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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоТ звiтностi

Щумка

Ми провел[1 аудит фiнансовоi звiтностi та звiтних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
КЛОМБАРД КШРIIItrЙ> ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ RIДЩОВIДАЛЬНIСТЮ
(МIкРоФIНднС)) I коМПднUI) (далi по TeKcT,y ПТ (ЛоМБдРД <ШРШIИъ> ТоВ
кМIКРОФIНАНС) I КОМПАНIl[), кТова.риство>) (коiч СДРПОУ 415891б8), що складаеться
з Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грулня 2а|9 року, Звiту про фiнансовi результати
(звiту про сукупний лохiд), Звiту про рух гроLlIових коштiв (за прямим методом) та Звiry про
власний капiтал за piK, що закiнчився зазначеною датою, i примiток ло фiнансовоi звiтностi,
включаючи виклад значущих облiкових полiтitк.

На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно в ycix
суттевих аспектах фiнансовиГл стан Товариства на З l грудня 2al9 року, йогс фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчивсlя зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни
кПро бухгалтероький облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд l6.07.|999 J\b 99б-ХIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до N{Ь;народних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими. атандартами викладено в розлiлi кВiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансовоi звiтност}> нашого звiт1,. Mlr е незалежним}I по вiдношенню до
Товариства згiдно з KoheKcoM 'етики професiйнtж бухгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етикtI для бухгалтерiв '(Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами застосовними в



YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також ми виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
докi}зи е достатнiми i прийнятними для використання iх як основи для нашоi думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - питання, якi, на наше професiйне сулження аудиторq були
значущими пiд час наШого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод.

KpiM питань, викладених у розлiлi <<Суггева невизначенiсть щодо безперервностi
дiяльностi)), ми визначили, що немае iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких
слiд надати в нашому звiтi.

Суттсва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi

Ми звертаемо увагу на питання, яке на наше професiйне сулження, було найбiльш
значущим для нас пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод та розкрите
Товариством у Примiтцi 1б стосовно впливу карантинних та обмежувЕtJIьних заходiв,
пов'язаних з пандемiею COVID-l9. Керiвництво Товариства розглядае цю подiю, як
некориryючу подiю пiсля дати балансу.

Управлiнський персонал цIе iдентифiкував суттевоi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'екта господарювання безперервно продовжувати
дiялънiсть внаслiдок пандемii. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очiкуе, що
операцiйнi результати за 2020 piK, можугь ззвнати суттевого впливу, наразi неможJIиво
достовiрно оцiнити вплив вк€[заних подiй на Товариство та eKoHoMiKy в цiлому. Йrr,loBipHi

негатIlвнi наслiдк}r MoxtyTb вiдчуватися як протягом 2020 року, так i в подiшьшому.
Все наведене вказус на наявнiсть cyTTeBoi невизначеностi, яка може викJIикати значнi

сумнiви в здатностi Товариства продовжувати безперервно дiяльнiсть.
Нашу думку не було модифiковано в зв'язку з цими обставинами.

Iншi питання

Аулит фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3 1 грудн я 2018 року, був
проведений iншим аудитором, який випустив Звiт незаJIежного аудитора, датований
26 квiтня2019 року, з думкою iз застереженнями.

Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя складаеться iз рiчних звiтних даних, якi мiстяться окремо вiд фiнансових звiтiв,
якi пройшли аудит, i якi включено до рiчних звiтiв фiнансових установ, а саме:

Форми звiтностiза2019 р.у складi:
- Загальна iнформацiя про Товариство за20l9 piK (Додаток 1).

- Звiт про скJIад активiв та пасивiв Товариства за 201'9 piK (Щолаток 2).
- Звiт про дiяльнiсть Товариства за 2019 piK ('Щолаток 3).

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ," ,.
робимо висновок з буль - яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомчlтися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iнrпою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннrIми,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суггеве
викривлення. Якщо на ocнoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye
сугтеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про чей факт.
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання

фiнансовоi звiтностi, Що не мiстить суттевих викривленъ внаслiдок шахрайства або помилки.
Пр" складаннi фiнансовоI звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Товариства продовжувати сtsою 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 Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
Товариства в цiлому не мiстить суттевого вIIкривлення внаслiдок шахрайства або помилки,
та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д}мку. Обrрунтована впевненiсть е високим
piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можугь буr" результатом
шахрайства або помилки. Вони вважаються суттевIIми, якщо окремо або в сукупностi, як
обгрунтовано очiкуеться, вони можуть вплIIвати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocнoBi 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 викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на
цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докilзи' що е достатнiми та прийнятними дJuI
використання ix як основи для нашоi думки. Ризrrк невиявлення суттевого викривленнrI
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку" навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнъого контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внугрiшнъого контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього кOнтролю,

- оцiнюемо прrrйнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персонitлом;

