ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Учасникам та керівнику
ПТ «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і Компанія»
Гарашову Рустаму Аріфовичу
Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард Товариш
Гарашов Р.А. і Компанія», що зареєстроване за адресою Україна, 49000, м.Дніпро, пр.
Дмитра Яворницького, буд. 20 (код ЄДРПОУ - 23367720) (надалі - «Товариство»), що
складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту
про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 р., та її фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
На дату висновку ми не в повному обсязі отримали аудиторські докази у вигляді прямої
письмової відповіді від третьої сторони щодо підтвердження дебіторської заборгованості,
відображеної в балансі товариства станом на 31.12.2017 року. Така заборгованість складає
14,5% валюти балансу та 20,0% від розміру дебіторської заборгованості за наданими
кредитами станом на 31.12.2017р.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії
згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
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розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні
думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково
до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що
описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
1.
Рішенням учасників Повного товариства «Ломбард Товариш Екзархо В.О. і
Компанія», затвердженим протоколом загальних зборів №35 від 19.12.2017р.,визнано
учасника Товариства Екзархо Володимира Олександровича , частка якого у статутному
капіталі Товариства складає 1% та у грошовому еквіваленті дорівнює 4000,0грн., таким, що
вибув із складу учасників Товариства у зв’язку із смертю (про що 02 вересня 2016 року
складено відповідний актовий запис №1849, що підтверджується копією Свідоцтва про
смерть від 02 вересня 2016р. серії І-КИ №709171). На момент проведення зборів
(19.12.2017р.) жодної особи або осіб, які б заявили своє право на майно (право на спадщину),
що належало померлому учаснику Товариства Екзархо В.О., у тому числі і на частку у
статутному капіталі Повного товариства «Ломбард Товариш Екзархо В.О. і Компанія» у
розмірі 1% статутного капіталу, не виявлено і не встановлено, оскільки такі особи
(спадкоємці) до Товариства не зверталися.
2.
Учасником Товариства Гарашовим Рустамом Аріфовичем відступлено частку
своєї долі в статутному капіталі Повного товариства «Ломбард Товариш Екзархо В.О. і
Компанія» у розмірі 3%, що у грошовому еквіваленті становить 11880,0грн., Гарашовій
Айгюн Аріфовні. Таким чином, протоколом загальних зборів учасників Повного товариства
«Ломбард Товариш Екзархо В.О. і Компанія» №35 від 19.12.2017р. прийнято рішення щодо
включення до складу учасників Товариства фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності Гарашову Айгюн Арифівни (паспорт серії АН №940743, виданий Бабушкінським
РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 22 лютого 2011 року, зареєстрованій
за адресою: м.Дніпро, вул..Перекопської перемоги, буд.94 (п.б.), РНОКПП 3472914902).
3.
Крім того, тим же протоколом загальних зборів учасників Товариства прийнято
рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу на 600000,0грн. (шістсот тисяч
гривень). Таким чином, розмір статутного капіталу Товариства затверджений у сумі
1000000,0грн. (один мільйон гривень 00коп.).
4.
Протоколом загальних зборів учасників Товариства №35 від 19.12.2017р.
прийнято рішення щодо зміни найменування Товариства з Повного товариства «Ломбард
Товариш Екзархо В.О. і Компанія» на Повне товариство «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і
Компанія».
5.
Головним бухгалтером Повного товариства «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і
Компанія» Короткою Наталею Володимирівною отримано Свідоцтво №256 від 02.12.2017р.
про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою
підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів. Строк дії свідоцтва з 02.12.2017р.
по 12.12.2020р.
6.
Аналіз фінансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на
підставі даних економічних показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на
31.12.2017 р. та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017 рік.
Результати розрахунку представлені в таблиці 1. Відповідно до проведеного аналізу
показники платоспроможності та фінансової стійкості Товариства витримані, тобто значно
більше оптимального значення.
Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається із:
- Загальної інформації про ломбард за 2017 рік;
- Звіту про склад активів та пасивів ломбарду за 2017 рік;
- Звіту про діяльність ломбарду за період 2017 рік.
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Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве
викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Як описано
вище у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не в повному обсязі отримали
аудиторські докази у вигляді прямої письмової відповіді від третьої сторони щодо
підтвердження дебіторської заборгованості, відображеної в балансі товариства станом на
31.12.2017 року. Така заборгованість складає 14,5% валюти балансу та 20,0% від розміру
дебіторської заборгованості за наданими кредитами станом на 31.12.2017р.
Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве
викривлення стосовно цього питання.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості,
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми
використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання
з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
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шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження
або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть
примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 07.02.2013р. №73.
Основні відомості про ломбард
Повна назва – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ТОВАРИШ ГАРАШОВ Р.А. І
