
Додток l
до Еацiоншьною положенш (mнларry)
бу]tгштерсъкою облiку l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Пiдприемотво
Щата (piK, мiояць, чиоло)

повнЕ товАрIIстDо ".IIомБАрд "пЕршIII1" товАриство з оБмЕжЕноIо за ещпоу

Органiзацiйно-правоваформа гооподарювання Повне rcвариотво за КоПФГ

Адреоа" телефон
Одиниця вимiру: шо. грн. без деоятковою знака (oKpiM розлi.пу про резульmти про доmд-П$орма
Nч2), грошовi показники якою наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бцгалтерського облiку
за мiжародними стандарmми фiнаноовоi звiтностi

код.l
2019 l0l l0l

_1l589l68

2з 10 1 э7200

260

б1.92

Бrчпrrнс (Звiт про фiнаrlсовlrir стан)
31 грlлшя 2018

Форпrа "Фl

,\K1,IIl}

I. IIсобороl tti aKгtltllI
Нематерiальнi активи

,Щовгостроковi бiологiчнi акшви

ичена амортизацlя довгооlрокових ОlологIчних активlв

якi облiков}тотьоя за меюдом rlаотi в капiталi

iншнх пiдприемств

кошпв у централlзованих страхових резервних

тъ за про,ryкцrю, ювари, роботи, поолуги

Щебimроька заборгованiсть за розрахупками:
за виданими авансами

у тому числi з подажу на прибуток

fiебimроька заборгованiоть за розрахунк&ми з нарахованих доходiв
нlстъ за розрахунками lз внуIрlшнlх розраryнкlв

астка перестраховнка y отржових резервах

У ТОМУ ЧИСJХ В:

резервж довюотроковю( зобов'язань

резервах зЬиткlв або резерва\ HaJlejкIlиx виплат

1



резервах незароблених премiй 8j
lllших 0тахових рOзервах 8]
lншi оборотнi активи 90

p(l }, ll. l()lt 9S l 9б{ б5 5ltl
2 (l(l

fitr.rlitIlc J()() 3 бl5 7l 55l

Вилl.rений капiтЙ

пшi довгостроковi зобов'язапня

резерв довюстоtкових зобов'язань

збиткiв або резерi кале>lсrrо< виплат

III. lIоr,очшi зобов'язлlttlя i зlrбезllечеllпя

Векселi видан

кредиюрська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями

llобов'язrrшня, пов'язаlIi з llсоборотltlrпlll актlлвrrмtц
}Tpll}tyвaUпrtп для продаrц,! Trr групаDr]I

:..И-;rtllвя --.::.
[рsльним оргацоп В

i, l, *l 
, :!:::; /порl}(

КерЬник

Головний бухгалтер

Т--Бизt а*€ъс" в порядку,

БобровIliков €вген Вiкторовlrч

Гулзепко Наталя BiKTopiвHa
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влади, що реалiзуе державну полiшку у сферi статистики



ffaTa (piK, мiсяць, .lисло)

Пiдприспrство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИI1" ТОВАРИСТВО за СflРП(_)У
З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I
комIьнIя,,

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlтсупншli дохiд)
за Pilс 2018 р.

кодI4
20l9 l 0l 01

4l589l68

Форма N2 Код за.ЩКУ, l !i() l ()()3

I. ФIIlAtICOBI рЕзу-пt,гдтI"l

C,l:rl"l я Код

рядка
За звir,нltl'l

перiоl

за апдпtlгi.lllrrir
перiод

IIопереднього
poK_Y

l ,)
3 _l

Чиспй дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 I7 863

Чtсtпi заробленi сtпраховi премi i' 20 I0
прелчti i' пi dпttс aHi, всtпова сума 20]]
пре,ъti i|, пере daHi у пересlпрахувсlння 2012
змiна резерву незаробленlм пlleillil1, вацова сvма 20] 3

зJуliна часmкLl пepecmpaxoBttKiB у резервi незаробленuх пре,\lirl 2011
Собiвартlсть реалiзованоi прод,кчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ) ( )

Чrcmi понесенi збumкu за cmpaxoчlhuu BllltлalпaryrLl 2070
Ba,roBlrl",r:

прибчюк 209() l7 863

збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервж doBzocmpoKoBtx
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumрапu) Bid змiнtt iHutttx сlпржовлlх резервiв 2l l0
зл,tiна iнчtuх сlпраховлlх резервiв, всLпова с_ума 2I]l
з,ttiна часtпкu пересlпраховuкiв в iнtttttx сlпрахоBllx резе|)вах 2]12

Iншi операцiйнi доходи 2|2{l зlt _5

у mому чuслl:
doxid Bid зJуriнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ьс ько zo споd арс ько i пр о фкцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiq вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2 ]23

Адпriнiстративнi витрати 2 lз0 зз 775 ) 4lз )

Виruати на збr,т 2l5() ( 2979 ) ( 38 )

Iншi опсрацiйн витрати 2l ti() ( 28 ) )

у lпо.л4у чllсл1:
ыtmраmu Bid злtiнtt варmосmi акmuвiв, якi оцiнююtпься за
справеdлuвою варmiсmю

2]81

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci льс ько 2о споd арс ько i' пр офкцi i'

2 ]82

ФiHalrcoBlI l"l результат вiд оrlсрtцi Гtн оi дiяльностi :

прибl,ток 2l90
збиток 2l95 ( 18 88l 446

!охол вiд 1*racTi в капiталi 2200
lншi фiнансовi доходи 222(l
lншi доходи 224(l

у mому чttслi:
doxi d Bid блqzоdiйноi' dополlоztл

224 1

Фiнаrlсовi ви,грати 2250 ( ) ( )

ВтРати вiд 1^racTi в капiталi 2255 ( ( )

Irrrui витllати 2270 ( ) (

Прt буm ок (збшп ок) Bi d вttлtt Bll i нфляtli i' на,мон е m apHi с m аm m i 2275

(

(

(

( )

)

)



ФiHaHcoBllil результат д0 0пOдаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 l8 88l ) 446

Витрати (дохiд) з полатrсу на прибуюк 2з00
Прибу"юк (збиток) 

"iд .rриr,""еt оГдйлiнБББ'
оподатlqування

2305

ЧlIсr,l llji фil l:tttcoBиI-1 результilт:
прибутоlс 2350
збиток 2355 ( l8 881 ) (446)

Продовження додатка 2

ll. сукуIIIlиЙ

I I I. ЕJI EN{ EIITI,I опЕрАцIЙ

lч. Po,]PAxylloK

Ilи х

С l,a,l"t,rI Код
рядкir

За звiтнIll"l
перiод

За анiLпогiчн1,1l"л

перiол
попереднього

DокY
l ) 3 -l

Дооцirrка б,цiнка) необорgтних активiв 2400
Дооцiнка (},цiнка) t}i"ансо"их ЙфрпБнБ 2405
Накопиченi K}pcoBi рiзницi 24I(}

24]'5

lнший сr,кчпний дохiд 2.+4_ý

I l l lr l l l ii cl,Kt'l I t l l I Гl до хiд д9 оп o.1tr гпt_r, ll :rrr rrяl 2J50
податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 24_5_)

I l l ll l l,t ii c.r,K},l Il ll lЁl дохiл пiслrr оподаткчваttня 2-16()
C},K},lrHlIfi дохLt (с},ма рrlдкiв 2350,2355 Trr 21б0) 2]65 18 88l) (446)

опЕрАцIiilIllх tstllTPAT

Назва c,l,a,lтi Код

Рядка
3tr звiтн1ll-t

перiол

За ана,rогiчн1,Iл"r

пе;liол
поперед}lьог0

DOкY
l 2 3 ]

Матерiальнi затрати 2_500 428
Витати на gплаry прачi 25 05 l0 740 7l
Bi_rpaxr вання на соцiальнi заходи 25 l0 2 з67 lб
Аrrортизацiя 251_5 JJJ
lrrшi операцiйнi витрати 2520 22 9l4 збз
Рlt,зоrl 255() зб 782 450

l IокАзн I,{Kl в при БутковостI

НазIrа c,l,it,1 
,1,i Код

рядкir
За звi,гrllrl".l

перiол

за анапогiчниl:i
перiол

попереднього
року

1 ) 3 ]
Серелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
сl<оригована середньорiчна кiлькiсr" просilоi акцй 2605
Чистий прибуток (збито") ,rаЪл*,у 

"росrу 
апцБ 26l ()

Скоригованийчистцй прибl"юк (збиток) на ,/
одrry просту аццiю -*:. r-^н // 2615
,Ilивi:сн:и rla o_rrr) прос,l) аltrцю 2650

KepiBlurK

Го.повнlлй бухгалтер

{ .,,пвфiфi
пtl.ЕЕЩф,l,ffi Гудзенко Наталя Вiюорiвна
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!ата (piK, мiсяць, число)

пiдприемство повнЕ TOBAPLIсTBO "ломБАрд "пЕршиЙ" товАриство з оБмЕжЕною за е.щрпоу
ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ"

(найменування)

13lliI ll;ltl |)t,\ 1-I)()lll0l}1lI Kol!I,I,il} (зit ll1lrlrlllrl \lc,|,o,,lo}l)

за PiK 2018 р.

коди
2019 l0l l0I

4 l 589 l68

ФормаN3 КодзаДКУД| ls0l0М l
Статгя Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол

попереднього рокy
l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi опе;rачiйноi дiяльнос,гi
Надходл<енrrя вiд:

Реалiзацii продryкцii (тов apiB, робiт, пос.гryг) 3000 282 262
Повернення податкiв i зборiв ] ()( )_5

v ToNIv tlислl поJатIý на до.]аI{\, BapTlcTb з006

Цiльового фiнансyвання 30l0
Над.iодження вiд отримання сl,бсидiй, дотацiй з0l l
Над>iодженrrя aBaHciB вiд покупцiв i зашrовникiв 30l5
Надriодження вiд повернення aBaHciB з020 430
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
пOточних рахунках з025
Надiодження вiд боржникiв нечстойки (штрафiв, пенi) 303_5

Наlгiодження вiд операцiйноi оренди 3040
Надкодження вiл отримання роялтi, авторських
винаюрод

з04-) 12 з46

Надходження вiд страховлпi препriй 3 ()5 ()

Надход.lкення dliHaHcoBrTli vcTaHoB вiд повернення позик з055
Iншi надходження 3095 |22 54l 9

Витрачання на оппа,ry-:

ToBapiB (робiт. посл_чг) з l00 ( 23 569 3368 )

Працi J 0_5 ( 7з77 ( l7 )

Вiдрахr,вань на соцiальнi заходи J l () ( 2 l88 ( _5 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3 l_i ( 1557 ( 4 )

Витрачання на оплаry,зобов'язань з податку на прибуток J lб ( ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податщу на додану
варгiсть

зl17 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl llt l 557 ) ( 4

Витрд.lдц* на оIшату aBaHciB з 135 ( ( )

Витрачання на оrtцату повернення aBaHciB з 1 -1() ( 266928 ) ( )

Витрачання на оплатч цlльових внескlв з 1-1.5 ( )

Витрачання на оплату зобов'язань за стаховими
контрактами з l50

( ) ( )

Витра.lання (liнансови.tl чстанов на надання позик з l5_5 ) ( )

Iншi витрачання з l9() ( 12з 348 ) ( _5

Чllс,гllй ;rl,x KorllTiB вiл ollcpaltiйlIoT дiя.lIыlостi з l95 -7 388 -3 390

II. Рух коштiв у результатi iнвес,гlлцil"tноi дiялыlостi
Надходження вiд реалiзацii :

фiнансових iнвестицiй 3200
t{соооротни\ аI(тивlв 3205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2l5
дивiдендiв з22(l
надходlкення вiд деривативtв 3225
Налiодження вiд погашення позик 32з()

Надходження вiд вибl"ггя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3235



Irrшi надходження з250
Витрачання на придбання:

t}iнансових iнвестицiй 5 /.ээ ) ( )
необоротних активiв з26() ) ( )
Вип,rати за деривативами з270 ( ) ( )
Витрачанrul на наданrul позик зz75 ) ( )
витра.tання на придбання дочiрньою пiдприемства та
i ншоi госпо:арськоi одиницi 328t)

( ) ( )

Iншi гшатежi з290 ) )tllrc,1,1lii 
1lt,x tttlll1,1,itr lli.l iIllrcc,1,1IltiiilloT,tiя1.1l1,IlocTi 3295

lII. Рух кOштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
надкодження вiд:
власного капiталч 3300 16 000 4 000
Отрип,tанtrя позик 330_5

Надходженrrя вiд продахry частки в дочiрньому
пiдприемствi зз l0
lrrшi надходження 3340
Витра.tання на:
Виц,п власниri акцiй з345 )
погашснtlя позик 3350
Сплаry дивiдендiв зз55 ( )
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( )
Витрачання на сплату заборюваностi з фiнансовоi
оренди

з365 ) ( )

Витрачання на придбаннrI частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

( ) )

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткам у
лочiрнiх пiдприепtствах 3375

( ) ( )

Iншi гь,rатежi 3390 ( ) (
Ll llc,l l l ii ;lt,r KoIl1,1,ill rliJt фilritl lctllloT ]lirl.,ll,tltlc,l,i 3395 lб 000 4 000
Чllcтlli'l |)}Ix г|)ошовI.rх коштiв зil звiтнllл"t перiод 3_10() 8 бl2 бl0
Залишок коштiв на початок року ,|i 3405 бl0
Вгrцив зьtiни валютних KypciB ц}а@171Ецк коштiв з4l0
За,-lишок t<оштiв tra Itiнсць poKv з4l5 9 222 бl0

KclrilrllllK 'tl. \
п T...'i

:.;*
Бобровнiков €вген Вiкторовlлч

и
ГorloBHlrii бухгпптер *#zz,l Г},;IзеlIко HiI,1,it.llя BiK,1,ollilll la
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,Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдприемство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИli" ToBAPtrIcTBo З за С,ЩРПОУ
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ"

(найменування)

Звiт про Bлactll|Ii капiтал
за Piк 2018 р.

к(). lI l

20 l9 0l 0l

4l589lб8

Форпrа ЛЪ,l Код за Д(УД Г 1S0100Гl

Стаття

Код
Ряд-
ка

Зарее-
строва_

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у лоочirr

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

.leH t.t й
каlriтал

llt,tлу-
чении

капlтал

Всього

1 ) 3 4 5 6 7 8 9 l0
залишок на початок
рокY 4000 l0 000 (446) (6 000) 3 554

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправлення поNIилок 40l0
Iншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок рокy 4095 l0 000 (446) (6 000) з ,554

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 (l8 881) (l8 88l)

lнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 4l l0
Дооцiнка (уuiнка)
необоротнюi активiв 4lll
Дооцiнка (уцiнка)

фi нансових iHcTpyMeHTiB 4||2
накопи.tенi кчrсовi
рiзницi .lll3
Частка iншого сукупною
доходч асоцiйованlтх i
спiльнlпi пiдприемств 4l l4
]нший сt,кl,пний дохiд 4l lб
Розподiл прибутку:
Вип.цати власникаN{
(дивiденди) 420()

Спряптування прибlтку
до заре€строваного
капiта,цr, 4205
вiдрахування до
резервного капiтал\, 42l'0
Сума чистою прибутк,ч,

належна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства 42l5
Супла чистого прибlтку
на створення
спецiальних
(цiльових) фондiв 4z20



Сlша чистого прибутку
Tta шлатерiальне

заохоtIеннrI
BttecKtl учасникiв:
Вtlесl<и до капi

Вилученrrя капiталу:
Викчп акцiй (часток
Перелродаж викуп-
1-1ених акцiЙ (часток
Анчлюванttя викчпле-
нкх акцiй (часток
Ви,ц.-rення частки в
капiталi
зпrеншенлtя номiналь-
ttoi BapTocTi акцiй
lншi зпriни в ltапiталi
Прилбання (продаж)
неконтрольованоi
tIастки в дочiрньошry

paзotll змirr ч каlliталi

1Doplk*1

Керiвник

Головний бухгалтер

Бобровнiков евген Вiкторовичrдil.

2


