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Ми провеАи аудит фiнансових звiтiв та спецiаzrъноi звiтностi ПТ -ЛО\,{БАРД кАЛМАЗ>
ПРОШУТIНСЬКИЙ Т.В. I КОМПАНIlIu, що включають:

. фiнансова звiтнiсть ПТ *ЛОМБАРД (АЛМАЗ) ПРОШУТIНСЬКИЙ Т.В. I КОМПАНIlIо,
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiна_ттсовоi звiтностi (да.лi -
МСФЗ) та чиЕного законодавства за 2ОLб piK у складi:
+ Балаrlс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 .I2.2O 16 року;
а Звiт про фiнансовi резуrrьтати (Звiт про сJлýшний дохiд) за 201б piK;
+ Звiт про рух грошових коштiв за 2016 piK;
+ Звiт про власний капiтал за 2О16 piK;
+ Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2О16 piK, стиспий виклад суттсвих

облiкових полiтик та iншi пояснювЕlльнi примiтки.
. спецiаzrьна звiтнiсть ломбарду, складена вiдповiдно до РозпорядженшI Ns 2740

.Щержавноi KoMici1 з регулюваншI ринкiв фiнансових послуг Украши вiд
04.1i .2ОО4 рОКу кПро затвердженшI Порядrry складаIIЕ;I та гIодання звiтностi
ломбардами до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулюваншI у сферi
ринкiв фiнансових послугD та чинного законодавства Украrни за 2О 1б piK у скпадi:
} Загалъна iнформацiя про помбард [Щодаток No1 );

i} Звiт про склад ал<тивiв та пасивiв помбарду Шодаток No2);

^ Звiт про дiячrьнiсть zrомбарду [Щодаток NоЗ).

Аудитором визначена прийттятнiсть концептуальноi основи фiнансовоi звiтностi,
яка застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi. Фiнансова звiтнiсть
пiдготовпена управлiнським персон€rлом вiдповiдно до конкрgгноi концептуа,tьноi
основи фiнансовоi звiтностi i яка охоIIлюе Мiжнароднi стандар:ги фiнансовоi
звiтностi та цравовi вимоги, передбаченi Зал<оном Украrни пПро бухгалтерський
обдiк та фiнансову звiтнiсть в YKparHil вiд 16.07.1999 р. Ns 996 - XIV,

Вйповiдадьнiсть управаiнсъкого персонаАу за фiнансову звiтнiсть
Управrriнський персонал несе вiдповiдапънiстъ за складання i достовiрне подання цiсi
фiнаrrсовоi звiтностi та спецiа,rьноi звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi та чинЕого законодавства Укршни та за такий внутрiшнiй
контроль, який управzriнський персонал визначае як необхiдний для того, щоб
забезпечити склалання фiнансовоi звiтностil що не мiстить суттевих викривленъ
унаспiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдадьнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю е висловленнrI дrмки щодо цiеi фiна:тсовоi та спецiалъноi
звiтностi на ocHoBi резупътатiв проведеного Еами аудиту, Ми провели аудит
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також IIлануваIIня й виконанця аудиту для
отриманн5I достатньоi впевненостi, що фiнансова та спецiсtльна звiтнiсть не мiститъ
суттевих викривленъ.

Аудит передбачае викон.шнrI аудиторських IIроцедaр для отримання аудиторських
доказiв щодо с}м i розкриттiв у фiнштсовiй та спецiа,tьноi звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включ€Lючи оцiнr<у ризикiв суттевих викривлень
фiнансовоi та спецiальноi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки"

Виконуючи оцiнку цих ризиr<iв, аудитор розглядас заходи внутрiшнъого контролю,
що стосуються складання та достовiрногю поданшI суб'ектолл госrlодарювалня
фiнансовоi та спецiа-,r.ьноi звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
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вiлповiдатотт, обставинам, а не з метою висловАеЕня дrмки щодо ефективнс:стi
вrтутрiштлього r<oнTpoлIo су6'екта господарюванIш. Аудит включае також оцiнку
вiдповiдностi використаних облiкових поzr,iтик, прийнятнiстъ облiкових оцiнок,
виконаЕих управлiнським персонЕlлом, та загального поданшI фiнансовоi та
спецiапьноi звiтностi.

Ми вважаемо, що отримали достатнi та прийттятнi аудиторськi докази для
висловлентlя на тттоi ддики.

OcHoBHi BИorкocтi про аудитора
НайменуваннjI:

Приватне пiдприемство "Аудиторська фiрма "Захiдаудит" (код еДРПОУ З3539238).

Мiсцезнаходження:

46О24, YKpaiHa, м. ТернопЬ, вуп. Генераzrа Тарнавського) 23 прим.71;

теп./фаr<с: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: offi,ce@zahidaudit.te.ua

Свiдоцтво про Bтreceттlrrl до реестру субЪктiв аудиторськоi дiяпъностi: Nq 362О вiд 30
червнrI 2005 року.
Свiдоцтво ,лро вiдповiднiсть системи контролю якостi: Ns Q243 згИно Рiшення
Аудиторськоi палати Украiни No 249/5 вiд26.О4.2ОL2 року.
Переrriк аудиторських фiр., якi вiдповiдають критерiяпа для цроведення
обов'язкового аудиту: Рiшення Аудиторськоi палати Украrни No 255/1 вiд 0б.09,2012
року.
Свiдоцтво про включецшI до реестру аудиторських фiр* та аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторсьr<i перевiрки фiнансових установ Ns 00З8, видаIIе вiдповiдно до
розпорядженшI Нацкомфiнпосzrуг вiд О4.07.201З року Ns 20В8 строком дii з
О4.О7.2ОlЗ по 2З.О4.2О2О рр.
Аудитори, що брапи )ласть в аудиторськiй перевiрцi:

Прiзвище, iм'я, по-
батьковi

Салюк Богдан евгенrйович

Сертжфiкат аудитора:
Номер 0045об
Серiя А
дата видачi 26/01/2ool
TepMiH дii до 26 /oL /2о2о

.Щата аудиторсъкоttо виеновку
15 березня 2О17 року.

Адреса аудитора
46О24, YKparHa, м. TepHoпizr.b, By,r. Генерачrа Тарнавського, 23

ll,иректор ПП пАудиторська фiрма uЗахiдаудитu,

Аулитор
Сертифiкат аудитора

Серiя А Ns 00450б вiд 26/OLl2OO1:
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