КОМПАНІЯ»;
Код за ЄДРПОУ- 23367720;
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Місцезнаходження Товариства – Україна, 49000, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,
буд. 20;
Дата державної реєстрації – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців серії АД №212520 від 04.03.2014р.
Дата проведення первинної державної реєстрації – 16.06.1995р.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з
регулювання ринку фінансових послуг в Україні, серія ЛД №87 від 10.09.2004р.,
реєстраційний номер 15100960.
Станом на 31.12.2017р. Ломбард має 12 відділень та відокремлених підрозділів, які
розташовуються у орендованих приміщеннях, загальною площею 97 кв.м. В процесі аудиту
від управлінського персоналу нам надано інформацію щодо відсутності пандусів для доступу
МГН.
3а період, що перевірявся, Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності до
установчих документів.
При наданні фінансових послуг Ломбард керується Законом України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2011р. №2664-ІІІ,
Ліцензійними вимогами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.2006р. №913, Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. №1702-VII,
Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
26.04.2005р. №3981, іншими нормативними актами, своїм Засновницьким договором, а
також Правилами надання фінансових послуг Повним Товариством «Ломбард Товариш
Екзархо В.О. і Компанія», затвердженими Рішенням Загальних зборів учасників протоколом
№33 від 04.04.2017 року.
Відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.10.2017р. №4068 Повному товариству
«Ломбард Товариш Екзархо В.О. і Компанія» видано ліцензію на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, у тому числі на
умовах фінансового кредиту.
Бухгалтерський облік Товариством ведеться за допомогою програмного продукту
1С:Бухгалтерія (версія 7.7) Доступ до програмного забезпечення даних облікової та
реєструючої систем Товариства обмежений та дозволяється лише визначеному на це
персоналу. Для захисту від несанкціонованого доступу до бази даних Товариством
розроблено порядок установлення відповідних паролів.
При наданні кредитів протягом 2017 року Повне товариство «Ломбард Товариш
Гарашов Р.А. і Компанія» використовувало формат договору про надання фінансового
кредиту та застави майна, який затверджено Протоколом Загальних зборів учасників
Повного товариства «Ломбард Товариш Екзархо В.О. і Компанія» №33 від 04.04.2017р., в
якому не включено посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг. На дату
Звіту незалежного аудитора Протоколом загальних зборів учасників Повного товариства
«Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і Компанія» №37 від 10.01.2018р. затверджено новий
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формат договору про надання фінансового кредиту та застави (закладу) майна, який
відповідає вимогам чинного законодавства та в якому зазначено, що позичальник
ознайомлений з Внутрішніми правилами надання ломбардом фінансових послуг.
Облік операцій реалізації послуг, доходів та витрат
За період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. кількість наданих фінансових кредитів під
заставу складає 5880 а саме:
виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 5880 на суму
9214,8тис.грн.;
побутової техніки – 0 на суму 0тис.грн.
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу становить 11242,5тис.грн.
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами становить
985,0тис.грн., сума погашених процентів за користування кредитами протягом 2017 року
становить 992,5тис.грн., в тому рахунку за рахунок майна, наданого під заставу – 0тис.грн.
Протягом 2017 року погашено кредитів на загальну суму 9232,9тис.грн., в тому
рахунку за рахунок майна, наданого в заставу – 0тис.грн.
Кількість договорів, погашених за рахунок майна наданого в заставу складає 0.
Дохід Повного товариства «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і Компанія» у сумі
1310,0тис.грн. складається з нарахованих процентів за користування
фінансовими
кредитами у сумі 985,0тис.грн. та інших операційних доходів у сумі 325,0тис.грн., в тому
рахунку одержаних пені та штрафних санкцій у сумі 317,0тис.грн. Крім того, відповідно до
розрахунку відстрочених податкових активів та зобов’язань дохід від податку на прибуток
склав 1,0тис.грн.
Витрати ломбарду у сумі 1519,0тис.грн. визначені відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
Таким чином, результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
є збиток у сумі 208тис.грн. Визначені суми доходу, витрат та прибутку відповідають даним,
відображеним у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
Інформація про власний капітал
Фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають
інформацію про власний капітал Повного товариства «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і
Компанія», який станом на 31.12.2017 року складається з статутного капіталу 1000,0тис.грн.,
з якого не сплачено 604,0тис.грн., додатково капіталу у сумі 400,0тис.грн., резервного
капіталу 15,0тис.грн. та непокритих збитків 163тис. грн.
У зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства, а також довнесенням частки
статутного капіталу Товариства у розмірі1%, що дорівнює 4000,0грн., частки у статутному
капіталі Товариства станом на 31.12.2017р. розподілені наступним чином:
- Гарашов Рустам Аріфович – 970000,0грн., що складає 97% статутного капіталу
Товариства;
- Гарашова Айгюн Аріфівна – 30000,0грн., що складає 3% статутного капіталу
Товариства.
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Станом на 31.12.2017р. статутний капітал Повного товариства «Ломбард Товариш
Гарашов Р.А. і Компанія» сплачено у сумі 396000,0грн. Заборгованість учасників складає
604,0тис.грн.
Частково свої додаткові частки учасниками Товариства внесено грошовими коштами
на розрахунковий рахунок Товариства до дати складання звіту аудитора, а саме:






11.01.2018р. – 185880,0грн. Гарашовим Р.А.;
11.01.2018р. – 18120,0грн. Гарашовою А.А.;
26.01.2018р. – 250000,0грн. Гарашовим Р.А.;
31.01.2018р. – 60000,0грн. Гарашовим Р.А.;
05.22.2018р. – 90000,0грн. Гарашовим Р.А.

Формування статутного капіталу відбувалося з дотриманням вимог чинного
законодавства України. Станом на дату Звіту незалежного аудитора заборгованість учасників
щодо сплати своїх часток в статутному капіталі Товариства відсутні.
Протягом 2017р. резервний капітал та додатковий капітал Товариства не змінювалися
та становлять, відповідно, 15,0тис.грн. та 400,0тис.грн.
Фінансовий результат від основної діяльності Повного товариства «Ломбард Товариш
Гарашов Р.А. і Компанія» за 2017 рік – збиток у сумі 208,0тис. грн.
Таким чином, власний капітал Повного товариства «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і
Компанія» станом на 31.12.2017р. становить 648,0тис. грн., що не відповідає вимогам
п.п.2.1.11 п.2.1 ст.2 «Вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг» Положення про
порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р. №3981, із змінами
та доповненнями, затвердженими Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.12.2016р. №3120.
Облік розрахунків за наданими фінансовими кредитами ведеться по рахунку 3772
«Розрахунки з іншими дебіторами». Величина дебіторської заборгованості станом на
31.12.2017р. по рахунку 3772 складає 625тис.грн., величина нарахованого резерву сумнівних
боргів складає 5,0тис.грн. Слід відзначити, що ПТ «Ломбард Товариш Гарашов Р.А. і
Компанія» ведеться аналітичний облік дебіторської заборгованості за кожним
позичальником у розрізі кожного окремого договору або інших документів, які засвідчують
факт надання кредиту, а також аналітичний облік отриманого у заставу майна за оцінною
вартістю та з характеристикою цього майна.
Облік заборгованості за нарахованими відсотками за наданими кредитами ведеться на
рахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» в розрізі кожного контрагента за
кожним договором. Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами станом на
31.12.2017р. становить 83,0тис.грн.
Облік майна, отриманого у заставу, та узагальнення інформації про наявність та рух
зазначеного майна ведеться на позабалансовому субрахунку 06 «Гарантії та забезпечення
отримані». Облік отриманого у заставу майна проводиться за оцінною вартістю, яка
визначається у порядку, визначеному законодавством, та відображається у договорі застави
та інших документах, що підтверджують факт надання кредиту. Станом на 31.12.2017р.
оціночна вартість майна, наданого у заставу, становить 730,8тис.грн.
Аналіз фінансового стану Товариства
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Фінансово – майновий стан Товариства (його стійкість, ефективність, ліквідність,
залежність від інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності
та фінансової стійкості. Джерелом інформації для проведення розрахунку економічних
показників є дані Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р. та Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017 рік.
Таблиця 1
Показники