- доходимо B[IcHoBKy щодо прийнятностi використання управлiнським персонitлом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як оснOви 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. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформашii е неналежними, модифiкувати свою д}мку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських докt}зах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM



майбутнi подii або умови можуть примусити Товаристtsо припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операчiТ та подii, що
покJIаденi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим', кого надiлено наrlвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i" час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи
буль-якi суггевi недолiки заходiв внутрiшнъого контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено налiвrrщими повноваженнями, твердження, що
ми викончIJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незаJIежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавiLпась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, що мають найбiльше значення пiд час аудиту

фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с ключовим питанням аудиту. Ми
описуемо цi питання в своему звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи

реryляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення п.{ожуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

OcHoBHi вiдомостi про ПТ <dIоМБАРД (ПЕРШиЙ> ТоВ <МIкРоФIнАнС> I
коМПАIrlя>)

повна назва ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (<ЛОМБАРЩ кПЕРIIIИИ))
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIШIОВIДАЛЬНIСТЮ
КМIКРОФIНАНС> I КОМПАНIЯ>

Код еДРПОУ 4 1589 168

Виписка з €диного державного реестру
юридичних осiб та фiзичних осiб-
пйприемцiв

Щата державноi ресстрацii: 12.09.Z0I7

Щата запису: |2.09.201-7
Номер записy: 1 103 102 0000 043404

орган реестрацii Виконавчий KoMiTeT Запорiзькоi MtcbKoi оади
Мiсцезнаходження 69035. Запорiзька вул.. MicTo Запорiжжя, вул. Рекордна,

буд. 26Г
Телефон (067) бl2 вз82
органiзацiйно-правова форма ПОВНЕ ТOВАРИСТВО
OcHoBHi види дlяльност1 Код КВЕД 64.92 Iншi види кредитyвання (основний)
J\b свiдоцтва про ресстрацiю фrнансовоi
установи, дата його видачi

лд 67з 14. 1 l .20ll7

Орган, який видав свiдоцтво Нацiональна комiсiя що здiйснюе державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послyг Украiни

Лiцензiя на надання коштiв у позику, в

тому числi i на умовах фiнансового
кредитY

Нqдання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту (розпорядження Нацкомфiнпоспуг
вй 28.11.2017 N9 4352)

Кiлькiсть робtтникtв станом на
З| .I2.2019 рокч

2З'l чол.

Керiвник Бобровнiков €вген Вiкторович - до 25.03.2020 р.
Свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацii керiвникiв
ломбардiв Серiя 12СПВ }lb 117898 вц 24,06.201-6
Сальнiков ,Щмитро Вiталiйович - з 25.03.2020 р.
(Протокол Загальних зборiв учаоникiв вiд 25 .03.2020 р, Nч

47])



Головний бlхгалтер Гуцзенко Наталiя BiKTopiBHa
Свiдоцтво про ск.iIадання екзамену на вiдповiднiсть знань
професiйним вимогам за програмою пйвищення
квалiфiкацii головних бухгалтерiв ломбардiв J\b 3902 вiд
22.09 .201 7 Строк дii до 22.09 .2020 .

Станом на З|.|2.2019 р. Товариство мае 279 вiдокремлений пiдроздiл (,Щолаток 1 до
нашого звiту).

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Опис аудиторськоi перевiрки

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями
Закону Украiни пПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть>>, iнших законодавчих aKTiB Украiни та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв аулиту (МСА). Аулитором зробленi дослiдження шляхом тестування докt}зiв на
обГрунтування сум та iнформачii, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка
вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансовоi звiтностi,
прийнятiй облiковiй полiтицi.

Аулиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства Украiни:
Законiв Украiни <Про фiнансовi послуг}I та державне реryлювання ринкiв фiнансових
послуг); (Про споживче кредитуваннfl); кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторсьцу
дiяльнiсть>>; <Про заставу); кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb>;
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi; Мiжнародних стандартiв аудиту, а також
наступних нормативних документiв: кМетодlrчнi рекомендацii щодо iнформачii, яка
стосуеться аудиту за 2019 piK суб'ектiв господарювання, нагляд за якими здiйснюе
Нацкомфiнпослуг> (затв. розпорядженням Нацксlмфiнпослуг вiд 25.02.2020 р. J\b 362).

Основою подання фiнансовоi звiтностi ToBaplrcTBa е чиннi Мiжнароднi стандарти

фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО)
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об'ектiв облiку за

iсторичною собiвартiстю
Облiкова полiтика встановлена наказоi-л по Товариству Ng 0|l9 вiд 2'7 .|2.2а17 р.

