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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
Щумка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi та звiтних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
кЛОМБАРЩ (ГШРШПЙ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
(МIКРОФIНАНС) I КОМПАНUI) (далi по тексту ПТ (ЛОМБАРД (ШРШIИИ> ТОВ
кМIКРОФIНАНС> I КОМПАНU[>>, Товариство) (кол С,ЩПОУ 41589lб8), що скJIадаеться з
Балансу (З"irу про фiнансовий стан) на Зl грулня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про
власний капiтал за piK, що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансовоi звiтностi,
вкJIючаючи виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно в ycix
суттевих аспекгах фiнансовий стан Товариства на З1 грудня 2020 року, його фiнансовi
грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
результати
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни
<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16.07.1999 Ns 996-XIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

i

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнаролних стандартiв аудиту (МСА) Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенцю до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Колекс РСМЕБ) та етичними вимогами застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також ми виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та

Ми

вважаемо, що отриманi нами аулиторськi докtви
прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки.

Кодексу РМСЕБ.

е

достатнiми

1

Суттева невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi

Ми звертаемо увагу на питання, яке на наше професiйне судження, було найбiльш

значущим для нас пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiол та розкрите
стосовно впливу карантинних та обмежувальних заходiв,
Товариством у Примiтцi
пандемiею COVID-19. Керiвництво Товариства розглядае цю подiю, як
пов'язаних
некоригуючу подiю пiсля дати балансу.
Управлiнський персонал не iдентифiкував cyTTeBoi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'екта господарювання безперервно продовжУВати
дiяльнiсть внаслiдок пандемii. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очiкуе, ЩО
операцiйнi результати за 202l piK, можуть зt}знати суттевого впливу, наразi неможлиВО
достовiрно оцiнити вплив вказаних подiй на Товариство та eKoHoMiKy в цiлому. ИмовiРнi
негативнi наслiдки можуть вiдчуватися i пiсля 2021 року.
Все наведене вказуе на наявнiсть cyTTcBoi невизначенOстi, яка може викJIикати значнi
сумнiви в здатностi Товариства продовжуватII безперервно дiяльнiсть.
Нашу думку не було модифiковано в зв'язку з цими обставинами.

з
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Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - питанЕя, якi, на наше професiйне судження аудитора, були
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод,
Ми з'ясувtlJIи, що ключовими питаннями аудиту, якi необхiдно висвiтлювати в нашОМУ
звlт1, е:

Ключове питання аудиту

1. Оцiнка якостi забезпечення за фiнансовими кредитами
Товариство здiйснюе надання кредитiв пlд Ми провели перевiрку правильностi
заставу та, вiдповiдно, це питання с значущим документtIльного оформлення операцiй застави;
Ми перевiрили правильнiсть нарахрання та
для Товариства.
Товариство розкривае iнформацiю
заставного майна у п. 9 Примiток.

2.

щодо

вiдображення в облiку забезпечення кредитiв та
позик пiд заставу;
В результатi виконаних процедур ми не вvlrlвили
випадкiв порушення чинного законодавства щодо
дiй з предметом застави.

Визнання доходiв вiд реалiзацii ToBapiB та послуг

Товариство здiйснюе ломбардну дlяльнlсть

шляхом надання фiнансових кредитiв фiзичним
особам за рахунок власних коштiв пiд заставу

та

надання супутнiх послуг, якi с
передумовою або умовою надаItня фiнансових

майна

кредитiв

Товариство розкривае облiкову полiтику щодо
доходiв у п, 3.4 Примiток та струкг}ру лохолiв у
п.4 Примiток.

Ми

розглянули процед}ру iнiцiювання,
санкцiонування, обробки, реестрацii операцiй та
пов язаних з цим доходiв;
Ми отримали розумiння процед}р внl"трiшнього
контролю, запроваджених Товариством з мотою
забезпечення достовiрного,

повного

та

своечасного облiку та вiдображення рiзних видiв
фiнансовiй звiтностi та розкриття
iнформацii, а також провели вибiркове тестування
еф ективностi процедlр в HyTpi шнього контрЬлю ;
Ми вибiрково перевiрили чи н€tJIежним чином
враховувались базовi умови договорiв з клiентами
при визнtlннi доходу та чи вiдповiднi ставки
застосовyваJIися для обчислення доходiв вiд

доходiв

у

Ключов е питаннrI аудит}"

Яким чином це питання розглянуто пiд час
ачдитч

3.

Застосyвання вимог МсФЗ 16 <<орендо>

Товариство е орендарем офiсних примiщень та,

вiдповiдно. витрати на оренду е значними для
Товариства.
МСФЗ 16 кОренда> передбачае визнання активiв

з права корисryъання та орендних зобов'язань у
звiтностi орендаря. Застосування вимог МСФЗ 16
та
вlд орендаря
суджень
значних
припущень, а ненаJIежне застос}tsання може мати
суттевий вплив на фiнансову звiтнiсть.
вимагае

Товариство розкривае облiкоiу полiтику щодо
оронди у п. 3.4 Примiток та iнформацiю, щодо
оренди у Примiтцi 7.