Розрахунок
Станом
на Станом
на
31.12.2016р.
31.12.2017р.

Теоре
тич
не
значе
ння

901
--------- = 25,74
35

843
--------- = 4,56
185

0,70,8

ф.1 р. 1195
--------------------Ф.1 р. 1695

910
--------- = 26,0
35

852
-------- = 4,61
185

1-2

ф.1 (р.1165+ р.1160)
----------------Ф.1 р. 1695

126
-------- = 3,6
35

112
------ = 0,61
185

55
-------- = 0,06
860

210
-------- = 0,32
648

936
--------- =1,35
692,5

985
-------- = 1,11
886,5

Формула
Розрахунку

1. Показники платоспроможності
ф.1(р.1195-р.11001.1
р.1110)
Коефіцієнт
----------------------поточної
Ф.1 р.1695
(швидкої)
ліквідності
1.2
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
(покриття)

1.3
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

0,2 –
0,25

Примітки

Характеризує, що
Товариство спроможне
сплати поточні
зобов’язання за умови
своєчасного проведення
розрахунків з дебіторами
Відображає, що оборотні
активи Товариства
повністю
покривають
поточні зобов’язання
На 1 грн. поточних
зобов’язань Товариство
має 4,61 грн. оборотних
активів,
що означає
наявність
ліквідного
балансу
Показує, що поточні
зобов’язання
можуть
бути погашені негайно

2. Показники фінансової стійкості
2.1
Ф.1 (р.1595+р.1695)
Коефіцієнт
-----------------співвідноФ.1 р. 1495
шення залучених і власних
коштів
3. Показники ділової активності
3.1
Коефіцієнт
оборотності
активів

ф.2 р.2000
----------------------ф.1(р.1300 (гр.3) +
р.1300 (гр.4)) / 2

<= 1,0

Товариство має 0,32 грн.
залучених коштів на
кожну 1 гривню власних,
вкладених
в
активи
Товариства

Означає
використання
Товариством
усіх
наявних
ресурсів,
незалежно від джерел
їхнього залучення

Аудит проводився в період з 26 березня по 24 квітня 2018 р. на підставі договору №25
від 26.02.2018р.
Директор ТОВ “АУДІТ-ВІД та Кº ”
(Сертифікат № 007115 від 26.12.2013р.
дійсний до 26.12.2018р.)

В.Л.Іоффе
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Аудитор ТОВ „АУДІТ-ВІД та Кº ”
(сертифікат серії А №005250 від 30.05.2002р.,
дійсний до 30.05.2022р.)

Н.Г.Чорна

ТОВ “АУДІТ - ВІД та Кº ”,
яка діє на підставі свідоцтва
про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів № 0945 від 26.01.2001р.,
виданого Аудиторською палатою України,
дію якого продовжено до 24.09.2020р.,
розташоване за адресою:
69035, м.Запоріжжя, пр. Соборний 161/10, тел/факс 213-26-43
24.04.2018р.
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