Iкlв 09,7 0 0
plHaнcoBl вLпратl, 098 0 0

l]lшl B]lтpaтll ],.
099 ].з0 40,60

3 Стmистична iнформашiя

Кiлькiсть нцаних фiнансових кредtлтiв пiд заставу, у r.oMy числi 100 zl8 l l82
lироб lз дорогоцiнtsпх MeTMiB та дороюцiнного камiння 10l 21,7 1164

lобутовоi техпiки l02 12

103 0 6

церухомоФl l04 0 0

цIннll\ паперlв 105 0 0

HeMa!lHoBllx прав l06 0 0

маина /1 |0,7 0 0

Кiлькiсть логоворiв, по] ашенItх 1а ракунок MaitHa, нцаlЬго в за9тав9 1]0 0

Jереаньозвокена рiчна процентна ставка за dliяапсФiимЙ крiДшаrдл 120 108,з0 l08,з0

Керiвник

Головний бухгалтер

{ата подання звiry
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Ппопrутiнська Наталiя IBaHiBHa
(прrзвище, iпiцiали)

кчзик дндрiй Любомирович
(прiзвище, iнiцiа,rи)

11 квiтня 2017 р.
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