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ГIриваже пiдприемство ''Аудиторська фiрма ''Захiдаудат'' (код едрпоу 3353923s)МiсцсзнаходжеýЕll:
460?4, Украiн4 м.{ервопiль, вул, Геяераяа Тарнавського, 2З прим.71;
ТеЛ,lфаКС: +З8 0З52 511941; rryщv.zahidaudit.te.rlq --;;ii, zatridaudit@*kr.net
СвiдоrцвО Еро вýесеýш дО реестрУ суб'ектiв uybop"uKoi дiяльrrой; ffs 3620 вiд 30 червяя2005 РОКУ, 

' л"дJ,gд^ччrr, Jl:

СвiдоцтвО про вiдпоВцпiоть системи конIролю якостi: }е 0692 зriдно Рiшекшя ДудиторськоinaJIaTи УкраiЪи Jф 346/4 зiд 25.05,2017 року.перелiк аудиторськах фiрм, якi вiдrlовй*rотъ критерiям ýя црФведення обов'язковоrоаудЕту: Рiшеrrня Ауджорськоi пмагn' Уl9а:яи Ks zjsll Йд ОС.Оg.z0ьй;
СВiДОЦТВО ПРО ВКПЮЧе}fi{Т ДО РеССТрУ аудиторських фiрм та ауаиторiв, якi мс}qrrь IIрводитиаудиторсЬкi первiРч 

.фjзт"ових устаЕов ýс 003{i Ъ"дч** вiдповiдко до розпоряджеýняНацкомфiнпссJIуг ыд 04.07 .?0 1 3 року .}lb 2088 строком дiт 3 04.07.20 l 3 цо iз .оа .zOZO рр,

0crloB лýl

Повна ýtr}Ba (АЛМАЗ>l

код за €дрпоу Jo+lUyoy
61 101*0000Мiсце зЕаходженЁя за

коАтуу
Телефоя {факс) tUJ)l.,4ll*zb
Вида дiялькостi за ItBEfl

свiдоцтво rrrю дёржавIly веест
серlя Aq1

цl,з79.цомер
дата 30.03.2009
орган ýиконавчж1 KoMiTeT TeoHoтi,rrT,cbKoТ Miebтrni
,Щата вIIесення змiн до
JстанOsчих документiв

l/,.L1.1Ulb раr{у

Свiдоцтво про ресgтtrацiю фiна firэов01 Yстаýови:
даtа рlшеfiIIrI 25.06.2009 ротсу
Еомýр рtшеfiIll{ 4уб

59реешрацiйпий вомер 1510.
серiя свiдоцтза Jш
номер ýвlдоцтва 406
ксд фiяаuсовоi
у€таЕови

15

,ýýджавший оргаý

f,rrrд4Uр Prщýttýlt Jsэ{-}

датtrрlшеý}Iя lo.UY.lUI / року
9ток дiт кеоЬмежеr{Ей
оргаý ttацlоIl*Jьýа комiсiяо що здiйснюе державýе FryJIюваýня у

qферi рипкЬ фiнансових поолуг
8_
* ruorooororuu,

J

чисgлъgiqть працюrочих
ýanKiBcbKa устаýсва {*сповжtй
rrgточний paxytroK)
Кiлъкiсть вiдокремлених
пiдроqдiлiв

{
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Вlцомостi про yMoBIr дФгФвору Еро IIроведЁЕня аудпry:
,Щоговiр JtIs 48ФП вц 2З JIистоЕада 2017 року.
ýата sудиторськоrо вцсповr{у
5 квiтня 2018 porcy.

Адреса аудитора
46024,Укршhq м. Тернопiль, ВУЛ. Геяерала Тарнавськогоо 23n прим. 71.
Партнерои зааданшя 3 *удrl"ry, рФультетOм якоrо с цей звiт кезал€rкного аудитора €:
ауднтор
Ссртифiкат аудиторе
Серiя д ýЬ 004506 вц 26/01/200l

flирекrор IШ ссАулштореька фiрма
<t}ахiдаудrm, аудитор
Сертифiкат аудfiтора
Серiя д ЛЬ С04506 вlд26101Д00l

Саlтюк Б,€.

