ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“У К Р А У Д И Т X X I - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ”
(свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1574)
Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 25, тел./факс 482-21-89; e-mail: ukrayditХХI@ukr.net

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності ломбарду
Повного товариства "Ломбард Альянс" ТОВ "Сіті Віджен" і компанія
за 2012 рік
Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг України
Керівництву ПТ "Ломбард Альянс"
1. Вступний параграф

1.1 Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської
фірми
Код ЄДРПОУ
Державна реєстрація: дата проведення
чинне свідоцтво про державну
реєстрацію
орган реєстрації
№ запису про державну реєстрацію

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма “Украудит ХХІ - Шевченківська філія”
24362662
22.04.1996 р.
Свідоцтво А00 № 010617

Шевченківська РДА у місті Києві
№ 1 074 120 0000 003606
Номер, серія, дата видачі та термін рішенням Аудиторської палати України від26.01.2001 № 98
дії свідоцтва про внесення до
внесено до державного реєстру аудиторських фірм та
державного реєстру аудиторських
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги
фірм та аудиторів, які одноособово
(Свідоцтво № 1574);
надають аудиторські послуги
Рішенням Аудиторської палати України 23.12.2010 № 224/3
термін дії свідоцтва продовжено до 23.12.2015;
ПІБ аудитора, який проводив перевірку
Кошель Валентина Георгіївна
серія, номер, дата видачі та термін
сертифікат серії А № 000981, виданий відповідно до рішення
дії сертифіката аудитора
Аудиторської палати України від 16.05.1996 № 45;
Рішенням Аудиторської палати України термін сертифіката
продовжено:
- від 19.05.2000 № 90 - до 19.05.2005
- від 26.05.2005 № 149/2 - до 16.05.2010
- від 29.04.2010 № 214/3 - до 16.05.2015
номер, серія, дата видачі та термін внесено до реєстру аудиторів, які можуть проводити
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторські перевірки (розпорядження Держфінпослуг від
аудиторів, які можуть проводити
08.07.2004 № 1505); свідоцтво серії А № 000407, видане
аудиторські перевірки фінансових
08.07.2004,термін дії з 08.07.2004 по 19.05.2005; термін дії
установ
свідоцтва продовжено розпорядження Держфінпослуг від
12.07.2005 № 4326 з 12.07.2005 по 16.05.2010; термін дії
свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від
17.06.2010 № 491 з 17.06.2010 по 16.05.2015;
номер, серія дата видачі та термін дії внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
свідоцтва про внесення до реєстру
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,
аудиторів та аудиторських фірм, які що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно
можуть проводити аудиторські
до рішення Комісії від 27.02.2007 № 439 (свідоцтво серії АБ №
перевірки фінансових установ, що
000175, реєстраційний № 198, строк дії з 22.02.2007 до
здійснюють діяльність на ринку цінних 26.01.2011, строк дії свідоцтва 25.01.2011 продовжено до
паперів
23.12.2015)
міжміський код/телефон / факс
(044) 482-21-89
поштова адреса
Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 25
електронна адреса
ukrayditХХI@ukr.net
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Повна назва Ломбарду

Повне товариство “Ломбард Альянс” ТОВ “Сіті Віджен”
і компанія.
Скорочена назва Ломбарду
ПТ "Ломбард Альянс"
Код за ЄДРПОУ
33348191
Місцезнаходження
Україна, 04071, м. Київ, пров. Ярославський, буд..7/9, офіс3
Міжміський код та телефон
(044) 379-17-51
Державна реєстрація:
Свідоцтво серії А01 №093104.
дата проведення та орган реєстрації,10 березня 2005 року, Подільська РДА у місті Києві
№ запису про державну реєстрацію 10711050003001849
Державна комісія з регулювання
реєстрація Ломбарду фінансовою установою(код 15)
ринків фінансових послуг :
рішення № 5433 від 28.02.2006 р. реєстраційний № 15101725
дата зміни свідоцтва
Свідоцтво про реєстрацію серії ЛД № 327; 28.09. 2010 р.
Вид діяльності за КВЕД
- 64.92– інші види кредитування;
Вид діяльності у періоді, що - Надання ломбардом фінансових кредитів фізичним особам
перевіряється
за рахунок власних та залучених коштів;
Наявність відокремлених підрозділів Структура Ломбарду включає 41 відокремлені підрозділи
Банківські реквізити
Ломбард у 2012 р. має відкриті рахунки у таких банках:
р/р2650030137337 в ПАТ „БАНК ПЕРШИЙ” МФО 320995:
р/р 2655530137337 в ПАТ „БАНК ПЕРШИЙ” МФО 320995
картковий рахунок
р/р 265051090001 в АТ КБ «ЕКСПОБАНК» м. Київ МФО 320995.
Відповідальні особи:

Генеральний директор
Головний бухгалтер
Чисельність працюючих

Восканян Михайло Вігенович
Левенко Наталія Франківна
на звітну дату 93 чол.

