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ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про рiчну фiнансоtsу звiтнiсть та звiтнi данi
Повного товариства кАОМБАРД оААМАЗл ПРОШУТIНСЬКИЙТ.В. i
КОМПАНIЯо за piK, Lцо закiнчився 31 грудrrя 2OL7 роцу
Адресат
Зага;lьнi Збори уrасникiв ПТ кЛомбарл кАЛМАЗ> Прошlтiнський Т.В. i компанiп>,
Керiвництво, Нацiональна комiсiя, що здiйсню€ державIIе регулювання у сферi ринкiв
фiнансових посJý.г.

Роздiл 1 <Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностil>
Щумка
Ми провели аудит фirrансовоТ звiтностi ПТ кЛомбард<<АЛМАЗ> Прошутiнський Т.В. i
коплпанiя> (код СДРПОУ З6410969, мiсцезнаходження: 46008, м. Тернопiль, вул.
IV{итрополита ТIТептицького, буд. 14А), що додасться, .sка вкJIючас баланс (звiт про
фiнансовий стан) станом на З 1 rрудня 2017 р., звiт про фiнансовi результати (звiт про счкупний
дохiд) за 201.7 piK, звiт гtро рух Iрошових коштiв та звiт про власний капiтал за piK, що
закiнчився на зазначену дету, стислий викJIад сугтевих облiкових полiтик та iншi
ilояснювчlпьнi примiтки.

На напту думку, фiнансова звiтнiсть ПТ кЛомбард <АЛМАЗ> Прсlruутiнський Т.В. i
rсомпаrriп>, що додасться, вiдображае достовiрно в ycix сутгсвих аспектах фiнансовий стан
пiдприемства ца 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i гроrrrовi потоки за piK, що
закiнчився зазначеною датою, вiлповiдно до Мiяснароднш:i с;тандартiв фiнансовоi звiтItостi
(мсФз).
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та

Методичних рекоLIендацiй щодо аудиторських звiтiв, що под(аються до НаrliональноТ KoMiciT,
що здiЙснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнаriсових lrослуг за результатами
аудиту рiчноi звiтностi та звiтних даних фiнаrrсових установ за 2017 piK (Затверджене
Розпорядженням НацкомфiнпосJIуг 01.02.2018 року J\Ъ142). Нашу вiдtтовiдальнiсть згiдно з
цими стаrrдартами виIшадено в роздiлi кВiдповiдатrьнiстr, аудитора заiаудит фiнансовоi
звiтностi> нашого звiry. Ми с незале)IG{иI\Iи по вi.цношеннrо дсT Товариства'згiдrrо з Кодексом
еТики ПрофесiЙних брiгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
(кКодеКс РМСЕБ)), та ети.IнимII вимогаN{и, що застосовуIотLся в УкраiЪi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також виконали irlшi ети.тнi обов'язки вiдповiдно до цIIх вимог та
Кодеrссу РМСЕБ. Ми вважасмо, що отриманi HaI\4II докчtзi{ с /{остатнiми i прийнятни]чIII для
використання iх як основи для нашоi думкIл,

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, Iцо на нашIо професiйне судження, були
найбiльш важJIивими пiд час нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за поточний перiод, Lii
питаЕIня розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнаноовоi звiтностi в цiлому та
врахов}ъались при форпгуваrrнi lцмкlл цOдо неi, при цьому, ми не висловлюепtо окремоТ

думки щодо цих питань.