надЕIння коштlв у позику, чи своечасно
вiдображенi нарахування в облiку Товариства;
Ми провели оцiнку достатностi розкриття
iнформацii щодо доходiв вiд реалiзацii ToBapiB та
послуг у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог
МСФЗ 15 "Щохiд вiд договорiв з клiентами".
В результатi виконаних процед}р ми не виявили
с},тгевих викривлень у доходах, визнаних
товариством ч звiтномч перiодi.

Ми

розглянули умови

ycix договорiв

оренди

примiщень, чинних на дату звiтностi;

Ми

провели аналiз обгрунтованостi судження
керiвництва Товариства щодо тлумачення строку

оренди для класифiкацii

KopoTкocTpoKoBoi

оренди,

Ми

провели оцiнку достатностi розкритгя
iнформацii щодо оренди у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до виN{ог МСФЗ 16 до розкриття
iнформачii.
В результатi виконаних процед}р у нас не
виникJIо с!,-ггевих заувtuкень щодо корекгностi
вйображення оDенJIи ч фiнансовiй звiтностi.

Iншi питання
Аулит фiнансовоi звiтностi Товариства за piк, що закiнчився 3l грулня 20l9 року, був
проведений iншим аудитором, який випустив Звiт незалежного аудитора, датований 26 травня
2020 року, з думкою iз застереженнями.
фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо Hei
Управлiнський персона.л Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша
iнформацiя скJIадаеться iз рiчних звiтних даних, якi мiстяться окремо вiд фiнансових звiтiв, якi
пройшли аудит, i якi включено до рiчних звiтiв ломбарлiв, а саме:
- Загальна iнформацiя про ломбарл за2020 piK (Щолаток 1).
- Звiт про склад активiв та пасивiв ломбарлу за2020 piK (Щолаток 2).
- Звiт про дiяльнiсть ломбарду за 2020 piK (,Щодаток 3)
Iнформацiя, що не

€

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з буль - яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитOм фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися
з iншою iнформачiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить с)rггеве викривлення.
Япщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суггеве
викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили,а*r* фактiв сутгевоi невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно булО б
включити ло звiту.

Iнша iнформачiя
Iнша iнформацЬ складаеться зi Зurrу про управлiння за 2020 piK. Iнша iнформачiя не е
окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим Звiтом незаJIежного аудитора щодо Hei.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншоi
iнформачii вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонitл та Ti, кого надiлено
найвиrцими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт про управлiння вiдповiдав
вимогам, передбаченим Законом Украiни <Про бухгалтерський облiк в YKpaiHi> вiд 1б.07.1999
Ns 996.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформачii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомlrтися з вищезЕ}значеною iншою iнформацiею та при цьому розглян},ги, чи icHye сутгева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформачiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отримацими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя вигJuIдае такою, що мiстить суттеве
викривлення. Якrцо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про чей факт.
Ми не виявили факгiв невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно було б включити до
звiту. Звiт про управлiння в цiлому узгоджуеться з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод.

Вiдповhальнiсть управлiнського персонаJIу та тих, кого
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

надiлено найвищими

Управлiнськиr1 персон:Lл несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне поданнrI
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонiLл визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовОi
звiтностi, що не мiстить сугIевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування ToBaprrcTBa.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

е

отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
Товариства в цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аулитора, що мiстить нашу д}мку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM
впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить

Нашими цiлями

с)rггеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можугь бути результатом шахрайства або

помилки. Вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обЦрунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на еконойчнi рiшення користувЬчiв, що приймаються на

ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми.
iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викрIIвлення фiнансовоТ звiтностi внаСлiДок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi

-

ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними Для
використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викРивлеННЯ
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, ОСкiлькИ

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловленнrI думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюемо приriнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якцо ми доходимо висновку щодо iснування TaKoi
c5rTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора ДО
вiдповiдних розкриттiв iнформачii
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi роЗкриттЯ
iнформачii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на
аудиторських докiLзах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii абО
умови мож}"ть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
- оцiнюемо загаJIьне подання, струкгуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно З
розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операчii та подii, щО
покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiЮ пРО
запланований обсяг i час проведеннrI аудIrту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи
буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, щО мИ
викончtJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незi}лежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки Й
iншi питання, якi могли. б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашУ
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавa}JIась тим, кого надiлено наЙвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що мають найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовОi
звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е кJIючовим питанням аудиту. Ми описуемо цi
питання в своему звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриl-гя такого питаннrц або якщо за вкрай вйняткових обставин ми
визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можугь очiкувано перев:Dкити його кориснiсть для iHTepeciB громалс.ькостi.

-

-

-

у

П. Звiт щодо вимог

iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про ПТ <dIОМБАРД <ПЕРШИЙ> ТОв <<NIIКРОФIНАНС> I

компАнlя>

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ЛОМБАРЩ кПЕРIIIИИ>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
КМIКРОФIНАНС) I КОМПАНIЯ)
4l589l68

повна назва
Код еДРПОУ

Виписка

з

€диного

державного

,Щата

державноi реестр

,Щата запису |2.09

ацii

\2.09 .20 |7

реестру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдпоиемцiв
оuган пеестрацii
мiсцезнаходження

Номео записч: 1 103 102 0000 04з404
Виконавчий KoMiTeT Запорiзькоi MicbKoi ради
69035, Запорiзька вул., MicTo Запорiжжя, вул. Рекордна, буд.