1.3 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторський висновок здійснено на підставі договору № 573 від 08.04.2013 року, який
складений з урахуванням вимог Міжнародного Стандарту аудиту № 210 "Умови домовленості про
аудиторську перевірку".
Перевірка здійснювалась з 09.04.2013р. по 16.04.2013р. за адресою: 04071м. Київ, провулок
Ярославський, будинок 7/9 офіс3
Період перевірки з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Підставою для проведення аудиту є Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року, № 2740 “Про затвердження
Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України” та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 14.04.2011, № 201 "Про оприлюднення інформаційного листа
щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України фінансової звітності"
2. Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до законів України, положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та внутрішніх положень Ломбарду згідно з вимогами користувачів.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності Ломбарду, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
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3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
4. Обсяг аудиторської перевірки
При проведенні перевірки аудиторська фірма діяла на основі законодавства України у
сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, відповідно Законам України,
зокрема:
- “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р.№996-ХІV;
- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
а також відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Аудиту, зокрема:

№ 200 “3агальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту” ;

№ 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті
фінансової звітності”;

№ 700“ Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ”;

№ 705“Модифікації думки у звіті незалежного аудитора“;

№ МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора“;

№ МСА 720 "Відповідальність аудитора стосовно іншої інформації в документах, що
містять перевірені фінансові звіти";