Принципи облiковоi полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноI фiнансовоi
звiтностi, розкритi в Примiтках до фiнаноовоi звiтностi. Визначенi положення облiковоi
полiтики послiдовно застосовувi}JIись по вiдношенню до Bcix перiодiв, якi наданi в звiтностi.
Облiкова полiтика, в основному, забезпечу€. можlтивiсть надання користувачам фiнансовоi
звiтностi правдивоi та неупередженоi iнформацii про фiнансовий та майновий стан
Товариства, доходи, витрати та його фiнансовi результати,

У вiдповiдностi з норматIrвною базою oTpIlMaHo достатню кiлькiсть доказiв про
вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог МСФЗ, МСБО
щодо fi складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незitJIежного аулитоРа.
Звiтнiсть Товариства не мiотить суттевих помилок та дае можливiсть зробити на ii пiдставi
висновок про його реальний фiнансовий стан,

Розкриття iнформачii за видами активiв

На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства достовiрно i у повнiй Mipi розкрита
iнформацiя за видами активiв,



Надана iнформацiя по необоротt{I{}i та сборотних активах в ycix суттевих аспектах
розкрита у вiдповiдностi до встановлених норма,гивiв, зокрема МСБО.

BapTicTb активiв Товариства, що вiдобралсена у фiнансовiй звiтностi станом на
3| .|2.2019 року, складае 18l 340 ^гиQ. грн,

Товариство станом на 3 l груаня 2а19 рску мае власнi ocHoBHi засоби за первiсною
вартiстю в cyMi 9З5Z тIIс. грн.

Облiковою попiтикою Товариства пер эдбачеriо прямолiнiйний метод амортизацii
основних засобiв. Метод нарахування ал,Iортr{заuii протягом перiолу не змiнювався. Станом
на 3l.|2.2019 р. знос основних засобiв склав 52аб тис. грн., залишкова BapTicTb становить
4146 тис. грн

OcHoBHi засоби визнаються на балансi за iсторичною вартiстю, що не суперечить
МСБо lб <OcHoBHi засоби>.

Станом на 31.12.2019 р,у розпорядхtеннi ToBaprrcTBa с нематерiальнi активи, первiсна
BapTicTb яких дорiвнюе 2 тис. грн. (лiцензiя на впровадження господарськоi дiяльностi з
надання фiнансов}Iх послуг), накопиченоi амортлIзацiя немае, з€}JIишкова BapTicTb 2 тис. грн.
Придбанi нематерiальнi активи товариством визнаються у облiку за. iсторичною вартiстю.
Для нарахування амортизацii нематерiальних активiв облiковою полiтикою передбачено
прямолiнiйний метод. Облiк нематерiалt,нltх актl,rвiв :здiйснювався вiдповiдно до МСБО 38
<<Нематерiальнi активи>.

Станом на З|.|2.20|9 р вiдстрочен: податковi активи не нараховув€}лись у
вiдповiдностi до вимог МСБО М 12 <<Податки на прибlтоо.

Станом на З|.12.2019 року 
'Товариством в cTaTTi <Iншi необоротнi активю)

вiдображенi орендованi активи в cyMi 1070З тис. грн., якi оцiненi за первiсною вартiстю з

урахуванням амортизацii згiдно МСФЗ iб кОреrцо>,
Згiдно наказу про облiкову полiтrtку Товариства придбанi запаси зараховуються на

баланс за первiсною оцiнкою, вибуття запаоiв ), зв'язку з використанням у господарськiй
дiяльностi здiйснюеться за методом ФIФО. BapTicTb запасiв станом на 3l грулня 2019 року
скJIадае 452 тис. грн., а саме сировина та матерiали - 198 тис. грн., малоцiннi на
швидкозношуванi предмети - 2 тис. грн., товари - 252 тис. грн.

Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з МСБО 2 <<Запасю>.

Поточна дебiторська заборгованiстъ за справедливою вартiстю на 31.1 2.2019 р.
складае l50 516 тис. грн., в тому числi:

- 2413 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за розра"хунками за виданими авансами;
- 54 тис. грн, - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- 7522 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за наданими

фiнансовими кредитамII;
- (86) тис. грн. нарахованиr1 резерв cylulгliBtllTx боргiв
- 709 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть ,з пiдзвiтними особами;
- 128413 тис. грн. - дебiторська заборговаlлiсть за наданими кредитами;
- 19 тис. грн. - дебiторська заборгованiстl, з цiльов}lми фондами;
- 1 1428 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть з iншими дебiторами;
- 44 тис. грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть.

Товариство проводить аналiз та оцiнк1, кредитного ризику за кожною групою
дебiторськоi заборгованостi. РезерЬ сумнiвних боргiв нараховано у cyMi 86 тис. грн., суму по
якiй е сумнiви в fi оплатi.

