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НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI

-

щодо рiчних звiтних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА (ЛОМБАРД С€ДИХ I КОМПАНIЯ>
Адресат: Учасникам, КерiвництвУ повного товАриствА dомБдрД
седих
КОМПАНIЯ>;
НБУ

I
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АудитоР отримаВ обГрунтоВану BпeBнeHicib стосовно того, чи не мiстить
предмет завдання

суттевих викривлень.

Idенmафiкацiя mа опuс iнформацii про преdмеm завdання
Ми виконали завдання з надання
що не е аудитом чи оглядом iсторичноi фiнансовоi
iнформацii, на пiдставi договору та"пе"неностi,
вiдповiдностi
у
до'Зuuо"у УкраiЪи кПро аудит фiнансовоi
звiтностi та аудитоРську дiялЬнiсть>> вiд 21.12.2017
року j\b zzjв-чШ та Мiжнародного стандарту
завдань з надання впевненостi 3000 <<Завдання з Еадання впевненостi,
що не с аудитом чи оглядом
iсторичноi фiнансовоi iнформацii (переглянугий)> (надалi мсзнв
3000).
Предметом завдання

рiчнi звiтнi данi Ломбарду, якi мiстяться у:
-,Щанi про склад активiв та пасивiв ломбарду станом на
01.01 .2О22року (Щодаток 2);
- Щанi про дiяльнiсть ломбаРду станом на 01.01 .2022року
(Щодаток 3).
е

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛОМБАРД
Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ЛОМБАРД С€ДИХ

коМПАнIя)

I

Iдентифiкацiйний код

зз9774з8

Мiсцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославсьпо-,
будинок З, примiщення |2

Щата державноi

21 червня 200б року

ресстрацii

Свiдоцтво про ресстрацiю
фiнансовоi установи

lL'вlдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи
Г0000290 Bi 09 липня2О2| року
lЛД:ПП
l

Ресстрачiйне повiдомлення Щержавноi пробiрноТ служби
ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА
|украlни про внесення
I

l

|кЛ_ОМБАРД

ССДИХ I КОМПАНIЯ) до

реестру
господарювання, якi здiйснюють операцiТ з
lcyo'€KTIB
дорогоцlнними металами i дорогоцiнними камiннями,
реестрацiйний 002З70 вiд 14.1 1.2013 року.
РозпорядiltенняМ нкФП вiд 16 травня 201 1
року N'9 17З
надано лiцензiю на провадя(енFIя господарськоii

1

дiяльностi з надання фiнансових послуг, а саме:
"ol
надання коштiв у позику, в тому числi на yrouo"|

фiнансовогО кредиту. ЛiцензiЯ безстрокова,

починаючи з

l6.05.20l7p.

Лiс

l

OcHoBHi види дiяльностi вiдповiдно 64.92 Iншi види кредитування
до статутних документiв

Заресстрований стаryтний
капiтал, грн.
Середньооблiкова чисельнiсть
працiвницiв
Наявнiсть вiдокремлених
пцроздiлiв (фiлiй та вiллiлень)

291 000,00 грн.
1

1

працiвникiв

|вiдокремлений пiдроздiл
лil
I

КОМПАНIЯ) адреса:

l пт,,ломьдрд ссдlzх

4260О, Сумська область,
Тростянецький район, м. Тростянець, вул.
Б: Iаг<ltl

iirlcl lcblca.

3

2

Вiдокремлений пiдроздiл лъ 2 пт dомБАрд ссдих
компАFIIЯ) адреса: 42200, Сумська область, м.
Лебедин, вул. Антонова, буд. б
I

|Засновники ломбарду

|

|мАртиновськА нАтАл

l
I

громадянства бенефiцiара: Украiна
lАдр""u бенефiцiара: УкраТна, 42700, Сумська обл., MicTo
Охтирка( з), пров. Полу ничний, будинок 25

|Краiна

|

бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшаль1.1ий вплив
|тип
в.iдсоrок частки статутного капiталу в юридичнiй особi або
вlдсоток права голосу в юридичнiй особi: 33,З3

седих григорIЙ вАсильович
Краiна громадянства бенефiцiара: УкраТна
Адреса бенефiцiара: YKpaiHa, 42700, Сумська обл., Micr.o
Охтирка(з), вул.Армiйська, будинок 76, квартира l2
тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний вплив

вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або
вiдсоток права голосу в юридичнiй особi:24

Засновники ломбарду

ЛИСЕНКО СЕРГIЙ СТЕПАНОВИtI
KpaiHa громадянства бенефiцiара: YKpaiHa
Адреса бенефiцiара: YKpaiHa,42JO0, Сумська обл., MicTo
Охтирка(з), вул.Ракетникiв, будинок 4, квартира 49
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив

Вiдсоток частки статутного капiта,ту в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi:24

ПРОКУДА IHHA СЕРГIiВНА
Краiна громадянства бенефiцiара: УкраiЪа
Адреса бенефiцiара: Украiна,42JО0, Сумська обл., MicTo
Охтирrса(з), вул.Батюка, будинок 7, квартира 98
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй оъобi: 9,з3

ССДИХ СЕРГIЙ ГРИГОРОВИЧ
КраiЪа громадянства бенефiцiара: УкраiЪа
Адреса бенефiцiара: YKpaiHa,42JOO, Сумська обл., MicTo
Охтирка(з), пров.Кобзаря В.В. полковника мiлiцii,
будинок 5
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив

Веб-сайт ломбарду

Вiдсотоtс частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi: 9,3з

Зосmосовнi Kpumepii'

застосовними критерiями для оцiнки предмету завдання е вимоги

i

пололсення законодавчих

aKTiB Украiни та iIrших нормативних правови* unri" вiдповiдних
уповноважених державних органiв
украiни, а саме, але не виключно, вимоги i полохtення:

-

Правила складання та подання звiтностi
учасниltами ринку небанкiвських фiнансових послуг
банку

ДО НаЦiОНаЛЬFIОГО баНКУ УКРаiЪИ, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правлiння Нацiон€шыIого
УкраТни 25 листопада202l року NЪ 12З;

- ЗакоН УкраiнИ кПрО фiнансовi послуги та дерх(авне регулювання
ринкiв фiнансових
послуг) вiд 12 липня 2001 року ЛЪ 2б64-III,,
- Закон Украiни кпро ауди-t фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вtд 2t,12.2017
року ЛЬ 2258-VIII;
- Полоlltення про лiцензування та реестрацiю надавачiв
фiнансових послуг та умови
провадження ними дiяльностi з надання
фiнансових послуг, зАтвЕрДжЕно Постановою
Правлiння Нацiонального банку Украiни 24 грулня202l
року ль 15

Iнформацiею з предмету завдання с
результат оцiнювання предмета завдання за2О2l рiк вiдносно
ОЗНаЧеНИХ НИЖЧе КРИТеРiiЪ, ТОбТО iНфОРМаЦiЯ,
Що буд. отримана аудитором в резулr,татi
застосування критерiiЪ до предмету завдання за 202l ptK,
АУДИТОР ВВаЖае, ЩО ЗаСТОСоВнi критерii с прийнятними
для оцiнки предмета завдання i
маютЬ TaKi харакТеристики, як: доречНiсть, повнОта,
надiйнiсть, нейтральнiсть, зрозумiлiсть.
ГIроцедури, якi застосовував аудитор
для отримання доказiв при оцiнцi предмету завдання,
I]кJlюч€Ulи, в бiльшiй Mipi, аналiтичнi процедури,
процaдури тестування i в тому числi тестування
заходiв контролю, i, в менrпiй Mipi, onrry"unrn
уrrра"лiнського персонаJIу, отримання доказiв iз
зовнiшнiх
джерел.

Меmп плп tлбсяz зпвDшtня з пar)aHttlt BпeBttetttlcпti
МеТОЮ ЗаВДаНtIЯ З НаДаННrl ВПеВненостi було отримання
обгрунтованот впевнелtостi,

що iнформацiя
стосо]]но рiчних звiтних даних в цiлому не мiстить суттсвого
викривлення внаслiдок шахрайства
або помилки, та складання звiту аудитора,
що мiстить нашу Думку. Обгрунтована BпeBgetlic..b с
високим piBHeM
проте
не гарантуе, що виконане завдання з надання впевненостi
_впевненостi,
ВiДПОВiДНО ДО МСЗНВ 3000 (ПеРеГлянутиЙ), завжди
виявить суттеве викривлення, коли таке icHyc.
ВИКРИВЛеННЯ МОЖУТЬ бУТИ
РеЗУЛЬТаТОМ шахрайства або помилки; вони вtsажаються суттсвими, якцlо
окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони
можуть впливати на рiшення
Itористувачiв, rцО приймаюТься на ocHoBi iнформаuii'
.ro"ouro рiчниХ звiтних даFIих. Виконую.tи
завдання з FIадання впевненостi вiдповiдно
до вимог мсзнв 300О (перегляrrутий), ми
використовуемо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом всього завдання.
\JKplM того, ми:

Та ОЦiНЮеМО РИЗики суттсвого викривлення iнформацiт стосовно
_,_,___,]1':]ИфiКУеМО
рi.lних
звlтних
даних внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо ,u
аудиторськi прtlцедури
у вiдповiдь на цi ризики, та отриму€мо аудиторськi-док€Lзи, що е"rпо,rуъмо
достатнiми та прийнятгtими для
використання iх як основи для нашоi Думки. Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаслiдок
пlахрайс,гва с ]]иIrIим, HirK для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може вкJIюLIати
змову, пiдробку, навмисlti пропуски, HeBipHi твердження
або нехтування заходами внутрirлнього

КОFIТРОЛIО;

-

отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю,
що стосуIоться завдання з надання
впевненостi, длЯ розробкИ аудиторських процедур, якi
б вiдповiдЙи обставинам, а не для
висловлення думки u]одо ефективностi системи внутрiшнього
контролю;
- оцiнIосмо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних
розкриттiв iнформацii,
зроблених управлiнським персоналом;
оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст iнформацiт, а
також То, чи lIоказус
iнформацiя, стосовно рiчних звiтних даних, операцii ,u
nooiT, *о Oyno покладено в основу iT
скJIадання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено
найвищиМи повIIоваженнями, iнформацiю прО .uпrru"о"uний
обсяг та час проведення процелур
виконаннЯ завданнЯ з наданнЯ впевненоСтi та cyTTeBi аудитОрськi
результатИ, виявленi Пiд .1na
виI(онання такого за]]дання, вклIочаIочи буль-якi cyTTcBi недолiки
внутрiшнього контролю,
якi були виявленi;
"и"iеrи
ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми
t]иконzlJIи доречrri етичtli вимоги щодо незалежностi,
та повiдомляемо ix про Bci зв'язки та iHrпi
IIитанI,Iя, яtti моглИ б обгрунтовано вважатисЬ такими,
що впливаIоть на нашу незалеiltнiсть, a,I.aKo)It,
ле це застосовано, щодо вiдгrовiдних застережних заходiв. З перелiку Bcix
питань, iнформацiя щодо
яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повнова}кеннями,
ми визнаLlrrr" ii, що мали
найбiльше знаLIення пiд qn" виконання завдання з надання
впевненостi щодо iнформацiт стосовно
рiчниХ звiтниХ даних, тобтО Ti, якi е ключовими питаннями виконання такого завдання.

опuс власmuвuх обмеясень завDоння
звертасмо увагу на те, що пiдтвердження Достовiрнiстi та повноти
рiчноi фiнансовот звiтностi за
2021 pik нами проводилося окремо, та надавався Звiт незалежного аудитора.

Конкреmна tпеmа
Оскiльки, деякi застосовнi критерii, що використовув€rлися,
розроб лялися НБУ з регуляторними
цiлями, попереджа€мо, що iнформацiо a .rрaдraта завдання може не пiдходити для iншот мети.
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н ар о d н о zo с mа Hd ар mу ко н mр оля яко с mi
прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик
та
процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТоВ кАКФ (ГРАНТЬЕ> вiдповiдно
до вимог
Мiжнародного стандарту контролю якостi 1.
метою створення та пiдтримання системи контролю якостi, с отримання
достатньоi впевненостi
тому,
що:
у
о сама аудиторська
фiрма та iT персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i
регуляторних вимог; та
, звiти, якi надаються
фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.
о
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Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання
рiчних звiтних даних, вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни та за такий внутрiшнiй контроль, який BiH BBarkae необхiдним
для
складання цих звiтних даних, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

iсmь цd umора
Нашою вiдповiдальнiстю с надання висновку для пiдтвердження достовiрностi даних на ocHoBi
результатiв виконаного нами завдання. Ми виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародного
В iD п ов id альн

стандарту завдань з надання впевненостi З000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненостi,
що
не е аудитами чи оглядами iсторичноi фiнансовоi iнформацiТ>. Ми с незалежними по вiдношенню
до
товариства згiдно з Коdексол,t еmuкu професiйrtuх бухzалmерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики
для бухгалтерiв (<Коdекс РМСЕБ>>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до rru-Ъ.о звiту з
IIадання впевненостi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу

рмсЕБ.

Завдання передбачало виконання процеДур для отримання аудиторських
доказiв щодо того, LIи
складенi данi на пiдставi достовiрних наданих документi" .u uiд.rовiдний перiод. Вибiр процедур
залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання
розумiння предмету перевiрки
iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку
ризйкiв плorr,n"uo.o
суттсвого викривлення iнформацii про предмет перевiрки; дii вiдповiдь на оцiненi
у
ризики, ts тому
числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших процелур, якi
передбачали перевiрку, пiдтвердхtення та запити; зiставлення даних .tовариства з вимогами
нормативНих та законодаВчих aKTiB УкраТни, оцiнкУ достатноСтi та вiдпОвiдностi отриманих
доказiв.
МИ BBaiKacMo, ЩО ОТРИМали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докiви для висловлення нашот
думки.

Ь

Висновок

На нашу думку, рiчнi звiтнi данi

пт "лоМБАрД ссдиХ I компАНIЯ"

за 2021 piK в ycix

сут,гсвих аспектах вiдповiдають вимогам Правил складання та подання звiтностi
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