/

2
g::Ж;ЖаСКJI8ДеНОго кппiталJr та вiдповiдпiсть власноrо
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rнша iпформацiя
IнформацЬ щодо рiчпшх звiтпнх
даЕкх
!/
Управлiкський персоЕtul ýесе вiдповiдальнiсть
за iншу iиформацiю щФдо
звiтнах даflих ЛомбарлУ, лсi скл4даютъся
рiчних
Товариством вiдповйо
вимог <гIорядrry
до
скIIаданЕя та подаJ{Ея звiтностi
ло:rабардап,rr до нйонаьноi
KoMicii що здiйснюе державЁе
реryлюваIIЩ У сферi pHHKiB фiпансовИх n*nfrr'
затверджеýогО розпорядЖеЕшIм
04,11,2004 року
*И
2?а0 $эзмiвами i доиовнсt{ýsмi
ч
l*
п.lZ.2аПроку)
та
_ зЕIгаJьIIу
мiстить:
iнформац.iю ýро ломбард за
2017piK (додаток 1);
_ звiт про
скJIад активiв ia пасивiв по"Оарду-lдодаток
2);
.^
- звiт про дiягъrriстъ
ломбарry (додаток
НаШа ДУМКа ЩОДО
фiНаКСОВОi Звiтяостi *. по*ор*€ться на iнrrry
iнформацiю та ми не
робимо в}lс'nовок з будь-якям piBkeM вгlевýеяостi
щодо
iяшот
цiеi
igформацii,
У звОязку s ýатпЕм аудитом фiнаксовоit звiжоотi'
вiдповiдальяiстю €
озпайомитисЯ з iншоЮ iнформацiеу '
";;"
тs
;р"'
uuo*,
розгJýIЕутио II}I ic*ye cyTTeB{t
НеВiДПОВiДНiСТЬ МiЖ itlШОЮ
ЙфОрмuцiею i фiiЙЙо,o звiтнiстю'асо
яаrпимЕ знаЕнями,
оrриманями пц час еуN{ау, або
rша uя iафрмащiя зиглядае
?tlkoю, що мiстить сугг€ве
вЕкривлsЕgя цiеi iцшоi iнформацii,
ми зобозiяйi повiдомиж про
цеЁфакт. ми яе в,nrlвиýи
такllх фактiв, якi потрiб*оЪуЪо
б вЬ$очfiтж яо звiту.
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Вцповiдальпiсть управлiнського
персоýалу
повпоýФкеýýffмц, за
фiнансову звiпriстl

та тих, кого

надiлено найвпщими

УшравлiнСький яерСопu" **,*
вiдrrовiдМьяiстЬ за складаý*s
,u до.rойрне ,,одеýня
фiнансовоi звiтностi у вiЬвiднй
оо мсФз * u*
{кУ rправлiнський перqоншI
llотрiбяою
фiнансовоiзвiтностi, що
*i*"","
викривлеýь вяаслiдок шахрайства
"*
або цомилки,
ПРИ СКЛаДаПНi
"yr"a*tfx
фiНаЯСОВОi ЗвiЬостi
пýрсонаJI песе вiдповцадьнiсть
Ви*аачеЕfi'I здатностi ЛомбардУ
за
цроДоВжУsатЕ свою дiялigiеть ** о*rо*рервиiй
oc'oBi,
рo,rриваючnn, де це застосов,tно, ýитанýя,
що стосуються безпtрерв,,остi дiяльностi, та
в,'користовуючи припущеЕIrя
про безперрвнiсть дiядькостi
Ор"*терсъкого
облirqУ, oKpiM вигr4дкЬ,5о*
"n
уор*пi".ьЬя
пJIаýус
лiквiдувати
Товариство чи
fiрип}Iнити дiялькiстъ, або rте
"-ойй"оо
*аЪ iншr* реЕшышх
{lJIътернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищкмnn
Еесуть вiдповiда.пънiстъ за ýагл{д
за
цроцесом фiнансового звiтуванкя Тоз*рисжа.
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вiдповiдальнiсть sудЕторfl за rrудЕт
фiнашсовоi зBiTrrocTi
Наlrrою мстою € отрима$н" оЬryуrтовашоi
*.r""**ro*Tio Що
фiнансова звiтlriсть в
цiлоьrу не мiстить суrrевого 8икримеЕýя
вваслiдок шахрайствч * no**k*,
та скпадаяня