№ 800 “Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до
концептуальних основ спеціального призначення”;
№ 3000 “ Завдання із надання впевненості, крім аудиту або огляду історичної фінансової
інформації”.
та керуючись Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за
наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності
фінансової компанії за рік, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 № 5224 (із змінами від 19 жовтня 2006 року N
6337).
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень,
що фінансова звітність забезпечує адекватні розкриття суттєвих облікових політик, які були
обрані та застосовані, обрані та застосовані облікові політики відповідають застосовній
концептуальній основі фінансової звітності та є належними, облікові оцінки, здійснені
управлінським персоналом є обґрунтованими, інформація, подана у фінансовій звітності, є
доречною, достовірною, порівнюваною і зрозумілою, фінансова звітність забезпечує
адекватне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив
суттєвих операцій і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності. У своїй роботі
аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися
тільки суттєві викривлення. Суттєвість виявлених в ході аудиту відхилень визначалась згідно
професійного судження аудитора у відповідності до МСА № 320 “ Суттєвість при
плануванні та проведенні аудиту ”.
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При проведенні аудиторської перевірки використовувалися дані первинного обліку,
внутрішні нормативні документи Ломбарду, договірна та інвентаризаційна документація,
реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також проміжна звітність.
При складанні висновку аудитором були перевірені фінансові звіти ПТ “Ломбард Альянс”,
що включають “Баланс” на 31.12.2012 року (форма № 1), “Звіт про фінансові результати” за
2012 рік (форма № 2), “Звіт про рух грошових коштів” за 2012 рік (форма № 3), “Звіт про
власний капітал” за 2012 рік (форма № 4), “Примітки до річної фінансової звітності” за
2012 рік (форма №5), на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному
законодавству, встановленим нормативам..
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Ломбарду є Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення.
Класифікацію та оцінку всіх видів активів здійснено відповідно до вимог Закону України від
16.07.99 № 996-ХІУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів
України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Відповідну інформацію в
фінансовій звітності розкрито згідно вимог П(С)БО 7 “Основні засоби” (наказ МФУ № 92 від
27.04.2000р.), П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” (наказ МФУ від 18.10.99р. № 242), П(С)БО
9 “Запаси” (наказ МФУ від 20.10.99р. №246 із змінами та доповненнями), П(С)БО 10
“Дебіторська заборгованість”, (наказ МФУ №237 від 08.10.99р.), та відповідно до облікової
політики підприємства.
Станом на 31.12.2012р. на балансі Ломбарду знаходились необоротні активи:
- нематеріальні активи - первісна вартість 133 тис. грн.; знос 118 тис. грн.; залишкова
вартість 15 тис. грн..
- основні засоби - первісна вартість 1361 тис. грн.; знос 724 тис. грн.; залишкова вартість
637 тис. грн.;
та незавершені капітальні інвестиції в сумі 10 тис. грн.
Дані фінансової звітності ПТ “Ломбард Альянс” ТОВ “Сіті Віджен” і компанія
відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку необоротних активів
Ломбарду та первинним документам, наданим на розгляд аудитора.
Дебіторська заборгованість Ломбарду станом на 31.12.2012 року становить 4355 тис.
грн.. і включає:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 7 тис. грн..;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 5 тис. грн..;
- інша поточна дебіторська заборгованість – 4343 тис. грн..
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний
період не нараховувався.
Грошові кошти представлені в активі балансу на 31.12.12р. в національній валюті в
сумі 376 тис. грн..
Ведення касових операцій Ломбарду відповідає вимогам Постанови Правління
Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій
в національній валюті в Україні” № 637 від 15.12.2004 року, зареєстрованого в Мінюсті
13.01.2005 року за № 40/10320 (зі змінами та доповненнями).
Ведення операцій на поточному рахунку Ломбарду відповідає вимогам Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджені Постановою НБУ №22
від 21.01.2004 року.
Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо руху
грошових коштів – підтверджені документально та оформлені із дотриманням вимог щодо
порядку їх складання. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів
суттєвих розбіжностей та порушень законодавства аудитором не встановлено.
Розділ балансу „Витрати майбутніх періодів” містить витрати, оплачені у звітному
періоді, які відносяться до наступного облікового періоду. Станом на 31.12.2012 року їх
розмір становить 8 тис. грн..
На думку аудитора, дані фінансової звітності ПТ “Ломбард Альянс” відповідають вимогам
формування в бухгалтерському обліку інформації про суми витрат майбутніх періодів та її
відображення в фінансовій звітності відповідно П(С)БО 2 „Баланс”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (із змінами та доповненнями).
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Інформація про зобов’язання Ломбарду розкрита відповідно до положень П(С)БО 11
“Зобов’язання” (наказ МФУ від 11.02.2000р. №85/4306). Ломбард визнає зобов'язання, якщо
його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Станом на 31.12.2012 року Ломбард має довгострокові зобов’язання в сумі 472 тис. грн.
(Договір кредитної лінії №2/2011 від 21.02.2011 в сумі 225 тис. грн. та Договір кредиту у
формі овердрафту №3/2011 від 29.03.2011 в сумі 247 тис. грн.).
Станом на 31.12.2012 року у складі поточних зобов’язань обліковуються:
- за розрахунками з бюджетом – 18 тис. грн.;
- інші поточні зобов’язання – 524 тис. грн.;
Усього поточних зобов’язань – 542 тис. грн..
Вартість погашення – це оцінка, яка використовується для визначення балансової
вартості поточних зобов’язань Ломбарду і відповідає вимогам П(С)БО 11.
Дохід Ломбарду відображений у “Звіті про фінансові результати” за 2012 рік згідно з
П(С)БО 15 “Дохід”, а витрати - згідно з П(С)БО 16 “Витрати”. Достовірність складу доходів
та витрат підтверджена первинними документами.
Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПТ “Ломбард Альянс” за 2012 рік склала 3715
тис. грн. Інші вирахування з доходу склали за 2012 рік 3649 тис. грн.. Інші фінансові доходи
складають 5823 тис. грн..
Структуру витрат ПТ “Ломбард Альянс” за 2012 рік наведено нижче в таблиці.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Назва складових
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати

Номер рахунку

Сума, тис. грн.

92
93
94
95

6045
65
15
64

Перелік та склад статей витрат операційної діяльності за 2012 рік групуються за елементами:
- матеріальні затрати – 60 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 2650 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи – 957 тис. грн.
- амортизація – 115 тис. грн.
- інші операційні витрати – 2132 тис. грн.
Разом витрати становлять 5914 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності 95 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції за .2012 рік склав 66 тис. грн.
По підсумках роботи за 2012 рік Ломбард отримав збиток у розмірі 444 тис. грн.
Збиток відображається у Звіті Ломбарду про фінансові результати згідно П(С)БО 3
”Звіт про фінансові результати” і повністю підтверджується первинними документами.
Активи та зобов’язання, згідно до вимог П(С)БО не підлягали згортанню і відповідно
відображались в активі та пасиві балансу.
Дані фінансової звітності Ломбарду відповідають даним первинним документам,
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку активів та зобов’язань, наданим на розгляд
аудитора.
Зміст і форма фінансової звітності відповідає вимогам П(С)БО.
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою основою для висловлення
аудиторської думки.
6. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед
складанням фінансової звітності за 2012 рік, через обмеження Ломбардом обсягу нашої
роботи.
З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності
матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі первинної документації.
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7. Умовно-позитивна думка

Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи, які
використовувалися Ломбардом, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу і
звітність в цілому, шляхом тестування перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий
матеріал, покладений в основу звітності, здійснено оцінку відповідності застосовуваних
принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності
в Україні.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі “Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки”, фінансові звіти та примітки до звітів розкривають
інформацію та відображають фінансовий стан ПТ “Ломбард Альянс” станом на 31.12.2012,
його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до чинного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
8. Розкриття іншої інформації
8.1 Власний капітал
Структура власного капіталу характеризується наступними даними:
№ рах
40
43
44
46

Назва рахунка
“Статутний капітал”
“Резервний капітал”
“Нерозподілений прибуток (збиток)“
“Неоплачений капітал”

С-до на 31.12.11р.
4970
7
(146)
(16)

/тис. грн./
С-до на 31.12.12р.
4970
7
(590)
-

Складений капітал ПТ “Ломбард Альянс” сформовано в сумі 4970 тис. грн. виключно
грошовими коштами і станом на 31.12.12р. повністю оплачений.
Складений капітал розподіляється між Учасниками наступним чином:
Найменування Учасника
ПП “ЗАХІД”
ПП “СХІД-2”
ТОВ “Сіті Віджен”
Всього:

СК станом на 31.12.2012р., грн.
1 242 500,0
1 242 500,0
2 485 000,0
4 970 000,0

Частка, %
25
25
50
100,0

Внесено, грн.
1 242 500,0
1 242 500,0
2 485 000,0
4 970 000,0

Абсолютна величина резервного капіталу в 2012 році залишилась без змін і станом на
31.12.12р. складає 7 тис. грн., а непокритий збиток збільшився на 444 тис. грн. і складає на
кінець року 590тис. грн..
Зазначена структура власного капіталу Ломбарду визначена достовірно, тобто
підтверджена даними аналітичного та синтетичного обліку.
Розмір власного капіталу на кінець року, що перевіряється, становить 4387 тис. грн..
Розмір та структура власного капіталу відповідає встановленим вимогам п. 2.2.3;
Розпорядження/Положення, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, від
18.12.2003, № 170 "Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про
ломбарди до Державного реєстру фінансових установ".
8.2 Ломбард має відповідні кваліфіковані кадри для забезпечення своєї діяльності.
Згідно до наданої інформації працівники Ломбарду, що безпосередньо здійснюють
діяльність з надання фінансових послуг, мають відповідну кваліфікацію і не мають
непогашеної судимості за корисливі злочини.
8.3 Ломбард володіє технічними умовами відповідно до законодавства України (у
тому числі відповідним програмним забезпеченням, комп’ютерною технікою,
комунікаційними засобами), необхідними для надання фінансових послуг та забезпечення
належного і своєчасного обліку фінансово – господарських операцій.
8.4. Ломбард розробив правила формування страхового резерву відповідно до
Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для
відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком
позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними
сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із
законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії,
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затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 01.03.2011 № 111, інших нормативно-правових актів.
Відповідно до Правил формування страхового резерву ПТ “Ломбард Альянс” станом на
31.12.2012 року Ломбардом було сформовано страховий резерв по зобов’язанням, строк
виконання яких перед небанківською фінансовою установою вже настав, в сумі 13 тис. грн..
8.5. Виконуючи вимоги Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року № 2664-III, Розпорядження
Держфінпослуг №4660 від 27.09.2005 року "Про затвердження методичних рекомендацій
щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ" Ломбардом створена служба
внутрішнього аудиту, яка функціонує згідно "Положення про службу внутрішнього аудиту",
яке затверджене Загальними зборами учасників №8-з від 3 січня 2012 року.
Додатки:

Баланс на 31.12.2012р. (форма № 1) ;
 Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2);
 Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3) ;
 Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма №4);
 Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма №5).
ПІБ аудитора, який проводив
перевірку (аудитор України,
сертифікат серія А №000981)
Директор (аудитор України,
сертифікат серія А №000981)
16 квітня 2013 року
Юридична адреса та місцезнаходження
Аудиторської фірми: 04053 м. Київ, вул.Артема,25.
Телефон (факс) : 482-21-89.
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