Товариством поданi судовi позови та претензii до боржникiв. Позови, що суттево
впливають на дiяльнiсть Товариства; вiдсутнi

Облiк лебiторсъкоi заборгованостi Т'овариство здiйснюе вiдповiдно до МСФЗ 9
<<Фiнансовi iHcTpyMeHTD)



Грошовi кошти станом на З1.12.2019 р. скJIадають 15521 тис. грн.
Безготiвковi розраryнки здiйсrпоються Товарисгвом вiдповИно до вимог Iнструкчii

<Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в YKpaiHb>, затвердженоi Поgгановою
Правлiнrrя НБУ вiд 21.01.2004 Ns 22.

Розкриття iнформачii про зобов'язання

На наш погляд', аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про достатню належнiсть вiдображентrя та розкр}rтгя iнформачii чоло зобов'язань.

Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповйно до МСФЗ 9
кФiнансовi iнструмеmпr, МСБО 19 <<Вигшати прафвникам>>, якi визначшrи умови визЕання,
оцiнки та згортанrrя цих зобов'язань,

Поточна кредиторська заборгованiсгь станом на З1.|2.20|9 р. становила 156 l97 тис.
грн., в тому числi:

- 6758 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями;

- 18289 тис. грн. - за товари, роботи, послуIи;

- 667 тис. грн. - заборгованiсть з оплати прашi;
- 19б тис. грн. - заборгованiсть зi стахування;
- 4 тис. грн, - заборгованiсrь перед бюджегом,
- 12l130 тис. грн. - поворотIrа фiнансова допомога вiд засновникiв;
- 10 тис. грн. - розрахунки з пiдзвiтними особами;
- 8l0б тис, грн, - iнша поточна кредиторська заборгованiсгь.

, В складi iнших довгострокових зобов'язань станом на Зl.|2.20|9 року в cyMi 5013
тис. грн. вiдображена довгостокова заборгованiсть з оренднID( платежiв, розраховzлних
вiдповiдно до МСФЗ 16 <Орендо.

Просгрочена заборгованiсть та заборгованiсть перед б rками вiдсугня.

Розкрпття iнформацii щодо обсягу чистого прибутку(збитку)

Визнання доходiв в бухгйтерському облiку Товариством здiйснюегься з
чi використанЕям методу нарlлхування Bcix факгорiв, якi можJrгь буги досговiрно оцiненi, що

вiдповiдае вимогам МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiекгамD), згiдно з яким дохiд
вк}Еаеться тiльки коли е ймовiрнiсть надходженЕя до суб'екга господарювання економiчпrо<
вигiд, пов'язаних з операцiею.

Протягом 2019 року був отриманий дохiд у cyMi 924'10,тис. грн., в юму числi:
- 8449з тис. грн. - дохiд вiд реалЬацii послуг (HapaxoBaHi вiдсоткй за користування

фiнансовими кредитами);
- 74З0 тис. грн. - дохiд вiд решriзачii посrryг (комiсiйний дохiд вiд продая<у майна

переданого пiд засгаву);
- 536 тис. грн. - iншi доходи (вiдсm,ки банку HapaxoBaHi по заJIишкам коштiв на поточних

рахунках);
- 1l тис. грн. - вiдшколуванrrя ранiше списанпх активiв.

Визнанrrя вIтграт в фiнансовiй звiтностi Товариства здiйснюеться з використанням
методу варахування Bcix витрат, якi можугь бути досговiрно оцiпеНi, що вiдповИае
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ.

Загальна сума ви:грат за 2019 piк склала 83 0l3 тис. грн., в тому числi:
- 4045З тис, грн, - адйнiсгративнi витрати;



- 42188 тис. грн. - вlrтрати на збут;
- 2l7 тис.,грн. - iншi операцiйнi витрати;
- 2З7З тис. грн. фiнансовi витрати по орендi.

Таким чином, за наслiдками дiяльностi 2019 року Товариство отрим{лJIо прибугок у
cyMi 72З9 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуstльноi основи

фiнансовоi звiтностi за МСФЗ.

Розкриття iнформачii про власний капiтал

В процесi аулиторськоi перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо доказiв,
якi дозволяють зробити висновок про правIrльнiсть вiдображення та розкриття iнформачii
щодо власного капiталу. На нашу думку, Товариством в ycix суттевих аспектах виконано
необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансовоi звiтностi
станом на З|.Т2.201'9 р. та BipHo вiдображено розмiр власного капiталу у фiнансовiй
звiтностi.

Власний капiтал Товариства складаеться iз:

зареестрований (складений ) капiтал у розмiрi З0000 тис. грн.,
непокритий збиток в cyMi 9870 тис. грн.

Складений капiтал зареестрований згiдно Закону Украiни <Про господарськi
товариства)), облiковуеться на рахунку 40 кСтатутний капiтаm> в cyMi 30000 тис. грн. та
вiдповiдае установчим документам.

За наслiдками фiнансово-господарсъкоi дiяльностi Товариство станом на 3|.|2.2019 р.
мае непокритий збиток у cyMi 9870 тис. грн.' в складi якого збиток на 01.01.2019 р.в cyMi
19З27 тис. грн. та отриманий в поточному роцi прибуток на суму 72З9 тис. грн.