с

звilу
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аудИтора, щО мiстить нашу
ryмку. Обlрунтов{жа BIIeBýeýicTb е високим piBHeM
BпeBýeHocTi, проте яе гарrýrryс,
Що аудfiт, ЕI}оведсний вiдповiдЕо до мсА, зrlвжди виявить
сугtеве викривлsЕкя, Koл,I воно iсяус- Ввкрижlення
можуь бутк рзультатом шахрайства
або помилки; вонЕ вваJкаються сутт€вЕми, якщо
скремо або в cyKyпBocTi, як обlрунтоваяо
очiцуетьсЯ, BoItrИ можугь вIlпиваж на екоцомiчнi
рiЙння користувачiв, що приймаються на
ocвoBi чiеi фiяаlлсовоi звiтtrостi.
ВиконуючИ ауд:аТ вiдповiдтrо до вимоr мсА, ми
викорнстовуемо професiйне
суджеýЕя та професiйний скýrтfiцязм IIротягом
з&вдаýfiя
з аудиту. KpiM того, ма:
усього
_ rлентяфiщуемо та оцiнюемо
ризики ýуIтевого викривлеýкя фiвансовоi зяiтностi
внаслiдок шахрайства tm помилкя,
розробляемо й виконуемý аудиторськi процедури
у
вiдповiдЪ ка цi РIiК}ИКИ, а ftlкоЖ oтp!!*fy€Mo аудиторськi
докази,
е
Що
достатвiми
та
прийнятними для використilкня ix як основндля натпоiдд{ки;
- отримуем0 розумiýня заходiв вяутрiшвього коfiтроJIю,
що стос)rються аудЕту, дяя
розробки аудитореьк}rх процедур, якi б вiдяовiда.gи обставirн*п, u n*
дlýI висловленfiя ýrмки
щодо ефектввuостi састеми вrгугрiшньоrо контролю
- оцiнюемо прийвятаiсть застосsваIIих облiкових rrолiтик та обrрунтованiстъ
обяiкових оцiнок i вiдпоsiдних
розкриттiв iяформацiц зроблеких
- ДОХОДИМО 8ИСýОВКУ ЩОДО rrРИЙurrНОСТi ВИКОристашня улравJIiнським пqpco'ff,lo*;
упраепirlським n*p*o"*o,
ilриrг$цецня про ýезперрвнiсть дiядьностi як основý
лля бухйтерськOго облiку та ýа
ociloBi отриманих аудЕторських доказiв
iroya *yr*"u невизяачеr,iсть
рбимо виýновок,
щодО подiй.або умов, якi шостаВ:илн б,й *rчоrй cyMHiB *oo,o*i*r"
"*
компанii продовжити
безперервну дiяпъяiстъ;
- оцiнюемо 3агаJьне ilодfiIня, ýrруктуру та змiст
фiнансовоТ звiтностi вк'ючно з
розкриттям iнформацii, а також те, !п{ ýOкaityc
фiнансова звiтяiсть операцii та подiъ що
покяадеgi в осýову iT складанкя, так,
Щýб д*сйи яъотовiряого вiдображекня.
Нашi висýовки {рунтуIоfься па аушrcрських доказ*, офЙ*их
дс даж fiашоrо
звiry аудитора.
Ми повiдОмляемО тим, когО надiлено найвищими ýовýовФкеннlIми,
iнформацiю rrро
запланований обсяr i час проведення аудиту та сугтевi
ауд{торсъкi результати, Еключаючи
будь-якi знач:ri недолiк$ системк внутрiшнъого *о*rро*rr,
виявленi намппiд час аудцту.
Роздiл 2 <€BiT щФдо вимоr iнших законодавчкх i нормативних
aKTiB>>
З метою форrvrування професiйнOго суджен*,* виоJIсвJIеýшя
дJrý{ки щод0 дотримаинfi
фirrансовою устаýовою ýоложеýь 3акоЕодавrпIх та нормативЕих aKTiB, мЕ
розгjIянули
наступнi питання, зокрема:
l, Протягом 2017 року ломберд Ir4дсиJIав повiдомлекrтя Нацкомфiяпослуг
про Bci змiни
даЕих' зазЕаЧеýих У дФкУментах, Що дOДаВаJIися До 3аяВи про отрим*пrо
йц*оrii
ороr".о*
30 каrrендарних днiв 3 дня настаýшI таких змiн (за BIIH;ITKоI\,I
фiнансовоi звiтrlостi та звiтких
даЕЕх здобувача лiцеязii).
2- ЛОrИбаРД flаДЕý КЛiеНry ВСЮ необхi,цну iнформацiю вiдповiдцо
до рт.12 закоuу ппо
фiнапоовi rIосýуги та розмilrryе iнформачiЬ, Й"чоену п.l
Ta,;;;i
if,;
фiнансовi ЕослуýI, ýа власному веб-сайтi fuеЬ-сторi"цO
Фttp:llalmaz.lambards.biz), а також
дотрим}аеться кПодожсппя про розIФиття
