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ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про рiчтту фiнансову звiтнiсть та спецiальну звiтнiсть
ПО ВН ОГО ТОВАРИСТВА кАОМБАРД пААМАЗ о ПРО ШУТIН СЬ КИЙ
Т.В. i КОМПАНIЯп за piк, що закiнчився З1 грудня 2О 16 porry
Мресат

ч

Збори 5гrасникiв ПТ *ЛОМБАРЩ кАЛМАЗ> ПРОШУТIНСЪКИЙ Т.В. I КОМПАНIЯIо,
Керiвництво; Нацiональна комiсiя, що здiйснюс державне регулювання у сферi
ринкiв фiналтсових послуг.
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПТ "ЛоМБдРД (дЛМдЗ) ПРоШУТIНСЬКИЙ
Т.В. I KOMПAHIII', що додаеться, яка включае балаrтс (звiт про фiнансовий стан)
станом на З1 грудня 2ОLб р., звiт про фiншrсовi резулътати (звiт про суцупний дохiд),
звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний калriтал за piK, щсr заrсiнчився Еа
зазначеЕу дату, стисьий виклад суттевих обдiкових полiтртк та iншi пояснювалънi,

примiтки.

OcHoBHi BйoMocTi про rrомбарл:
UДАМДЗU

ПОВНЕ

Код за еДРПОУ

з6410969
46008, м. Тернопiпъ, вl,п. Митрополита Шептицъкого,
буд. 14

Мiсце знахо,4жеIIня за

коАт]пr

ТОВДРИСТВО

-АОМБДРД

повпа назва

прошутIнськиЙ т.в. i компАнIя,

6

1

101оOOо0

(0б7) 3515251
Теаефон (факс)
Види дiяаьностi за КВЕд
65.23 Iнше фiнансове посередництво
Данi про державну реестрацiю юридичноi особи:
3о.о3.2009 року
дата
2О.|2.2О13 року
Дата внесення змiн до

установчих документiв
Свiдоцтво про реестрацiю
дата рirrrення
номеD Diшення
IrеестDацlипии HorиeD
серiя свйоцтва
номер свiдоцтва
код фiнансовоi установи
орган
Чиседънiстъ працюючих
Баr*кiвсъка устаЕова

фiнансовоi установи:
25,О6.2ОО9 року

498
15102359

м

4об
15
,Щержавна комiсiя з регулюваIIЕя ринкiв фiнансових

послlт Укоаrни

7
Ns 2б0200О243641 в ПАТ

КБ "Укрсоцбанк", МФО

/

(основний поточний
пахчнок)

з22оо1

Кiдькiсть вiдокремдеЕих
пi.пооз.пiдiв

0

Висдовдення думкп

Аулиторська думка (висновок) rчоло фiнансовоi звiтностi аомбарлу
На нашу дrмку, фiнансова звiтнiстъ ПоВноГо ТоВАРИсТВд "ЛоМБдРД (дЛМдЗ>
ПРОШУТIНСЬКИЙ Т.В. I КОМПАНU[u за piK, що закiнчився 31 грудня 2ОIб р,,
вiдображае достовiрно в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ПОВНОГО
товАриствА "ломБАрд (АлмАз> прошутIнсъкиЙ т.в. I компАн|f|u, ii фiнансовi
результати i рух грошових коштiв вiдповiдно до Мiжнародних с:гандартiв фiнансовоI
звiтностi та чинного законодавства Украrни.

Аулиторська думка (висповок) rчоло спецiадьноi звiтностi домбарду
На нашу ддлку, спецiаzrьна звiтнiсть ПОВНОГО ТОВАРИСТВА *ЛОМБАРfl кАЛМАЗ>
ПРОШУТIНСЪКИЙ Т.В. I КОМПАНUIо за piK, що заr<iнчився З1 грудrтя 2ОIб р.,
складена в ycix суттевих аспектuж вiдповiдно до РозпорядженшI Ns 2740 f,ержавноi
KoMicii з регулюва;IшI ринrсiв фiнансових послуг Украrни вiд 04.11.2004 року кПро
затвердження Порядку складаJIшI та поданнrI звiтностi ломбардами до Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе державне регулюваншI у сферi ринкiв фiнансових послуг) та

чинного законодавства Украrни.

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Bid по Bid Hicmb р о злпф ц скLъаd ено?о капimала
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Скпадений капiтал товариства сформований згiдно вимог чинного

законодавства Украiни.

У

вiдповiдностi до Засновницького договору товариства (Протокол
Загальних зборiв УЧАСНИКIВ Nsl2lL2-1 вiд 12 грудня 2О|б року), станом на
З|.I2.2О16 роцу складений капiтал становить 52000О грн. (П'ятсот двадцять

тисяч гривень 00 коп.).

Розмiр склаленого капiталу вiдповiдае установчим докумеIJ:гам
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА .ЛОМБАРД КАЛМАЗ> ПРОШУТIНСЬКИЙ Т.В, I КОМПАНUI,
та вимогам Положення про державний реестр фiнансових уc:ганов.
Пiд час проведення аудиту подiЙ пiсля дати баzrансу, якi не знаЙшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте мох<уть мати суттсвий вплив на
фiнансовий стан юридичноi особи аудитором не виявленi.
Iнших фактiв та обставин, якi мох!уть суттево вплинути на дiялънiсть
юридичноi особи в маЙбутньому не виявлено.
Iцшi е,rементи
BйoMocTi про умови договору про проведення аудиту:
.Щоговiр Ns 48ФП вiд 14 грудня 2Оlб року.
Опис перевiреноi фirrансовоi iнформачii:

;,