Таким чином, власний капiтал Товариства станом на З|.l2.20l9 р. скJIадае 20l30 тис.
грн., що вiдповiдае вимогам 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 посJц/г,
вiд 28.08.2003 р JЪ 41. Вiдповiдно до цього пункту власний капiтал Товариства (в разi
наявностi у Товариств вiдокремлених пiдрозлiлiв) мае складати не менше нiж 1000 тис.грн.
Станом на 3 |.12.2019 року в наявностi вiдокремленi пiдроздiли (,Щолаток l до нашого
Звiту).

Формування та сплата складеного капiталу

Товариство створено згiдно iз протоколом Загальних зборiв учасникiв Nq 1 вiд l1
вересня 20|7 р. про створення Товариства.

Засновницький договiр Товариства iз складенI{м капiталом l0000000,00 грн.
затверджений рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства згiдно iз протоколом J\b l
вiд 11 вересня2017 р. та зареестрований.Щержавним реестратором |2.09.20|'7 р. }lb запису l
l03 l02 0000 04з404.

Згiдно з Протоколом Ng 13 вiд l 1 .05.2018 р. Загальними зборами засновникiв,
прийнято рiшення про збiльшення статутного (складеного капiталу) на 10000 тис. грн.

Згiдно з Протоколом ]ф З2 вiд 28.03 .2аý р, Загальними зборами засновникiв,
прийнято рiшення про збiльшення статутного (складеного капiталу) на 10000 тис. грн.

Станом на 3 1 грудня 20|9 року зареестрований та сплачений складений капiтал
Товариства складае 30 (Тридцять) мiльйонiв грн.



Склад та структура складеного капiталу Товаргrства станом на 31.12.2019 р. наступн1:

лil
з/п

Повне найменування
юридичних осiб -

учасникiв
(засновникiв,

акцiонерiв) заявникаr

Код за
€дрпоу

Мiсцезнаходження
к}ридичних осiб -

учасникiв (засновникiв,
акцiонерiв) заявника

Сума,
тис. грн.

Частка
учасникiв

(засновникiв)
в статутному
капiталi. 7о

l ТОВАРИСТВО З.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
КМIКРОФIНАНС)

4l539960 69035. Запорiзька обл.,
MicTo Запорiжжя,
Вознесенiвський район,
вулиця Рекордна,
б\цинок 26-Г

15 000 50

z ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
кКРЕЛ4Т ГРУП)

4|5з99z9 69035, Запорiзька обл.,
MicTo Запорiжжя,
Вознесенiвський район,
вулиця Рокордна,
будинок 26-Г

15 000 50

Засновниками Товариства е юридlrчнi особи. Складений капiтал Товариства

формуеться виключно за рахунок грошових BHecKiB засновникiв.

Внески до складеного капiталу з дати реестрацiТ

Nь засновник Щата платiжний
докYмент

Сумао грн.

l 2017 piK
ТОВ ККРЕДИТ ГРУП) 29.09.20L7 l 500 000,00
ТоВ (кРЕДИТ ГРУП) |4.|2.zOL7 l 500 000.00
ТоВ кКРЕДИТ ГРУП)) |9.|2.zOT7 2 l 000 000.00
2018 piK.

ТОВ (КРЕД4Т ГРУП) 04,01 .2018 5 1 000 000.00
ТОВ ККРЕДИТ ГРУП) 22.0|.2018 6 500 000.00
ТОВ ККРЕДИТ ГРУП) 05.02.2018 7 500 000.00
ТОВ ККРЕДИТ ГРУП) 13.02.2018 8 500 000.00
ТОВ кКРЕЛ{Т ГРУП) 19.02.20l8 9 496 900.00
ТОВ кКРЕЩIТ ГРУП)) 28.03.20l8 15 3100.00
ТОВ KKPEPIT ГРУП) 05.06.2018 зз 2 000 000.00
ТОВ <<КРЕД4Т ГРУП)) 11.06.2018 з4 1 000 000,00
ТОВ ККРЕДИТ ГРУП) 15.06 20l8 з5 1 000 000,00
ТОВ KKPEPIT ГРУП)) 20.06.20l8 зб 1 000 000.00
2019 piK
ТоВ кКРЕДИТ ГРУП)) 29.0з.2019 Ng49 1 300 000,00
ТоВ (кРЕДИТ ГРУП)) 29 .03.2019 J\950 3 700 000.00
Всього ТОВ (КРЕДИТ ГРУП>: 15 000 000.00

2. 2017 piK
ТоВ кМIКРоФIНАНС)) 29.09.20L7 1 500 000,00
ТоВ (МIкРоФIнАНС) L4.12.20T7 1 500 000,00
ТоВ кМIКРоФIнАНС)) т9.|2.2017 2 1 000 000,00

2018 niK.
ТОВ КМIКРОФIНАНС) 04.01.2018 5 1 000 000,00
ТоВ кМIКРоФIнАНС)) 19.01,20l8 10 500 000,00
ТоВ кМIКРоФIНАНС)) 05 .02.20 l 8 Iz 500 000,00
ТОВ КМIКРОФIНАНС) 13.02.2018 lз 500 000,00
ТоВ кМIКРоФIнАНС)) 26.02.zOT8 2| 479 100,00



ТоВ (МIкРоФIЕ{нС)) 26.a3,20l8 зз 20 900,00
ТоВ (МIкРоФIНАНС)) 30.05.2018 104 l 300 000,00
ТоВ кМIКРоФIнАНС)) 04.0б.2018 110 l00 000,00
ТоВ (МIкРоФIнАНС) 14 06.2018 |49 300 000.00
ТОВ КМIКРОФIНАНС) 09.10.2018 611 l 000 000.00
ТОВ КМIКРОФIНАНС) l0 10,2018 616 1 000 000.00
ТОВ КМIКРОФIНАНС) 1 1.10.20l8 622 l 300 000.00
201"9 piK
ТоВ кМIКРоФIнАнС)) 29.0з.2019 -т\ь705 2 800 000,00
ТоВ кМIКРоФIнАНС)) 29.0з.2019 N9706 2 200 000,00
Всього ТоВ (МIкРоФIНАНС>: 15 000 000,00
Разом 30 000 000,00

Таким чином, розмiр складеного капiталу згiдно Засновницьких документiв станом
на З 1.12.2019 р, склав З0000 тис. грн,

Складений капiтал станом на З|.l2,20l9 р. сплачено повнiстю.

Формування резервних фондiв

Згiдно п. 8.5 Статуту у Товариствi створюеться резервний (страховий) фонд, а,а*оЙ
iншi фонди, передбаченi законодавством Украiни. Розмiр резервного фо"ду складае 25
вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фо"ду складае 5

вiдсоткiв суми чистого прибутку.
В звiтному перiодi формування резервного фонд} не проводилося.
Iншi фонди у Товариствi не створювалися.

.Щiяльнiсть Товариства

Форми звiтностi Товариства, rт{о подаються до Нацiональноi KoMicii, згiдно до
рiшенням Щержфiнпослуг вiд 04,1T.2004 р. J\b 2740 зi змiнами i доповненнями, заповненi на
пiдставi даних бухгалтерського облiку за 2а 19 piK.

В Товариствi дiють Правила надання коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту фiнансових послуг, затвердженi рiшенням Загальних зборiв учасникiв
Товариства, протокол J\b 2 вiд 09.10.20|'7 р.

Облiков а та рееструюча сIIстема Товариства ведеться в електронному виглядi шляхом
використання програмного продуIсту власноi розробки, яка забезпечуе облiк споживачiв
послуг ломбарлу та здiйснюе реестрацiю iх операцiй згiдно п. 4.1 Положення про порядок
надання фiнансових послуг ломбарлами вiд 2б.04.05 р. Jlb З98l зi змiнами та доповненнями.

Облiк операцiй з надання Товариством фiнансових кредитiв здiйснюеться по
кожному з позичitJlьникiв з вiдображенням нарахованих вiдсоткiв. З кожним позичtlльником
укладаеться договiр про надання фiнансового кредIIту пiд заставу майна та специфiкацiя про
прийняття закладу, в яких фiксуються Bci icToTHi умови надання кредитiв. У заставу
приймаються вироби з дорогоцiнних металiв та побутова TexHiKa. Оцiнку предметiв застави
проводять штатнi оцiнювачi на пiдставi <Внутрiшньоi iнструкцii з оцiнки та прийому у заклад
виробiв з дорогоцiнних металiв>> та <<Iнструкцii по прийому побутовоi технiки в ломбардних
вiддiленнях Товариства. Iнвентаризацiя отриманого у заставу майна проводилась станом на
З|.|2.2019 року. За результатами iнвентаризацii вiдхилень не виявлено.

Усього за звiтнлrй перiод надано фiнансових кредитiв пiд заставу - 1 220 992,8 тис.
грн. (в бухгалтерському облiку оборот по дебету рахунка Ng 3771 кРозрахунки з iншими
лебiторамю)), з них:
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- пiд заставу виробiв iз дорогоцiннлtх металiв та дорогоцiнного камiння на суму
|022699,3тис. грн.,

- пiд заставу побутовоi технiки на суму l98 29З,5тис, грн.
Оцiночна BapTicTb майна, прийнятого пiд заставу 1 220 992,9 тис. грн.

Сума погашених фiнансових кредитiв за 2019 р. 1 1З5 446,6 тис. грн. (в
бухгалтерському облiку пiдтверлжчеться оборотом за кредитом рахунка Nq З77l <<Розрахунки

з iншими дебiторамиф.
У звiтi Товариства вiдображена сума отриманого доходу 92469,5 тис. грн., що

вiдповiдае загальнiй cyMi доходу у фiнансовiй звiтностi. Склад доходiв: HapaxoBaHi вiдсотки
за користування фiнансовими кредитами 84492,9 тис. грн. (в бухгалтерському облiку
пiдтверлжуеться оборотом за кредитом рахунку ]',lb 703 к,Щохiд вiд реалiзацii робiт i послуг>)
та iнший операцiйний дохiд в cyMi 7 976,6 тис. грн, (оборот за кредитом рахунку 71 <<IншиЙ

операцiйний дохiр).
Сума погашених вiдсоткiв за користування фiнансовими кредитами - 79 |70,8 тис.

грн., в тому числi за рахунок майна, наданого в заставу, 616З,1 тис. грн.
У другому розлiлi <Звiту про дiяльнiсть Ломбарлр представлена iнформачiя про

витрати Товариства i статистична iнформацiя. .

Загальна оума витрат за2019 piK згiдно бухгалтерського облiку склала 8523l тис. грн.

У Звiтi про дiяльнiсть Товариства витратI1 вiдображенi в cyMi 83012,5 тис. грн., тобто
заниженi на 2218 тис. грн. Вiдхилення спричIIнене коригуванням витрат на оренд}, на суlvrу

нерозподiленого прибутку не вплинуло.
В статистичнiй iнформачii показуеться кiлькiсть наданих та погашених договорiв

фiнансового кредиту. Усього за 2019 piK надано 590S44 фiнансових кредитiв пiд заставу, у
тому числi: пiд заставу виробiв iз дорогоцiннrж металiв та дорогоцiнного камiння - 422022

договори, пiд заставу побутовоi технiки - |68822 договори. Погашено за рахунок маЙна,

наданого в заставу, 104853 договори.
При наданнi кредитiв середньозважена рiчна процентна ставка за фiнансовими

кредитами за 2а19 piK становила 302 вiдсотк}l.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на

дiяльнiсть юридичноi особи у майбутньому та оцiнку ступеня iiнього впливу

Аулитори отримали достатню iнформацiю та докази 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 сумнiвrrих боргiв не формувався.

Iншi питання

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про дотримання ToBap[IcTBoM наступних вимог законодавчих актlв:

Товариство своечасно повiдомляе Нацкомфiнпослуг про Bci змiни, данi про якi

додавалися до заяви при отриманнi лiцензii;
Товариство мае власний сайт (Lombardl.com.ua)., на якому розмiщенi внутрiшнi правила
надання фiнансових послуг та актуальна iнформацiя вiдповiдно до ст. |2 та 12' ЗаконУ

Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регудювання ринкiв фiнансових послуг> вiд

l2.07.0l р. Nч 2664-14 зi змiнами;
Товариство дотримуеться вимог ст. t0 Закону про фiнансовi послуги щодо приЙняття

рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB;

Товариством дотримано вимоги щодо проведення технiчного обстеження примiщень, У
яких здiйснюеться обслуговування клiентiв, т& дотримано вимоги щодо розмiщення
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iнформачii про умови досryпностi прлrмiщень для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп у мiсцi, дOступному для вiзуального сприйняття клiентом;
Товариством своечасно внOситься вiдtповiдна irrформацiя до Сдиного державного реестру
юридичних осiб та до Щержавного реестру фiнансоts}Iх установ;
Товариством дотримано вимоги шодо забезпечення зберiгання грошових коштiв i
документiв та наявностi необхiдних засобiв безпекrt (сейфи для зберiгання грошових
коштiв, охоронна €}lгнЕlJliзацiя" охорона), ,а дотримання законодавства щодо готiвкових

розрахункiв, встановлених Постановами НБ'У вiд tr:.,12 04 р. J,,lb 637 вiд 06.06.13 Jф 2l0;
Товариством дотримано обмежень щодо с,умiщення tIровадження видiв господарськоi

дiяльностi, установлених пунктом З7 Лiцензiйних умов Jф 913, р. 2 Положення JФ 1515;

Товариство мае затвердженi внутрiшнi правила надання фiнансових послуг, якi
вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам cTaTTi 7 Закону про фiнансовi
послуги та Положення 3981;

Товариством дотримано вимоги щодо заборонлl залучення фiнансових активiв вiд

фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо Тх наступного повернення, установлених п. 38

Лiцензiйних умов }lb 9|3;
Товариство мае облiкову та рееструючу сIIстеми (програмне забезпечення та спецiальне
технiчне обладнання), якi вiдповiдають вllмогам, установленим п. 26 Лiцензiйних умов
Ng 9l3, i передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових посJryг

споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг;
Товариством створена слуrкба внутрiшнього аудит]/ (наказ }l} 0|l74 вiд 02.04.2018 р.);
Товариством дотримано вимоги з наявностi у ломбарлу окремого нежитлового
примiщення (rrа правах власностi або користування)" призначеного для наданнrI

фiнансових послуг та супутнiх послуг лсмбарлу (з )/рахуванням вимог п.2.З р.2
Положення М З981 щодо заборони розташування прrrмiщення ломбарлу в малих
архiтекгурних формах, тимчасових або некапiтальних спорудах), i спецiального мiсця
зберiгання заставленого майна вiдповiдно до вимог п.3 пп, 1 р. VIII Положення Ng 41.