фiнансовими установами iнформаuii в
загапьЕодоступнfi iнфармапiйнiй базi
даЁЕх про фiнапсовi установи та на веб-сайтах (вебcTopiHKax) фiяансових устаЕOВ} (зйно
розfiорядЖення НацiоналъноТ KoMicii, Щ0 здiйсrrюе
держttвнý реryлюýанtж у оферi риякiв
фiнансових nocJý,г ЛЬs25 вц 19.04.2016 року}.
ломбард забезпечуе акгуальнiстъ вищезtr}ýачеяоi iнформацi?
шдяхом вýде}Iýя ж].рýапу
облiку операцiй, вЕкоý&Еих за допомогою ýрс{рамýOго
забезпечення i технодогiqнах засобiв
суfiровOдЖення веб-Сайry (веб-сторiякк} спiдки (в
паrеровому або елекцроýному виглядi),
ВiДОМОСТi ЯКОГО МiСТЯТЬ ДаНi тро час,
дату,1MicT iнформацii (змiн до iнформацii) та rrрiзвище,
iпл'я та rо батьковi
яка розплiстила iяформацiЬ {***."а змiнll
99оби,
лоiнформацi9 на вебсайтi (веб-сторiпцi} фiяаксовоi
устаýови,
з, Ломбарл розмiIIlус вltугрiшшi праsил надrrшýI
фiнансовlах посJrуг на BJIt}cHoMy веб-сайтi
(Веб-СТОрillцi) не пiзиiше ou.ryrr"oio
робочого дкя пiсля дати вабрfiшя ними чивностi iз
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зазцаченfiям Taкoi д,aти, зокрема це е пра8ила користукllrЕя ýосJrуг€lil{в oo*Oupoy *ii
01.09.2017 р.
4. ЛОмбард Еротягом 2017 року дотршмук}вся зимог статгi 10 Закону rrpo фiнансо*i rrослуги
ЩФДО приЙняття рiшекъ у разi ковфлiкту iжepceiB rriд час втrr}lкнення такЕх випадкiв.
5. ВiДПОвiдаiсть примiщень, у яких здiйснюсться фiнансовою уýта}rовою обсяуювуванкя
клiектiв (споживачiп}, достуýfiостi для осiб з iквалiдиiстю та iкших ма.rrомобiдъýих {рул
HlюeлeHII, вiдгlовiдно до держаsних будъелыIЕх нOрм, ýравил i стапдартiв, док)еrcнтаJьно
ПiДтверджено фахiвцем з ýигаýь техкiчкоrо обстекення булiвелъ та сЕоруд {eKcrrepT ФОП
Пасько А.М.), яквй маs квалiфiкацiйнвй *ерткфiкат (оерiя АЕ ýе 000585 вiд З 1 .07.2а|2 р.}.
Фiuыrсовою устаýовою iнформакiя Ерý умови достулностi примiщеккя для осiб з
iнвалiднiстlо та iнrкиx ма.шомобi.rьнЕх lpyп насеýення розмiщеяа у мiсцi, достуfiýому дJIя
вiзуа.гьного сrrрвйняття клiентом (спохсивачсм),
Ломбарлом вIIссена iкформацiя rrрс Bci своi вiдокремленi пiдроздiли {всього три
вiдокремлеяi пiдроздiла) до Сдиноrо держаsýог0 ресстру юридиsних осiб, фiзиrтяих осiб пi,ilприсмцiв та гроа{адеьких формуваIлъ та ло ýержазкого реестру фiнан*овкх устанOв
вiдповiдrо до вимог, установленпх роздiлом ХVII Пояохеrlня ýs 41.
8. Примiщення, де цровадиться дiялънiотъ ýо над€жýю фiнансових послуг, зЕмодяться за
мiсцезнаходжеЕшlм ломбарлу та його вцокремленах пiдроздiлiв, якi фiнустакова орендуе
згiдно ,,Щоговорiв ореýд{ Еежитдовgго примiщенвя i е окремими ýежитлоЕI.Iми
примiщеннями з обмеrкенrlм доýlуýом.
Фiнаllсовою устааовою забезпеýу€ться зберiгашня цроIIIових коштiв i докупtентiв та
HMBHicTb необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiганfiя грошовЕх ltоштiв,
0ХОРОЕнУ сигнмiзацiю та/або вiдrrовiдяу охорояу), те дотрим€IýIIJI законод{lвстýа щодо
rотiвкових розрахуЕкiвп устаrrовлеяих ПостановоIо НБУ ýg 637 мПостаrтовою НБУ ýs 210.
9. ЛОмбардом дотр}tlчfуються обмеженIrя щодо суплiщевня rrров&джеýня видiв госfiодsрqькоi
дiяшьцостi, устаýOвJI*ýих fi}ýкгом 37 Лiцензiйяих умов Jrlb g13, роздiлом 2 Положення Jllb
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1515.
10. ЛОмбарл вIстlюч&€