ТелеtЬон

(067) бт2 8382

опганiзацiйно-пDавова форма
OcHoBHi види дiяльностt

.201.7

zбг

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
Код КВЕД 64..92Iылi види кредитуваннrI (основний)

Np свiдоцтва про

лд67з |4.||.20|7

Лiцензiя на надання коштiв у позику,
в тому числi i на умовах фiнансового

Нацiональна комiсiя що здiйснюе державIIе регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг Украiни
Надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового
кредиту (розпорядження Нацкомфiнпослуг вй 28.11.2017 j\b

Кiлькiсть робiтникiв cTarloM

52З особи.

реестрацiю
фiнансовоi установи, дата його видачi
Орган, який видав свiдоцтво

кDедитч

на

4з52).

З1.12.2020 рокч

Керiвник

Сальнiков Щмитро Вiталiйович - з 25.03.2020 р.
(Протокол Загальних зборiв уrасникiв вiд 25.03.2020 р. Nч а7)
Свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацii керiвникiв ломбардiв
Np247 вtд26.06.202а р.
Гудзенко Наталiя BiKTopiBHa

Головний бухгалтер

Свiдоцтво про складання екзамену на вiдповiднiсть знань
професiйним вимогам за програмою пiдвищення квалiфiкачii
головних бухгалтерiв ломбардiв Nэ ЛI 347\69221000285-20 вй
16.10.2020 р. Строк дii до 16.10.202З р.

Станом на 31.|2.2О20 р. Товариство мае 307 вiдокремлений пiдроздiл (Додаток 1 до

нашого звiту).

Опис аудиторськоi перевiрки

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону
Украiни (Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть), iнших законодавчих акгiв Украiни та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв аудиту (МСА) . Аулитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на

обгрунтування сум та iнформацii, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi
застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансовоi звiтностi, прийнятiй
облiковiй полiтицi.
Аулиторський висновок скJIадено у вiдповiдносd до вимог Законодавства Украiни:
Законiв Украiни (Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових посJryD);
пПро споживче кредитування); <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>;
(Про заставу); кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>; Мiжнародниr(
також наступних
стандартiв фiнансовоi звiтностi, Мiжнаролних стандартiв аудиту,
нормативних документiв: <<Положення про порядок надання фiнансових посJryг ломбардамю>
затвердженого розпорядженням,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд
26.а4.2005р. JФ З981 зi змiнами та доповненнями, <<Порядок складання та подання звiтностi
ломбардами до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг)) затвердженого розпорядженням Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд 4. Т|.2004 року N 2740 зi змiнами i доповненнями.
Основою подання фiнансовоi звiтностi Товdриства е чиннi Мiжнаролнi стандарти
фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об'екгiв облiку за
iсторичною собiвартiстю, справедливою та амортизованою вартiстю.
Принципи облiковоi полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноi фiнансовоi
звiтностi, розкритi в Примiтках до фiнансовоi звiтностi. Визначенi положення облiковОi
полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до Bcix перiолiв, якi наданi в звiтностi.
Облiкова полiтика, в основному, забезпечуе можливiсть надання користувачам фiнансОвоi
звiтностi правдивоi та неупередженоi iнформачii про фiнансовий та майновий стан товаристВа,
доходи, витрати та його фiнансовi результати.
нормативною базою отримано достатню кiлькiсть доказiв про
вiдповiдностi
вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог МСФЗ, МСБО ЩОдо

а

У

з

ii складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незалежного аудитора. Звiтнiсть

Товариства не мiстить сутгевих помилок та дае можливiсть зробити на fi пiдставi висновок про
ii реальний фiнансовий стан.