Щовiдка про фiнансовий стан
IIт <dIомБАрд <(IIЕршиЙ> тов (мIкроФIнАнс>> I комплнLя>> на зl,.12.20t9 р.

показники значення на
31.12.2019 р.

Теоретltчне
зпачення

Приплiтки

1 3

t. Коефiцiент лiквiдностi:
1. 1. Загальний (коефiцiснт покриття)
К 1.1 = 2,щ

Зрп

I.066 1.0 _ 2.0 Даний коефiцiоrг лiквйностi свiдчlтгь
про достатнiй piBeHb загальноi
лiквiдностi

1.2 поточноi лiквiдностi
К |.2:2ра-х р.(1100-1 110)

3пп

1.0бз 0"6 _ 0.8. Даний коефiцiglrт свiдчить про

достатнiй piBeHb поточноi лiквiдносгi
товариства.

1.3 Абсошотноi лiквiдпостi
К 1.З : p_1_1ýQl_p_1_1ýý

3рп

0,0994 0.2-0.з Коефiцiеrrт свiдчlлть rrро недостатнiсть
коцrгiв у разi необхiдностi мrrггевоi
сплати поточних боргiв.

1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.
к1.4=2ра-Зрп

10292 бiльше 0 Показник ма€ позитивне значення, що
свiдчить rФо достатнiсть оборотних
коштiв Товариства.

2. Коефiцiеrrг (фiнансовоi стiйкостi)
(aBToHoMii)
к2 : 1оп

0.1 11 0ý Показник aBToHoMii значно менше
нормативного, що свiдш.rгь про

фiнансову залежнiсть пiдтtрисмства
вiд зовнiшнiх ддерел фiнансування
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3. Коефiцiсrrг покрлtтгя зобов'язань
власЕим капiталом.
К 3: 2рп + 3рп+4рп

lрп

8,008 пе бiльше 1 Харакгеризус залежнiсть Товариства
вiд зовнiшнiх запозиLIень

4. Коефiфснт ефекгивностi
використання алtтивiв
К4=Чистийrrрибуток

1ра+2ра+3ра

0,052 Показуе строк окупностi rгрибlтком
вкJIадсних кошrгiв у майно.

5. Коефiчiснт ефективностi
використання власних коштiв
К5:Чистийприбуток

1рп

0,4 не менше
0,4.

Задовiльний

6. Коефiцiснт рекгабельностi
б. 1. Коефiцiснт рентабельностi акгивiв
К 6.1:Чистий приб}rток
(Пiдсумок акт. (гр3 }rПiдсумок акт (гр4)/2

0,0748 бiльше 0. задовiльний

6.2 Коефiцiснт рентабельностi власного
капiта.тrу
К 6.2 = Чистlй прибугок

(1 рп(гр3}lрп(гф))/2

0,909 бiльше 0. Задовiльний

о

Товариство на 3l грудня 201'9 р. с лiквiдним, проте оборотних коштiв недостатньо
для погашення зобов'язань. Коефiцiенти фiнансовоi стiЙкостi та покриття зобов'язань
менше нормативного значення, що свiдчить про фiнансову залежнiсть Товариства вiд
зовнiшнiх джерел фiнансування.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрrу

Аулит проведено АУД4ТОРСЬКОЮ ФРМОЮ ПРИВАТНЕ ШШIРИСМСТВО
(МIРАЖ), включено до Реестру аудиторiв та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi до роздiлу 3

<<Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностЬ> за номером 0l48. Посилання на реестр: https:i.iwvyyy.aptl.com.ual'subjekty-
audytorskoi-dijalrtosti-jaki-mc|jut-trlravo-prшodytv-oboujazkoй-aadyt.

Аулит проводився на пiдставi договору вiд 25 жовтня 2019 р. Ng |5ll9, у строк з

25.|0.2019 р. по 26.05 .2020 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей Звiт неза-пежного аудитора, е

аудитор Щеретелi Л.Г.

Вiд iMeHi Аулиторськоi фiрми ПП кМIРАЖ)

директор I|еретелi Лариса Григорiвна
(номер ресстрачii в Реесгрi аудиторiв
та ryб'екгiв аулиторськоi дiяльносгi, роздiл кАудиторш - 10l

69035, м. Запорiжжя, вул. Жаботинськоrо,25 -27
тел. (061-) 2IЗ-ЗI-2З

2б травня 2020 року
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