Сажок Б.е,
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Додаток-1
до Нацlонального положення iстандарту) бухrалтерськоrо облiку 1

"Загальнi вимоlи до фtнансовоt звiтностl"

за коАтуу
за копФг

за квЕд

Коди
2018l01 l01

3641 0969

61 ,10100000

64,92

Територiя
Органiзацiйно-правова форма господарювання пт
Вид економiчноi дiяльностi iншi види кредитування

Середня кiлькiсть працiвникiв 1 9

_.. УкраТна, 4600В, Тернопiльська, Тернопiль, Митрополита
Адреса, телефоН Шептицького, будинок Ns 'I4a, {0352) 257010

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за пOложан ня м и (станда ртам и ) бухгалтэрс ького обл iKy

за мiжнародними стандартами фiнансово[ звiтностi

Баланс {3BiT про фiнансовий стан}
на З1 rрудня 2017 р.

Форlйа N91 Код за ДКУД
,1в0]001

Актив Код
ряýка

на початок
звiтног<r перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

-1 2 з 4

Необоротнi активи
-lематерrальнi активи

,]000
1

первlсна BapTlcTb 1 001 24 24

накопичена амортизацlя 1 002 (2з) \24\
-lезавершенt капlтальн] lнвестицll ] 005

эсновнi засоби 1010

первlсна BapтlcTb 101 ] 4в 4в

знос 1с12 t4B )
(4в)

нвестицlина HepyXoMlcTb 101 5

гостроковi бiологiчнi активи 1 02о

]овгостроковi фlнансовi iнвестицtl
якt облrковуються за l\,4етодом участl в капlrап| ,н..lих пiдприсмств

1 0з0

iншi фiнансовl iнвестицtt 1 0з5

f овгострокова дебiторська заборгованiсть 1 040

Вtдс,рочеьt пода-ковi активи 1 045

ншi необоротнi активи 1 090

Усього за роздiлом l 1 095 1

!l. Оборотнi активи
1 

,]00
]

Виробничi запаси 1 10] 1 ]

lоточнi бiологiчнi активи 1,],]0

Цебlторська заборгованlсть за продукцiю, товари. роботи, послуги 1 1аЕl ]z-]

!ебiторська заборгованiсть за розрахункамlи
за виданими авапсами

1-] з0

з Ьюджетом з5 1

у тому чис1-1i з податку на прибуток зб
hu ja пt),эчна део]lорська забЬ,рговJпiс tb 55 з92 ?1?
-]оточнl фiнансовi iнвестицi'r' 160

рошl та Ix еквlваленти 165 10 20

Готtвка 16а 10 20

Рахунки в банках 167

Витрати майбутнiх перiодtв ia 7з

lншi оборотнi активи 90

Усього за роздiлом |l 95 476 354

lll, Необоротнa активи, утримуванl для продажу, та rрупи
вибутrя

,l200

Баланс 1 300 лlа 354

{



Код
рядка

на початок
звiтноrо перiоду

На к iнець
звiтного перlоду

2 з 4

1 400 520 520

1 405
апlтал у дооцlнка 1410

Цодатковии капlтаJ

эитий збиток)

141 5

142о (107) \272)

1425
1 4з0
l 495 413 248

llлO"rостроксвi зобов'язання i забезпечення
,ali лппаткпRi зобов'язання 1 500

1510
]овгостроковl креди

1515
1 520

]овгостроковl заоезпече
1525

-.llльове фlнансування
1 595

1 600
оро I kuu l i.rukubl лрсдуl

1610lоточна кредиторська заЬоргованlсть за

довгостроковими зобов'язе|llУ[ _
161 5 6 у

товаi]и, роооти. llUUl lyl
1 620

розрахунками з оюджеluм
1021

у ТОМу ЧИСЛl з llUл.l lкy rc |ричу lvl, __ _ _ _
1625

розрахунками зl страхуtjзннн
1 630
1 660

5

розРахунками з Oll] ld lи |lрёцI

1 665
ЦОхоДИ МаиUу l HlX llер|Uл

1 бg0 4 4

Httjt поточнl зоOоts ,l695 64 106
Усьоlю за роздлом lll Z7.Гй;ý

,l700пЗобоБ'я за н ня, "Yl**#ЖЖРi ##iX" "
vlUИМvбdпуllчlуl р\, l,r/,la}JY,ё9,"J! ,_ N

-J ' ' f;:i:l :г :,7- .."."".-.'..-

Баланс ii;t '/; __ /

w

1 900 47т 354

V/-, . ПрсLшу,rнсьr.эНl
V / -/"/,"/-,,//7 / . -

?К/ '- Кузип А П

rним органоМ виконавчоl влади. щО реалlзуО державнУ полiтику у сферt

керlвник ii" i.u 
!^lГ

'\'з. " \-- _-Kll
гоповнии бухгаптер \,jl,:1cri7Ф4
---: визначасrы"я в порялБу ".lЫ;d€SЬ#

стати сти ки