Розкриття iнформацii за видами аlсгивiв
На нашу д}мку, у фiнансовiй звiтностi Товариства достовiрно i у повнiй Mipi розкрита
iнформацiя за видами активiв.
Надана iнформацiя по необоротних та оборотних активах в ycix с)iтгевих аспектах
розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема МСБО. BapTicTb акгивiв
Товариств4 що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 3l .|2.2020 року, складае 246586
тис. грн.
Товариство станом на 3l грудня 2020 року мае власнi ocHoBHi засоби за первiсною
вартiстю в cyMi 22825 тис. трн.
Облiковою полiтикою Товариства передбачено прямолiнiйний метод амортизацii
основних засобiв. Метод нарахування амортизацii протягом перiоду не змiнювався. Станом на
З1.|2.2020 р. знос основних засобiв склав 19З13 тис. грн., зilJIишкова BapTicтb становить 3512
тис. грн.
OcHoBHi засоби визнаються на балансi за iсторичною вартiстю, що не суперечить МСБО
1б <OcHoBHi засоби>.
Станом на 31.|2.2020 р. у розпорядженнi Товариства е нематерiальнi активи, первiсна
BapTicTb яких дорiвнюе 2 тис. грн. (лiцензiя на впровадження господарськоi дiяльностi з
надання фiнансових послуг), накопиченоi амортизацЬ немае, зaшишкова BapTicTb 2 тис. грн.
облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до МсБо 38 <нематерiальнi активи).
Станом на 31.|2.2020 року Товариством в cTaTTi <Iншi необоротнi акгивш> вiдображенi
орендованi акгиви в cyMi |'164| тис. грн., якi оцiненi за первiсною вартiстю з вирахуванням
амортизацii згiдно МСФЗ 16 <Оренда>.
Станом на 31. |2.2020 р. вiдстроченi податковi акгиви не нараховувались у вiдповiдностi
до вимог МСБО Ns 12 <<Податки на прибутоо.
Згiдно накa}зу про облiкову полiтику Товариства придбанi запаси зараховуються на
баланс за первiсною оцiнкою, вибуття запасiв у зв'язку з використанням у господарськiй
дiяльностi здiйснюеться за методом ФIФО. BapTicTb запасiв станом на 31 грудня 2020 року
складае 236 тис. грн., а саме iншi матерiали - 23б тис. грн.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з МСБО 2 <<Запасю>.
Поточна дебiторська заборгованiсть за справедливою вартiстю на 31. |2.2020

20202О тис. грн., в тому числi:

-

р.

складае

З'l27 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами;
7 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
б5Т2 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за наданими
фiнансовими кредитами;
I28 тис. грн. нарахований резерв сумнiвних боргiв
4|9 тис, грн. - дебiторська заборгованiсть з пiдзвiтними особами;
\'78102 тис. грн. - лебiторська заборгованiсть за наданими кредитами;
78 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть з цiльовими фондами;
1З303 тис. грн. - лебiторська заборгованiсть з iншими лебiторами.

Товариство проводить аналiз та оцiнку кредитного ризику за кожною групою
дебiторськоi заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв нараховано у cyMi 128 тис.грн., по якiй е
сумнiви в tt оплатi.

Товариством поданi суловi позови та претензii до боржникiв. Позови, що суттево
впливають на дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi.
облiк лебiторськоi заборгованостi Товариство здiйснюе вiдповiдно до МсФз 9

<<Фiнансовi iнструменти>.

Грошовi кошти станом на 3 1. 12.2а20 р. скJIадають 2ЗТ75 тис. грн.
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товарисгвом вiдповiдно до вимог Iнструкцii кПро
безготiвковi розрахунки в нацiопальнiй валютi в YKpaiHi>, затвердженоi Постановою Правлiння
НБУ вiд 2|.01.2004 N9 22.

Розкриття iнформацii про зобов'язання

На наш погJuIд, аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про достатню нilпежнiсть вiдображення та розкритгя iнформацii щодо зобов'язань.
Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснюв:шись вiдповiдно до МСФЗ 9
<<Фiнансовi iнструменти)), МСБО 19 <Виплати працiвникам)), якi визначали умови визнання,
оцiнки та згортання цих зобов'язань.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 3l .|2.2020 р. становила 2|Т|7| тис.
грн., в тому числi:
- l1359 тис. грн. поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями;
- 61504тис. грн. -затовари, роботи, послуги;
- |2З2 тис. грн. - поточнi забезпечення (резерв оплати вiдпусток);
- 900 тис. грн, - заборгованiсть з оплати працi;
- 2'l| тис. грн. -заборгованiстьзi страхування;
- 54 тис. грн. - заборгованiсть перед бюджсгом,
- 134420 тис. грн. - поворотна фiнансова допомога вiд засновникiв;
- Т431 тис. грн. - iнша поточна кредиторська заборгованiсть.

В складi iнших довгострокових зобов'язань qганом на 31 Т2.2а20 року в cyMi 7243 тис.

грн. вiдображена довгострокова заборгованiсть з орендних платежiв, розрахованих вiдповiдно
до МСФЗ 16 <<Оренда>.
Прострочена заборгованiсть та заборгованiсть перед банками вiдсутня.

Розкриття iнформацii щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариством здiйснюеться з використанням
методу нарахування Bcix факторiв, якi можугь буги достовiрно оцiненi, що вiдповiдае вимогам
МСФЗ 15 <Щохiд вiд договорiв з клiентами)), згiдно з яким дохiд визнаеться тiльки коли е
ймовiрнiсть надходження до суб'екта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з
операцiею.
Протягом 2020 року був отриманий дохiд у cyMi 215997 тис. грн., в тому числi:
166061 тис. грн, - дохiд вiд реалiзацii послуг (HapaxoBaHi вiдсотки за користування
фiнансовими кредитами),
|2465 тис. грн. - дохiд вiд реалiзацii послуг (комiсiйний дохiд вiд продажу майна
переданого пiд заставу);
3 |4 тис. грн. - iншi доходи (вiдсотки банку HapaxoBaнi по залишкам коштiв на
поточних рахунках),
36150 тис. грн, - доход вiд переуступлення прав вимоги;
924 тис. грн. - доходи вiд договорiв оренди;
83 тис. грн. - iншiй дохiд.

-

Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприемства здiйснюеться з використанняМ
методу нарахування Bcix витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiДае
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ.
Загальна сума витрат за 2020 piK склала 20'7955 тис. грн,, в тому числi:
- 4З960 тис. грн, - адмiнiстративнi витрати,
- ||6942 тис. грн. - витрати на збуг;
- 4lб48 тис. грн. -iншi операчiйнi витрати;
- 5405 тис. грн. фiнансовi витрати по орендi.
Таким чином, за наслiдками дiяльностi 2020 року Товариство отримttло прибугок у cyMi
8042 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концепryальноi основи фiнанСОвОi
звiтностiза МСФЗ.

Розкриття iнформачii про власний капiтал

В процесi аудиторськоi

перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо докаЗiв, якi
дозвоJIяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформаuii щОдО
власного капiталу. На нашу думку, Товариством в ycix суттевих аспекгах виконано необхiднi
вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансовоi звiтностi станом на
3l.|2.2O2O р. та BipHo вiдображено розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.

Власний капiтал Товариства скJIадаеться iз:
зареестрований (складений ) капiтал у розмiрi 30000 тис. грн.,
непокритийзбиток в cyMi 1828 тис. грн.
Складений капiтал зареестрований згiдно Закону Украiни <Про господаРСЬКi
товариства>>, облiкоВуетьсЯ на рахунКу 40 кСтатутний капiтiLD) в cyMi 30000 тис. грн. та
вiдповiдае установчим документам.
За наслiдками фiнансово-господарськоi дiяльностi ToBaprrcTBo станом на 31.|2.2О20 Р.
ма€ непокритий збиток у cyMi 1828 тис. грн., в складi якого збиток на 01.01 .2020 р. в cyMi 9870
тис. грн. та отриманий в поточному рочi прибуток на суму 8042 тис. грн.

-

Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу вимогам законодавства
Таким чином, власний капiтал Товариства станом на
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.Т2.2020 р. складас 28|'12 тиС.

вимогам л.п.2.|.ТТ л.2.Т ст.2 кВимоги до ломбарду для надання фiнансових пОСJryГ>
<<положення про порядок надання фiнансових послуг ломбардамю>, затвердженого
РозпорядЖенняМ ,Щержавноi KoMicii з регулюВання ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд
26.04,2005р. Nч398l, iз змiнами та доповненнями та
п. 2 р.ХVII <Внесення iнформацii про вiдокремлений пiдроздiл фiнансовоi устанОви ДО
Реестру> <<Положення про ,Щержавний реестр фiнансових установ), затвердженоГО
розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових посJryг вiд 28.08.2003 р.
N9 41. Вiдповiдно до цих пунктiв власний капiтал ломбарлу (в разi наявностi у ломбаРлУ
вiдокремлених пiдроздiлiв) мае складати не менше нiж 1000 тис. грн. Станом на З1.12.2020 року
в наявностi вiдокремленi пiдроздiли (Додаток 1 до нашого Звiту).
Формувапня

та сплата складеного капlталу

ТоваристВо створенО згiдно iз протоколом загыIьних зборiв учасникiв Ns 1 вiд l l вересня
201t7 р. про створення Товариства.
станом на З1 грулня2020 року зареестрований складений капiтал Товариства складае
30 (Тридцять) мiльйонiв грн.

Склад та структура складеного капiталу Товариства станом на 31.|2202О р. наступнi
Jф

з/п

l

2

Повне найменування
юридичних осiб 1^tасникiв (засновникiв,
акцiонерiв) заJIвника,

Код за

€дрпоу

Мiсцезнаходження
юридичних осiб уrасникiв (засновникiв,
акцiонерiв) зiu{вним

Сума,
тис. грн.

Частка

уrасникiв

(засновникiв)
в статугному
капiталi_ 7n

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
КМIКРОФIНАНС)

41539960

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
кКРЕ[РГt ГРУП)

4|5з9929

69035, Запорiзька обл.,

15 000

50

15 000

50

MicTo Запорiжжя,

Вознесенiвський район,
вулиця Рекордна,

будинок 26-Г

Складений капiтал станом на

690З5, Запорiзька обл.,
MicTo Запорiжжя,

Вознесенiвський район,
вулиця Рекордна,

бчдинок 26-Г
З 1.

Т2.2020 р. сплачено повнiстю.

Формування резервних фондiв
Згiдно п. 8.5 Статугу у Товариствi створюеться резервний (страховий) фоrrд, а також
iншi фонди, передбаченi законодавством Украiни. Розмiр резервного фонду складае 25
вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фо"ду скJIадае 5
вiдсоткiв суми чистого прибугку.
В звiтному перiодi формування резервного фонду не проводилося.
Iншi фонди у Товариствi не створювалися.

Щiяльнiсть ломбарду
Форми звiтностi Товариства що подаються до НацiонаJIьного банку Украiни згiдно
рiшення Щержфiнпослуг вiд 04.11.2004 p.N9 274а зl змiнами i доповненнями, заповненi на
пiдставi даних бухгалтерського облiку за 2020 piK,
В Товариствi дiють Правила надання коштiв у позику, зокрема, на умовах фiнансового
кредиту та застави, затвердженi рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства, протокол
J\Ф2 вiд 09.10.2017 року, нова редакцiя Правил надання коштiв у позику, зокремц на умов:ж
фiнансового кредиту та застави затвердженi рiшенням Загальних зборiв учасникiв (вiд
З| ОЗ.2020 року протокол Nэ 49).
Облiкова та рееструюча система Товариства ведеться в електронному виглядi шляхом
використання програмного продукту власноi розробки, яка забезпечуе облiк споживачiв послуг
ломбарлу та здiйснюе реестрацiю ix операчiй згiдно п. 4.1 Положення про порядок наданнrI
фiнансових послуг ломбардами вiд26.04.2005 р. Ns 3981 зi змiнами та доповненнями.
Облiк операцiй з надання Товариством фiнансових кредитiв здiйснюеться по кожному з
позичilльникiв з вiдображенням нарахованих вiдсоткiв, З кожним позичальником укладаеться
логовiр про надання фiнансового кредиту пiд заставу майна та специфiкацiя про прийняття
закJIаду, в яких фiксуються Bci icToTHi умови надання кредитiв. У заставу приймаються вироби з
дорогоцiнних металiв та побугова TexHiKa. Оцiнку предметiв застави проводять штатнi
оцiнювачi на пiдставi <Внутрiшньоi iнструкцii з оцiнки та прийому у заклад виробiв з
дорогоцiнних мgгалiв>> та <<Iнструкцii по прийому побутовоi технiки в ломбардних вiд4iленнях
Товариства>>. Iнвентаризацiя отриманого у заставу майна проводилась станом на 31 .l2.2O20
року. За результатами iнвентаризацii вiдхилень не виявлено.
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Iнформацiя щодо складу акгивiв та пасивiв ломбарлу наведена в Щодатку 2 вiдповiдае
фiнансовiй звiтностi Товариства вiдхилень не виявлено.
<Звiтi про дiяльнiсть ломбарлу> Додаток 3 в першому розлiлi представлена
iнформацiя, яка вiдповiдае фiнансовiй звiтностi та даним бухгалтерського облiку.
Усього за звiтний перiод надано фiнансових кредитiв пiд заставу - 1 480 896 тис. грн. ,
з них:
пiд заотаву виробiв iз лорогочiнних металiв та дорогоцiнного камiння на суму 1 313 158
тис грн.;
пiд заставу побутовоiтехнiки на суму Т67 7З8 тис. грн.
Оцiночна BapTicTb майна, прийнятого пiд заставу 1 480 896 тис. грн.
Сума погашених фiнансових кредитiв за2020 р. - 1 43 | 207 тис. трн.

У

-

У кЗвiтi

про дiяльнiсть ломбарлу> Додаток 3 вiдображена сума отриманого доходу
у фiнансовiй звiтностi. Склад доходiв:
HapaxoBaнi вiдсотки за корисryвання фiнансовими кредитами 16б 0б1 тис. грн. та iнший
операцiйний дохiд в cyMi 49 936 тис. грн.
У другому роздiлi <Звiту про дiяльнiсть ломбарду> представлена iнформацiя про витрати
Ломбарлу i статистична iнформацiя (третiй розлiл).
IнформацЬ щодо розмiру доходiв та витрат ломбарлу наведена в ,Щолатку 3 вiдповiдае
фiнансовiй звiтностi Товариства,
В статистичнiй iнформацiТ показуеться кiлькiсть наданих та погашених договорiв
фiнансового кредиту. Усього за2О20 piK налано 7029ЗЗ фiнансових кредитiв пiд заставу, у тому
числi: пiд заставу виробiв iз дороючiнних мgгалiв та дорогоцiнного камiння - 522907 договори,
пiд заставу побуговоi технiки - 18002б договори. Погашено за рахунок майна, наданого в
2Т5 997 тис. грн., що вiдповiдае загальнiй cyMi доходу

заставу, |72Т59 договори.

При наданнi кредитiв

середньозважена рiчна процентна ставка
кредитами за2020 piK становила289 вiдсоткiв.

за

фiнансовими

Iнформачiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттево вплинути на
дiяльнiсть юридичноi особи у майбутньому та оцiнку ступеня iiнього впливу
Аулитори отрим:Lли достатню iнформачiю та док:}зи того, що у Товариствi за даними
балансу вiдсутнi активи, якi б знаходилися на тимчасово окупованих територiях Украiни. З
метою контролю сум прострочених зобов'язань проводиться монiторинг своечасного
погашення заборгованостi, резерви сумнiвних боргiв не формувався.

Iншi питання

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити

висновок про дотримання Товариством наступних вимог законодавчих aKTiB:
- Товариство своечасно повiдомляе Нацiональний банк УкраТни про Bci змiни, ланi про якi
додавiLлися до з:uIви про отриманнi лiцензii;
Товариство мае власний сайт (Lombardl.com.ua), на якому розмiщенi внугрiшнi правила
надання фiнансових послуг та актуальна iнформацiя вiдповiдно до ст. Т2 та 12' Закону
Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд
12.а7 .0| р. JФ 2664-14 зi змiнами;
Товариство дотримуеться вимог ст. 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийнятгя
рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB;
- Товариством дотримано вимоги щодо проведення технiчного обстеження примiщень, у яких
здiйснюеться обслуговування клiентiв, та дотримано вимоги щодо розмiщення iнформацii
про умови доступностi примiщень для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльнюr груп у
мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiентом;
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Товариством своечасно вноситься вiдповiдна iнформацiя до Сдиного державного.реестру
юридичних осiб та до Щержавного реестру фiнансових установ;
Товариством дотримано вимоги щодо забезпечення зберiгання грошових коштiв i
документiв та HiuIBHocTi необхiдних засобiв безпеки (сейфи для зберiгання грошових коштiв,
охоронна сигналiзацiя, охорона), та дотримання законодавства щодо готiвкових
розрахункiв, встановлених Постановами НБУ вiд29.12.|1 р. JФ 148,
Товариством дотримано обмежень щодо сумiщення провадження вrtдiв господарськоi
дiяльностi, установлених rц/нкгом 37 Лiцензiйних умов Ns 913, р. 2 Положення Jtlb 1515;
Товариство мае затвердженi внlтрiшнi правила надання фiнансових послуг, якi
вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам cTaTTi 7 Закону про фiнансовi послуги
та Положення 3981;
Товариством дотримано вимоги щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних
осiб iз зобов'язанням щодо ix наступного повернення, установлених п. 38 Лiцензiйних умов
JФ 913;

Товариство мае облiкову та рееструючу системи (програмне забезпечення та спецiальне
технiчне обладнання), якi вiдповiдають вимогам, установленим п. 26 Лiцензiйних умов Nч
9ТЗ, i передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та
подання звiтностi до НацiонаJIьного банку Украiни;
Товариством дотримано вимоги з наявностi у ломбарду окремого нежитлового примiщення
(на правах власностi або користування), призначеного для надання фiнансових послуг та
супутнiх послуг ломбарлу (з урахуванням вимог п. 2.3 р.2 Положення Ns 3981 щодо
заборони розташування примiщення ломбарлу в малих архiтектурних формах, тимчасових
або некапiтаJIьних спорулах), i спецiального мiсця зберiгання заставленого майна вiдповiдно
до вимог п.3 пп. 1 р. \ЦI Положення J\& 4l,
Товариством створена служба внугрiшнього аудиту (контролю), Органiзацiя та проведення
внугрiшнього аудиту в Товариствi регламентуеться Положенням <Про службу внугрiшнього
аудиту (контролю)>, затвердженим Загальними зборами учасникiв ПТ (ЛОМБАРД
(ПЕРIШИИ) ТОВ кМIКРОФIНАНС> I КОМПАНUI> (Протокол }iЪ 11 вiд 05.04.2018 року)
Наказом Ns295K вiд 27.05.20119 року на посаду аудитора призначено Бабiч Олену
Олександрiвну, пiсля ii звiльнення накiLзом J\b75K вiд 14.02.2020 року на посаду аудитора
призначено Марчук Ольгу Сергiiвну, пiсля ii звiльнення накz}зом Ng3бOк вiд 11.08.2020 року
на посаду аудитора призначено OxoTHiKoBy Земфiру Кубiiвну, посадова iнструкцiя
працiвника, що проводить внугрiшнiй аудит (контроль) затверджена директором;
Товариством дотримано вимоги законодавства щодо формування скJIаденого капiталу;
Товариством в повному обсязi розкрита iнформацiя щодо порядку формування та джерел
походження скJIаденого капiталу та складових частин власного капiталу;

Пр"

складаннi фiнансовоi звiтностi та розкриттi вiдповiдноi iнформацii Товариство
дотримуеться вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi вiдносно мgгодiв оцiнки
справедливоi BapTocTi активiв.

Щовiдка про фiнансовий стан
<Ф{IKPO(DIHAHC> I компАнIя> наз1.12.2020 р.

пт <dIомБАрд (пЕршиЙ> тов
показники
l
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0,04

Харакгеризуе значну залежнlсть

не

бiльше

1

Показуе строк

0,аз26

0,4

0,285

використання власних коштiв

не менше
0,4.

К5:Чистийприб!rгок

l. Коефiцiент рентабельностi

окупносгi

KorrrTiB.

1оа*2па+Зоа

б.

зовнiшнiх

прибутком вкJIадених у майlrо

К4:Чистийприбугок

1рп
6. Коефiцiент рентабельностl

вй

запозиlIень

використання активiв

5. Коефiцiент ефективностi

Товариства

Коефiцiснт свiдчить
зменшеншI прибутку

на 1

про
грн.

власних KorrrTiB.

0,0572

0,0з76

бiльше

0.

Задовiльний

0,696

0,333

бiльше

0.

Задовiльний

активiв

К 6.1:Чищцйдрцб}цак
(Пiдсумок акг.(гр3)+Пiдсумок акт
(го4))/2

6.2 Коефiцiент рентабельностi
власного капiталу

К

6.2:
(

Чистий прибrток
1

пп(гп3)+ lпп(гп4))/2

Товариство на З1 грудня 2020 р. е лiквiдним, мае достатньо оборотних коштiв для
погашення зобов'язань. Коефiцiснти фiнансовоi стiЙкостi, покриття зобов'язань та ефективностi
використання власних коштiв менше нормативного значення, що свiдчить про фiнансову
залежнiсть,Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Виконання вимог п. 7 ч. 4 cT.'1,4 Закону Украiни <Про аудит фiнансовоi звiтностi та
аудиторську лiяльнiсть>> вiд 2|.|2.20|7 М 2258-VIII

Оргап, який призначив суб'€кга аудиторськоi дiяльностi на проведення обов'язкового
аудиту.

ТОВ Аулиторську фiрrу

<<Капiтап>

було призначено для виконання цього завдання з

обов' язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Щиректором згiдно повноважень.
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Щата призначення суб'екта аудиторськоi дiяльностi та загальна тривалiсть виконання
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали
мiсце, та повторних призначень.

Аулит фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчуеться З 1 грудня 2020 року, ми
здiйснили напiдставiдоговоруNЬ03/20вiд27.Т1.2020р.устрокз27.||.2020р.по2б.04.202lр.
Ще завдання також е другим роком проведення ТОВ Аудиторська фiрма <<Капiтал>>
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни
пПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 1б.07.1999 р. Nч 996-ХIV.
Аулиторськi оцiнки
виконали наш аудит, визначаючи cyTTeBicTb та оцiнюючи ризик суттевого
викривлення фiнансовоi звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттевого викривлення ми
провели на piBHi фiнансовоi звiтностi та на piBHi тверджень для класiв операчiй, залишкiв
paxyHKiB i розкритгя iнформацii. Iдентифiкуючи ризики сугтевого викривлення в окреЙй

Ми

фiнансовiй звiтностi, ми застосовували професiйний скептицизм.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суггевих помилок, забезпечення захисту i збереження акгивiв, повноти i точностi облiковоi
локументачiI та включае адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський
контроль забезпечуе збереження акгивiв Товариства, лостовiрнiсть звiтностi та вкJIючае
попереднiй, первинний (поточний) подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, нами
зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариства.

i

Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, мо}ýль мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацii ризикiв су"I-гевого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi, з
використанням дет:tJIiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх
чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, струкгуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв.
,Щля оцiнки ризикiв суттевих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували свое
професiлiне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння
системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства
для запобiганЕя та виявлення шахрайства. Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень
про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi
застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й
виявлення шахрайства, е вiдповiдними та ефективними.

Пiдтверлження того, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з Щодатковим звiтом
для Аудиторського KoMiTeTy Товариства
Iнформацiю, що мiститься } цьому Звiтi незалежного аудитора щодо аудиту фiнансовоi
звiтностi Товариства було узгоджено з iнформацiею у ,Щодатковому звiтi для Аудиторського
KoMiTeTy Товариства.

Тверлження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiСть
ключового партнера з аудиту та субОекта аудиторськоiдiяльностi вiд юридичпоi особи пРи
проведеннi аулиту

|4

ТОВ Аулиторська фiрма <<Капiтал>> протягом 2020 року та у перiод з 0l сiчня 2021 року
до дати пiдписання цього Звiry незалежного аудитора не надавало Товариств1, iншi послуги,
oKpiM послуг з обов'язкового аудиту

ТОВ Аулиторська фiрма <<Капiтал>> та ключовий партнер з аудиту е незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в yKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi
обов'язкrr з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами
не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинуги на нашу
незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернуги Вашу увагу.

OcHoBHi вiдомостi про суб'скга аудиторськоiдiяльностiо що провiв аудит

Аулит проведено ТОВ Аулиторська фiрма

<<Капiтал>>,

аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi 4645.

Товариство

в

номер реестрачii

PeecTpi

з

обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма <<Капiтал>>.
Iдентифiкацiйний код за еЩПОУ: 20503l40. Юридична адреса: 69035, м. Запорiжжя, вул.
Леонiда Жаботинського бул,.25, кв.(оф) 27, тел. +380бб 489-8б-49, +38095 3476005, e-mail:
@gmail. com, веб сайт : www. afcapital. net, ua
ТОВ Аудиторська фiрма <Капiтал>> вкJIючено

afcapital20
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до Реестру аулиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi до розлiлу 4 <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний
iHTepec> за номером 4645. Досилання на реестр: https://www.apu.com.ualsubjekty-audytorskoidijalnostijaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-fin'ansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shhostanovlj at-

su spi

lnyj -interes/

Аулит проводився на пiдставi договору вiд27 .l1.2020 р. JФ 0З120, у строк з

по 26.04.202| р.

27

.l1.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей
Щеретелi Лариса Григорiвна

(номер реестрацii в PeccTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторсь

роздiл кАудитори) - l0l371)

Вiд iMeHi ТОВ Аулиторська фiрма <<Капtтал>>
директор Чiлiкiн Олександр Григорович

fsфь

(номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi

роздiл кАудитори)
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69035, м. Запорiжжя, вул. Леонiда Жаботинського буд. 25, кв.(оф)
тел. +38066 489-86-49, +38095 3476005
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