у доrовори ýро rrаданýя фiиапсових послуr обов'язкове fiосиýанýя Еа
внутрiшяi 1IравЕла ЕадаfiЕя фiкаксових посJryr.
11. Ломбарл дотримуетъся затверд]кенIФl вкутрiшяiх правид ЕаденýrI вiдповiдних фi*ансових
ЕОСлУг, якi вiдповiдалоть встlжовлеIlим до такЕх I1р{l8ил вимоrаI!,l статri 7 Закояу зро
фiнаксовi посJfуrи та Положеgня Jl{b 3981, та укладас договори з ЕадаýшI фiнансових посýуг
викпючýо вiдповiдно до таких шравиý.
12. Ломбард мае обдiкову та ре€струючу системи (програпаве забезпечення та сшецiальне
технiчре обладкаrrпя), якi вiдrrовiдають вимогам, уgгаýовýеЕим Вимогалли Nс 4|22, i
rсрдбачають вýдеfiýя обяiку операrliй з ýадаяня фiва:лсових пOслуг сшOживачапл та поданIýI
звiтностi до Нацкомфiншослуг - Програма лля ломбарщ, PawnShop, та 1С <<ГIiдrrриемство}.
13. ЛОмбард протtrом звiтного перiоду Ire заIIучав фiнансовlтх активiв вiд фiзичяих осiб iз
зобов'язаfiIшм щодо настуfiýоrо iх повернення згiдно з п. 38 Лiцекзiйних }мов провадже}lня
господарськоi дiялъиостi з нада.Е}Irl фiнавсових lrослуг, затвердже$Ех II$стаЕовою кму м
913 вiд 07.12.20lФ. {дапi - Лiцснзiйвi умови).
14, Ломбард ореЕдус oKpeMi gекитяовi примiщепнfi, що вiдгrовiдае вимогам rr. 2.3
Полохення J',lb 3981 (KpiM мшIш( архiтекцрних форм) та сгlецiального мiсця зберiгання з
застаsлеЕого майgа,
15. ,ЩОгОвiР fiадаýнlI фiнапсових ЕосJrуг вiдповiдае вимогаIи ст. б Закону про фiнаяоовi
ПОСýУГи, Положеннrо ýt 3981, Закону Украiня кПро захяст прав споживачiв>, t{KY та
rrоложе}Iням внугрiшнiх ýравЕл ýадеыr{я фiяансовях поýлуг ломбардом.
16. Ломбард дотрЕмуетъся вимог законодавýтва щодо форп,ryвалrая резерву срrяiвних боргiв
Та РеЗерЁУ забезпеченrlя покриття втрат вiд неповеряених позичOк, який с резервом, щ0
формУеться зriдно з вимOrаý{и Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi у зв'язку iз
ЗЦеЦiневням {зменшенням KopиcнocTi) axTKBiB внаелiдок реалiзацii {редЁтЕого ризЕку.
Роздiл 3 <<Irrmi €"пемеЕти}
OclroBшi вiдомостi про аудитора
Найменуваншя:

