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Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
f|yMKa

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПОВНОГО ТОВАРИСТВА (ЛОМБАРД ССДИХ r
КОМПАНIЯ> (код СДРПОУ ЗЗ977438, мiсцезнаходя(ення Сумська область, м. Охтирка, вул.

Ярославсьtсого, будинок З, примiщення I2), що складаеться з балансу (Звiт про фiнансовий
стан) станом на 31 грулня 2021 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) за 202I piK, рух грошових коштiв та власний капiтал за piK, rцо закiнчився
зазнаLIеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно, в ycix суттсвих
асIIектах фiнансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА (ЛОМБАРД ССДИХ I КОМПАНIЯ> на
З1.|2.202| року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився з.LзнаIIеноIо
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiхснародних стандартiв аудиту (МСА) та вимог

Закону
Уrсраiни <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдtло з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за ауди,t фiнансовоi
звiтностi> нашого звiту. Ми ввахсаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i
tlрийltяlтt-tими /IJTяI використання Тх як основи для нашоТ думки.
[lезruIежlлiсть
Ми е незалежними по вiдношенню до Компанii згiдно з ltоdассолt еmuкu профlесiйrLuх
бухzалmерiв Ради з мiхtнародних стаFIдартiв етики для бухгалтерiв (<1{оdекс РМСЕБ>) ,а
етиtIними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також
викоtIали iгtl"lli обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Клю.lовi питання аудиту
It.пючовi питання аудиту
LIac наIIIого аудиту

це питання, що, на наше професiйне судження, були значуrцими пiд
фiнансовоi звiтностi за поточний перiод згiдно МСА 701. Цi питання
в
контеltстi
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та пiд час формування
розглядалися
думки щодо неТ. При цьому ми не висловлю€мо окремоi думки щодо цих питань.

-

В результатi аудиту фiнансовоi звiтностi ми дiйшли до висновку про вiдсутнiсть ключових
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

Iнформацiя,
iнформацiя)

що не с

фiнансовоIо звiтнiстю

та звiтом

аудитора щодо неТ (IнпIа

Управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
склада€ться з iнформацii стосовно рiчних звiтних даних та мiотить:
-

laHi про склад активiв

- Щанi про

та пасивiв ломбарлу станом на 01.01 .2022 року;

дiяльнiсть ломбарду станом на 01.01 .2022 року,

але не мiстить фiнансовоТ звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неi.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
]]ис[Iовок з будь-яttим piBHеM впевненостi щодо цiсi iншоТ iнформацii.

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

з

iншою iнформацiсIо та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiлt iншою
iнформацiсIо та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення, Якщо, на ocHoBi
проведеноI нами роботи, ми доходимо висновку, що icHye суттсве викривлення цiсi iншоi
iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, яrсi б
необхiдно було вlслючити до звiту.

ВiдповiдальIriсть управлiнського персоналу
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

та тих, кого надiлено

rrайвищими

Управлiнський персона_ll несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначас потрiбною для того, rцоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здатностi Ломбарлу продовжувати cBolo дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваIоLIи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуIоLIи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгалтерського облiку, oKpiM
виrlадкiв, коли управлiнський персонал або планус лiквiдувати Ломбарл чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реаJIьних альтернатив цьому

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Ломбарлу.
Вiдцповiлальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями с о,гримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не
гарантус, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, зав)Iци виявить суттеве викривлення, коли

воно icнye. Викривлення мох(уть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввarI<аIоться
суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони мох(уть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. OKpiM того, ми:

о

.
.
.

iдентифiкусмо

та оцiнюсмо ризики

суттевого викривлення фiнансовот звiтностi

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури у
вiдtповiдь на цi ризики, та отримусмо аудиторськi докази, що с достатнiми та
прийнятними для використання Iх як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаолiдок шахрайства с вищим, Hilc для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
HeBipHi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловле}iня
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюемо прийнятнiсть 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, доходимо висновку, чи icHye сутт€ва
невизначенiсть rцодо подiй або умов, якi поставили б пiд зна.lний cyMHiB мохсливiсть
КомпанiТ продовяtити безперервну лiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоТ cyTTcBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, яttщо TaKi
розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим
не менш, майбутнi подii або умови можуть примусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

.

подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтносrli вклточно з
iнформацii,
а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операчiТ та подiТ,
розкриттями
що лежать в ocHoBi iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

оцiнюсмо

зЕlгЕLпьне

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
заплановаlrий обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, виявленi пiд
час аудиту, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми

,гако>tс

надасмо тим, кого надiлено найвищими повнова}кеннями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичtлi ]]имоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iх про Bci стосунки та
iншi питання, якi могли б обГрунтовано вва)Itатись такими, що впливають на нашу
незалеrкнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
Згiдно з Протоколом загальних зборiв Учасникiв J\Ъ 106 вiд 29.06.2021 рок}, у зв'язку зi
змiною уrасникiв була проведена змiна назви Ломбарду на ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
кЛОМБАРД ССДИХ

I

КОМПАНUI)

Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо формування (змiни)
статутного (складеного/пайового) капiталу суб'екта господарювання

Ломбарл мае сформований статутний (складений) капiтал у розмiрi 291000,00 гри., який був
сплачений Засновниlсами у грошовiй формi. OcTaHHi змiни розмiру статутного капiталу мали
мiсце в 2009 роцi. Формування статутного капiталу ломбарлу здiйснювалося з дотриманням
вимог чинного законодавства.
Згiдно

з

Протоколом загальних зборiв Учасникiв NЬ 105

перерозподiл часток учасникiв Ломбарду, а саме:

вiд 24,06.2021 року, було здiйснено

МАРТИНОВСЬКА НАТАЛUI ОЛЕКСIiВНА
Розмiр внеску до статутного фонду: 97 000,00 грн
Частка (%): ЗЗ,ЗЗЗЗ%

ССДИХ ГРИГОРЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Розмiр внеску до статутного фонду: 69 840,00 грн
Частка (%):24,0000О/"

ЛИСЕНКО СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ
Розмiр внеску до статутного фонду: 69 840,00 грн
Частка (Yо) : 24,0000О/о

ПРОКУДА IHHA СЕРГIiВНА
Розмiр внеску до статутного фонду: 27 160,00 грн
Частка (%):9,ЗЗЗЗО/о

седих сЕрпЙ григорович
Розмiр внеску до статутного фонду: 27 160,00 грн
Частка (О/о) : 9,З3ЗЗО/"

.Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо обов'язкових критерiiв i
нормативiв достатностi капiталу та платоспромоlкностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимого що обмежують ризики за
операцiями з фiнансовими активами

Вiдповiдних вимог до Ломбардiв законом не ставиться.
.Щотримання суб'сктом господарювання вимог законодавства щодо формування, ведення облiку,
достатностi та адекватностi сформованих резервiв вiдповiдно до законодавства

Ломбард формуе страховий резерв у зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi)
фiнансових активiв на кожну звiтну дату в залежностi вiд стуtIеню зменшення якостi
фiнансового активу з моменту первiсного визнання, згiдно з вимогаI\4и МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти) та вiдповiдно до Внутрiшньоi методики формування та списання резерву у
зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi) фiнансових активiв, затверд}кеноi зборами
Засновникiв, чинною на звiтну дату. Станом на З|.12.202| року резерв склада€ б тис. грн.
Також Ломбард створюе резерв виплат працiвникам фезерв на оплату вiдпусток) у розмiрi
10% вiд фо"ду оплати працi за мiсяць. Резерв на оплату вiдпусток переглядаеться один раз на
piK для правильного вiдображення у фiнансовiй звiтностi з урахуванням фактичноi кiлькостi
невикористаних днiв вiдпустки по кожному працiвнику. Результат такого перегляду
вiдображасться в aKTi iнвентаризацii резерву.

.Щотрпмання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо встановлених фiнансових

нормативiв та застосованих заходiв вплпву до фirrансовоi групи, у разi входження суб'скта
господарювання до TaKoi.

Ломбарл не входить до фiнансових груп
.Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо структури iнвестицiйного
портфелю iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, код за €ДПОУ),
суми, ознаки фiктивностi

тощо

Ломбарл не ма€ iнвестицiйного портфелю

Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо заборони залучення
фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанпям щодо наступного Тх повернення.
Ломбард не залучае фiнансовi активи вiд фiзичних осiб
,Щотрпмання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо сумiщення провадrкення
видiв господарськоi дiяльностi.

Виходячи з наданих документiв, протягом 202| року ломбард не займаеться iншими видами
дiяльностi.
,Щотримання суб'сктом господарювання вимог законодавства щодо надання фiнансових послуг
на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та впутрiшпiх правил надання фiнансових

послуг суб'ектом господарюваIIня.

Ломбарл надае фiнансовi послуги на пiдставi договору про надання фiнансового кредиту i

договору застави (закладу) майна ПОВНОГО ТОВАРИСТВА dОМБАРД СеДИХ I
КОМПАНIЯ>, який вiдповiдае вимогам cTaTTi б Закону Украihи (Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових поспугD, статей 11, 18 Закону Украiни кПро захист
прав споживачiв> та вимогаIvI внутрiшнiх Правил надання фiнансових та супутнiх послуг
:]?l,гl]еll/l)кеlIих Заt,а..rtьttипtи збсlраlмlи У.Iаlсtl1.1tсilз tIОВII()l'()
наданих ломбардом,
'l'()I]Дl'14(]l'l]A (JlОiVIБАI)Д С(]ЛИХ I i(OMIIAIll}l> (lrроr,оксlл Nu l09 вilц 22.01.2()21 prlr<y).
Щотриманllя суб'сктом господарювання вимог законодавства щодо розмiщеlIllя iнформацii на
власному веб-сайтi (веб-сторilI цi) та забезпе.Iеll llя ii актуальrrостi

JIомбарл мае власний веб-сайт lrttps://lotrrbarci-1st.coru, на якому розмiщуе iнформацirо,
передбачену частинами 4,5 ст. l2-1 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринку фiнансових послуг) та забезпечус ii aKTya,TbHicTb i доступнiсть не менше
Irixt за ocTaHHi три роки.

ЩотримаllIlя суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо прийняття
коllфлiкту illTepeciB

рiшсllь у разi

У разi виникнення конфлiкту iHTepeciB. Рiшення у фiнансовiй ycTaHoBi приймаються
вiдповiдно до Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та дер}кавне регулювання ринку
фiнансових послуг). У 2021 роцi випадкiв виникнення конфлiкту iHTepeciB у фiнансовiй
ycTaHoBi виявлено не було.

Щотриманшя суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо вiдповiдностi примiщень, у

яких здiйснюсться суб'ектом господарювання обслуговування клiснтiв (споживачiв), досryпностi

з

iнвалiднiстю та iнших маломобiльншх груп населення вiдповiдно до дер}кавних
булiвельних норм, правил i стандартiвl що документаJIьно пИтверджу€ться фахiвцем з питань
технiчного обстеження будiвель та спор}дl який мае квалiфiкацiйний сертифiкат.
Примiщення Ломбарлу пристосоване та доступне для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвепьних норм, правил i
стандартiв, що пiдтверджено звiтом про проведення технiчного обстеження будiвельних
конструкцiЙ та подальшоi безпечноТ експлуатацii вiд 26.|2.20|6 року, складеним експертом
Любченком Миколою Петровичем, який володiе ква-пiфiкацiйним сертифiкатом
вiдповiдального виконавця окремих видiв робiт (послуг), пов'язаних iз створенням об'екта
архiтектури, серiя АЕ М000860, виданим 01.11.2012 року Атестацiйною apxiTeKTypHoбудiвельною комiсiею MiHicTepcTBa регiона-тlьного розвитку, будiвництва та житловокомунального господарства Украihи.

для осiб

.Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо внесення суб'сктом
господарк)вання iнформацii про Bci cBoi вiдокремленi пiдроздiли до €диного державного ре€стру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань та до .Щержавного
ре€стру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених законодавством

Ломбарлом внесено iнформацiю про Bci вiдокремленi пiдроздiли до Сдиного державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдгrриемцiв та громадських формувань та до
.Щержавного реестру фiнансових установ вiдповiдно до Вимог, встановлених роздiлом ХVII
Положення про ,Щержавний реестр фiнансових установ, затвердженого розпорядженням
Нацкомфiнпослуг J\Ъ41 вiд 28.08.2003 року.
.Щотримання суб'ектом господарювання впмог законодавства щодо внутрiшнього коштролю та

внутрiшнього аудиту

Ломбарл в своему штатi мае окрему посадову особу для проведення внутрiшнього аудиту
(контролю). Внутрiшнiй аудитор здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про систему
внутрiшнього аудиту ПТ кЛОМБАРД ЛСЛ), затвордженого загальними збораlrли засновникiв
ПТ кЛОМБАРД ЛСЛll (протокоп М 62 вiд 08.11.2013 року та Положення про службу
внутрiшнього аудиту ПТ (ЛОМБАРД ЛСЛ), затвердженого загальними зборами уrасникiв ГIТ
кЛОМБАРД ЛСЬ (протокол Ns67 вiд 28.10.2014 року). Результати проведення внутрiшнього
аудиту за 2021 piK вiдображенi у звiтi про проведення внутрiшнього аудиту вiд 02.02.2022
року.
Щотримання суб'ектом господарюваппя вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв

Ломбард дотримуеться вимог нормативно-правових aKTiB щодо готiвкових розрахункiв,
установлених Положенням про ведення касових операчiй в нацiональнiй валютi в УкраiЪi,
затвердженим постановою правлiння НБУ вiд 29.t2.20I7 року М 148.
.Щотримапня суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо зберiгання грошових коштiв

документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових
коштiво охоронну сигпалiзацiю таlабо вiдповiдну охорону)

i

У Ломбарлi наявнi необхiднi засоби, якi забезпечують Еалежне зберiгання грошових коштiв та
документiв, зокрема примiщення ломбарду та вiдокремлеЕих пiдроздiлiв ломбарду обладнанi
сейфами для зберiгання грошових коштiв та охоронною сигна.пiзацiею.
Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо розкриття iнформацii щодо
порядку формування статутного капiталу (iсторiя походясення коштiв)
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ПТ dОМБАРД СеДИХ I КОМПАНUI) мае

статутний (складений) капiтал

у

розмiрi

291000,00 грн., внески до якого здiйснювалися ЗасновникtlN,Iи в 2006, 2008 та в 2009 роках в
грошовому виглядi та розмiщувt}лися на рахунках банкiвських установ.

Щотримання суб'ектом господарювання вимог закоподавства щодо розкриття джерела
походя(ення складових частин власного капiталу ( капiтал у дооцiнках, впески до додаткового
капiталу)

Власний капiтал ПТ кЛОМБАРД ССДИХ I КОМПАНIЯ) складаеться зi статутного капiталу,
резервного капiталу та нерозподiленого прибутку. Капiталу у дооцiнках та BHecKiB до
додаткового капiталу Ломбарл не мае.
Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо розкриття iнформацii
з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi вiдносно методiв
оцiнки справедливоi BapTocTi активiв
Ломбарл розкривае вiдповiдну iнформачiю в примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Щотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявпостi у нього окремого нея(итлового
примiщення (па правах власностi або користування), призначеного для надання фiнансових
послуг та супутнiх послуг ломбарлу (з урахуванням вимог щодо заборони розташування
примiщення ломбарду в малих архiтектурних формах, тимчасових або некапiтальних спорудах),
i спецiального мiсця зберiгання заставленого майна

Ломбарл ма€ у власностi нежитлове примiщення площею 41,4 кв. м., обладнане окремим
входом, розмiщене на 1 поверсi 2-поверхового будинку, що пiдтверджусться свiдоцтвом про
право власностi на нерухоме майно, виданим 20.03.2013 року реестрацiйною службою
Охтирського МУЮ CyMcbKoi областi та витягом з державного ресстру речових прав на
нерухоме майно вiд 20.03.2013 року, iндексний номер |43067.
Вiдокремленi пiдроздiли ломбарду здiйснюють свою дiяльнiсть в орендованих нежитлових
примiщеннях, якi знаходяться в капiтttльних спорудах, i не являються мt}лими архiтектурними
формами. Ломбардомна2021' piK укладенi договори оренди на користування примiщеннями, в
яких розташованi вiдокремленi пiдроздiли, в тому числi:
- договiр оренди нежитлового примiщення Nsб/н вiд 01.06.2018 року (з ФОП TiTKoBa Ганна
Василiвна, м. Тростянець);
- договiр оренди нежитлового примiщення Jфб/н вiд29.10.2016 року (дiяв до 29 жовтня 2019
року), договiр оренди нежитлового примiщення JrJb б/н вiд 28.10.2019 року (дiс з 29 жовтня20|9
року) (з Лебединський спортивно- технiчний клуб ТСОУ, м. Лебедин);

-

договiр оренди нежитлового примiщення Jtlbб вiд 10.05.2016 року (дiяв до 01 травня 2019
p9ny), договiр J\Ъ4.вiд 01.05.2019_року (з ПОКП кЗЕВС>, м. Суми) Примiщення Лом_барду та
вiдокремленого пiдроздiлу J\h
обладнанi спецiальними примiщеннями для зберiгання
заставленого майна; примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв J\Ъ 1 та J\Ъ3 обладнанi спецiальними
мiсцями для зберiгання заставленого майна

2

.Щотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявностi у нього облiковоi та ресструючоi
системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнаппя), якi вiдповiдають вимогам

i

передбачають ведення облiку операцiй
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг

законодавства,

з

надацня фiпапсових послуг

У

ломбарлу наявнi власнi облiкова та рееструюча системи (програмне забезпечення та
спецiальне технiчне обладнання), якi вiдповiдають вимогам, встановленим законодавчтвом i
передбачають ведення облiку операчiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання
звiтностi до регулюючого органу.
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Щотримання розкриття Ломбардом iнформацii про кiнцевого бенефiцiарного власIlика (у разi
наявllостi) та структури власностi

Кiнцевими бенефiцiарними власниками

ПТ "ЛОМБАРД ССДИХ I КОМПАНIЯ",

наданих нам документiв та даних €диного
- пiдприсмцiв та громадських формувань,

е:

згiдно
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб

МАРТИНОВСЬКА НАТАЛIЯ ОЛЕКСIiВНА
КраТна громадянства бенефiцiара: Украiна
Адреса бенефiцiара: YKpaiHa, 42700, Сумська обл., MicTo Охтирка(з), пров.Полуничний,
булинок 25

Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшаJIьний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
юридичнiй особi: З3,ЗЗ

ССДИХ ГРИГОРIЙ ВАСИЛЪОВИЧ
KpaiHa громадянства бенефiцiара: Украiна

Адреса бенефiцiара: YrcpaTHa,42700, Сумська обл., MicTo Охтирка(з), вул.Армiйська, булинок
76, квартира 12
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
lоридичнiй особi: 24

ЛИСЕНКО СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ
Краiна громадянства бенефiцiара: Украiна
Адреса бенефiцiара: Украiна, 42700, Сумська обл,, MicTo Охтирка(з), вул.Ракетникiв, будинок
4, квартира 49
Тип бенефiчiарного володiння: Прямий вирiшальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
юридичнiй особi 24

ПРОКУДА IHHA СЕРГIiВНА
KpaiHa громадянства бенефiцiара: Украiна
Адреса бенефiцiара: УкраТна, 42700, Сумська обл., MicTo Охтирка(з), вул.Батюка, будинок 7,
квартира 98
Тип бенефiцiарrrого володiння: Прямий вирiшальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
tориди.tнiй особi: 9,33

седих сЕргIЙ григорович
Краiна громадянства бенефiцiара: Украiна
Адреса бенефiцiара: Украiна,42700, Сумська обл., MicTo Охтирка(з), пров.Кобзаря В.В.
полковниItа мiлiцii, булинок 5
Тип бенефiuiарного володiння: Прямий вирiшальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
юридичнiй особi: 9,ЗЗ

Структура власностi ломбарду, станом

на дату надання аудиту, вiдповiдае

встановленним l It1.1ltlrtcc:ttltlIN,l tlpo (lopivI5, Ta:зMtic,t, стl)уктури tзjlасttос,l,i,
MIirric,r,e;lc,t,tla (lirrаttсilз УtсраТltи l9.0З.202l Л9 l бЗ

вимогам,

За,гвер7lrксIIII1,I]\4

iIall(аlз()i\4

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА
ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ

Повне найменування
Код €ДРПОУ

2|02642з

Мiсцезнаходження

650|2, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд,
15

Щата державноi ресстрацiТ

23 травня l995 року

Номер та дата видачi свiдоцтва про
внесення в реестр аудиторських фiрм та
аулиторiв, якi надають аудиторськi
послуги

J\b

4420 Рiшення Аулиторськоi палати Украiни
вiд27.01.201 1 р. за Ns 227 lЗ.l

Роздiл СУБ'екТИ АУДИТоРСЬкоi
ДUIЛЬНОСТI, ЯК МАЮТЪ ПРАВО

ПРОВОДИТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ АУДИТ
ФIнАнсовоi звIтностI пIдприемств,
ЩО CTAHOBJUITЬ СУСШЛЬНИЙ IHTEPEC
(htфs ://www. apu.com.ua)

Вiдповiднiсть системи контролю якостi

!ата рiшення Iнспекцii iз забезпечення якостi

Контактний телефон

2З,I1.2021 року, NЪ 96-кя
(0482) з2-46-99,067 556 Iз 07

Вебсайт

www.grantye.com

Вебсторiнка

audit@grantye.com

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛОМБАРД
Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ЛОМБАРД С€ДИХ

компАнIя>

I

Iдентифiкацiйний код

зз9774з8

мiсцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського,
будинок З, примiщення 12

Щата державноi

21 червня 2006 року

ресстрацii

Свiдоцтво про ресстрацiю
фiнансовоi установи

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи
ЛД J\b Г0000290 вiд 09 липня 2021 року, заресстрована
Розпоряджонням ДЕРЖФIНПОСЛУГ 29. 0 8.2006 року

м

6151

Реестрацiйне повiдомлення .Щержавноi пробiрноi служби

УкраiЪи про внесення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
кЛОМБАРЩ ССДИХ I КОМПАНUЬ до реестру
суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють операцii з

дорогоцiнними металами i дорогоцiнними камiннями,
реестрацiйний 002370 вiд 14. l 1.201 3 року.

Розпорядженням НКФП вiд 16 травня 2011 року J\Ъ 1731
надано лiцензiю
провадження господарськоii
дiяльностi з надання фiнансових послуг, а саме: на
надання коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту. Лiцензiя безстрокова, дiс
починаючи з 1 6.05.201 7р.

на

OcHoBHi види дiяльностi вiдповiдно 64,92 Iншi види кредитування
до статутних документiв

Заресстрований стаryтний
капiтал, грн.
Середньооблiкова чисельнiсть
працiвникiв
Наявнiсть вiдокремлених
пiдроздiлiв (фiлiй та вiддiлень)

291 000,00 грн.
11 працiвникiв

Вiдокремлений пiдроздiл ЛЬ 1 ПТ кЛОМБАРД СеДИХ
I КОМПАНIЯ) адреса: 42600, Сумська область,
Тростянецький район, м. Тростянець, вул.
Благовiщенська, 32
Вiдокремлений пЦроздiл

ЛЪ

2 ПТ кЛОМБАРД СеДИХ

I КОМПАНIЯ) адреса: 42200, Сумська область, м.
Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

Засновники ломбарлу

МАРТИНОВСЬКА НАТАЛUI ОЛЕКСIIВНА
Краiна громадянства бенефiцiара: YKpaiHa
Адреса бенефiцiара: УкраТна, 42J00, Сумська обл,, MicTo
Охтирка(з), пров.Полуничний, булинок 25
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi: 3З,З3

ССДИХ ГРИГОРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Украiна
Адреса бенефiцiара: Украiна,42700, Сумська обл., MicTo
Охтирка(з), вул.Армiйська, будинок 76, квартира 12
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшlальний
ItpaTHa громадянства бенефiцiара:

вплив

Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi:24
10

Засновники ломбарлу

ЛИСЕНКО СЕРГIИ СТЕПАНОВИЧ
KpaiHa громадянства бенефiцiара: УкраТна
Адреса бенефiцiара: YKpaiHa, 42700, Сумська обл., мiс,го
Охтирка(з), вул.Ракетникiв, булинок 4, квартира 49

Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi: 24

ПРОКУДА IHHA СЕРГIiВНА
КраТна громадянства бенефiцiара: Украiна

Адреса беrrефiцiара: Украiна, 42700, Сумська обл., MicTo
Охтирка(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 особi: 9,33

ССДИХ СЕРГIЙ ГРИГОРОВИЧ
Краiна громадянства бенефiцiара: УкраТна
Адреса бенефiцiара: Украiна,42J00, Сумська обл., MicTo
Охтирка(з), пров.Кобзаря В.В. полковника мiлiцii,
булинок 5
Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшальний
вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi: 9,33
Веб-сайт ломбарлу

h_ttp s

:

//lorn Ьагd:] s_l,comi

OcHoBHi вiдомостi про умови договору та аудиторську перевiрку
Аулиторська пepeвipKa проводилася згiдно договору

J\lb 200

вiд 02 лютого 2022 року.

Перiод, яким охоплено проведення аудиту: Перевiрку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
кЛОМБАРД ССДИХ I КОМПАНIЯ) проведено за перiод з 01 сiчня 2021 року по 31 грудня
2021 року.

Щата початку та дата закiнчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ЛОМБАРД СеДИХ I
КОМПАНIЯ) заключило угоду про проведення обов'язкового аудиту та перевiрялося
аудиторамиз02 лютого 2022року по 10лютого 2022року.

Партнером завдання
(ключовим па
результатом якого с
незалежного аудито

з

Олег

ШЕВЧЕнко

(rо""р p...rpuuii

65012, м. Одеса, вул.

д.

у PeecTpi 100056)

15

1|.02.2022 року
11

Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть
Керiвництво ПоВНоГо ТоВАРИСТВА кЛоМБАРД ССДИХ I коМПАНIЯ)
(надалi - Ломбард) несе вiдповiдальнiсть за складання та
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi:
звiт про фiнансовий стан, звiт про сукупнiй дохiд, звiт про
рух грошових коштiв i звiт про змiни
в капiталi на З 1 грудня 202| року, а також примiтки, вiдповiдностi
до Мiхснародних сiандартiв
у
фiнансовоi звiтностi (надаrri - МСФЗ)
Пiд час пiлготовки фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi
несе вiдповiдальнiсть за:

-

вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та

до МСФЗ керiвництво Ломбарлу

ii

послiдовне застосування;

- вибiр i застосування прийнятноi облiковоi полiтики;
- застосуваlrня обГрунтоваIIих оцiнок i судrкень, якi вiдповiдають

- дотримання принI{ипiв МСФЗ

обставинам;

мсФЗ у примiтках;
пiдготовку фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФз, згiдно з припущенням, що Ломбардя i
далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найблиrкчому майбутньому, .а
випадкiв,
""плюrенням
коли таке припущення не буде правомiрним;
- ОбЛiК Та РОЗКРиТтя у фiнансовiй звiтностi Bcix вiдносин та операцiй Mixc пов'язаними
сторонами;
- розкриття Bcix претензiй у зв'язку з судовими lrозовами, якi були, або, моtкливi в найблия(LIому
майбутньому;
- достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацii про Bci наданi кредити або
гаран,гii вiд iMeHi керiвництва;

-

або розкриття ycix суттсвих вiдхилень вiд

Керiвництво Ломбарду також несе вiдповiдальнiсть за:
- розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективноi i надiйнот системи

вtlутрiшнього контролю у Ломбардi, доречноi для складання й подання
фiнансовоТ
iнформацii, яка не мiститl, суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства чи помилок;

- ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського
облiку вiдповiдноi краiни ресстрацii Ломбарлу (Украiна) ;
- прийняття заходiв у межах своеi компетенцiТ для захисту активiв Ломбарлу.

!ана фiнансова звiтнiсть станом на 31 грулня 202l РокУ, що пiдготовлена вiдповiдно до
МСфЗ, затверджена вiд iMeHi Керiвництва Ломбарла 10 лютого 2022 року,

Вiд iMeHi Керiвництва Ломбарду

!иректор Прокула IHHa Сергiiвна

:

Головний бухгалтер Пяткова Оксана СергiiЪна
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2195

зби,t,ок

цохlil вlл y,Iilcтi в KatliTalti

)

545

(

2200
2220
2240

lilllc()l}l доходи
llшl .цохоли
(l)ll

У 111ол4у lllrcлi:
doxiD Bid (lлаzоdiйноi' doпoшolLl

224]

QlHarlcoBi витрати
Вrрати вiд у,rас,гi в капiта.rti

2250

28

2255

lIIш1 витрати

ltpttOytttoK (збtttltок) Bid вtшчву iltr|пяцii'

l

950

22,70
ttct л,totteпtaprti

ctltctпtllti

2275

4

4l

)

(

\

(

)

)

(

)

]

додатка

Фiнансовий результат д0 оподаткування;
прибуток

9l8

2290

зUи t,oK

2295
2300

rr}/rlUJ rUN \JvnlUK2, аlл lIриПИнеlIоl
ДlЯЛыIОсТl пlСлrl
ополаткчваI Iня

504

1

(165)

(211

2305

Чистий фillаllсовий резулы.а.I.:
lrpl-tбy1,oK

II.

2з50
2з55

75з

код

за звiтний

рядка

перiод

перiод
попереднього
poKv

2

3

4

н ий

Стаття
l
цuuцIнка (уцlIIка, неоОоротIlих активiв
l rdкUllиччнl Ky[)cOBl рIЗНиЦl
,1астка IIlшого сукупного
доходу асоцiйоваIrих та спiльних

пlllприсмсl.в

24l0

24l5
2445

Illший сукупний дохiд пiсля оrrолаr*чuчrrLукупIIии Дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)

2450
2455
2460
2465

ЕлЕмЕнти опЕр

Назва cTaTTi

I
lvld l 9IJlrul1,I tl 3а'ГDаТИ

Dиlраги Ila оплатч пDarrl
zl]l,dлyBaHHx на сOцlалЬНI ЗаХОЛИ
пIчUр
lпшl

t

и

Jацlя

UlltIJJцlинl

ви l Da'l И

за аrlалогiчний

2400
2405

lнuJии сYкупний дохIл

rпшип сук,уllнrrи лOхц До оцодаткyвання

lI.

2зз

1

75з

| 2зз

т
за аналогiчний

код

за звiтпий

рядка

перiод

2

3

2500

4

2505

128
l 055

l36

2510

950

221

25I5

l2l

20ll

2520
2550

з0,7

24,7

перiод
попереднього

рокY

1

l27

l

8з2

661

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТК
Назва cTaTTi

простих акцiй

-rичl ии llIJиUylOK tзои.гок) на одну просr.v акпiкl

LJкоригований чистий прибутотt (збиток) на
]/lHy ПросТY акцitо
l{ивtдеtlди на одrlу просту акцitо
Керiвrrик
Головний бухгалтер

за звiтний
перiод

2

3

за аналогiчний
перiод
попереднього
DoKv

1

. СРСдItl,оI)1,Illа кIлькiс],ь ||puc t их aKlliii

L к(,IJиl Uballa ссi]елньоl]lчI{а кlлькlсть

Код
рядка

4

2600
2605

26l0
261 5

2650
Прокулr lHlln Ccpl

iTIrtra

Пяткова OKcatta СсргiТвllа

коди
"ломБАрд седих

I

.Щата

комплнIяl,

за

(наймсllування)

е!РПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за
PiK 2021
р.
Форма Лл3 Коо.о

Статгя

I. Рух кошr,iв у резyJIь,I.атi операцiriuоi
НадходяtенIrя вiл:

цlJlьового

(рlнансування

llалхолжснt,tя вiд боржниttiв неустоlЦи
пilллU/t)ксllня вlД опсl]аЦ|иноl ()рсНДи

5 554

5

1

42

бз

1

51

020

3035
3045

вlд стDахових ппсмiй

Витрачiiлtня Ila огIJIату:
ToBapiB (робiт, послуг)

3050

з055

3

l05

31

полilтку tta пLrибчток
Ви,t,рачання на оплату зобов'язань з податку на
llодану
I]ap,1,1cl,b

Витрачання на оплату зобов'язань з iнпrих
Витрачаltня lra оплагу aBaHciB

под-пЬ

;

,ЙБ-

оllла.lу повсрlIеIlня aBattciB
IJитра.lаrltlя rla оцлату цiльових BttecKiB
Е}иr,ра.lанttя IIа опJlirту зобов'язаltь за страховими
Btt1,Ili-t,laHltrl tla

коIlтрактал{и

Витрачаrltlя фiHaltcot]Llx устаIIов lla наданIIя позик
!дддi вдlрqчання
Чисr,ий рух коштiв вiд операцiйllоiдiяльностi
lI. l)yx KorlIтil] ), резуJlьта.гi illвсс.гиl(iйllоi дiя.llыtостi
I Iадходжснltlt вiл
реzuliзацiТ:

rЬiltаrIсових iпвсстиlliй
lrеоборотrtих аt<,t,ивiв

l5

зllб
зl

1,|

765
201

545

5l9

(

)

l5

3 40

91

3

150

з

l55
l90

(

з

з 195

з215
з220
з225

з2з0
32з5
з250

25з

2,71

11д

з205

iлпlr,,*^,r*

22l

8

:

n

2,18

5

45

13

846

3

_,

I0 124

17

з48

3

3200

цивlлсндlв

1
1

зl10

Ви,l,ра.tаtltr.я на qплату зобов'язань з

Надходжеltня вiд лсривативiв
Надход;кеrlllя qjд погаtIlеlrllя позик
lr.,чхол>кеl ttlЯ в iл вибуr-r Я доч ipl l bot tl
]
lIIlIIol господаlrсьl<оi' олиllицl

10

3095
3 100

Працi
Вiдрахувань на соцiальнi заходи
Зобов'язаtlь з податкiв i зборiв

lIалходя(еIIIIя

5 069

з040

Ilалхолження dliltaHcol]иx установ вiд поверrtенн" uor",.
Illtlti ltадходжеtлltя

I

3000
3005
3006

з025

(штраdliЙенi)

lIалхол;лснtlяо;л@

Надходжепltя вiд отриманих
вiдсоткiв

3

3

винаl,ород

палхолжсllIlя

2

30l5

{адхtlдн<сllttя вiл lloBcptlclltlя aBallciB
Нlt/tхt_l/lясення вiд вiлсоl KiB за зruIишt(ами Ktllltt iB не
I]о,гочIlих рахунках

ДКУдГ-tТоБГ]

За аналогiчний rrерiол
tIопеDедIlьоI,о noKv
4

30l

[

lor

За звiтний trерiод

30l0

i,Iа/_lхолrкення вiд о,г}llлмання субоилiй,
до,l.ацiii

|0I

зз97,I4з8

Код

дi*-,r,осri

Реалiзацii проltукrlii (.r,oBapiB, робiт. посlrчг)
l loBel)|leНIl'| полаткlв t збопlв
у тому ,tислi полаr ку на додltну вllр.гiсть

2022

(piK, мiсяtlь, число)

)

265

l4
115
) (

117,7з
20
1

з16

)

12,798

l

9

l06

Витрачаttпя tIa придбання:

фitlансових illвестишiй
шеоOоротних активiв

з255
з260
з270

Вl.rплати за деривативами
tJитраIIаIrIIя IIа IIаданIIя позик

Виrрачаltня tta ll1rидбаtIttя дочiрнього
lllIIlol господарськоi олиrlицi

пiд.,р"i*п-*

lIIш1 платеж1

ЧИСтиЙ рух коштiв вiд iнвестипiйноi лiяльноБ
rrr. rух коtптlв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Надходженllя вiл:

Влlсноl

tr ltапiтltл}z

IlаЛХодrl<еltIlя вiл пlrодажу |Iac1 ки в лочiрньому

ПlЛПРИСtvlСТВI

з27 5
(

з290
3295

Витра.lанlrя на сtrлату вiлсоткiв
Виr,ра.lання на сплату заборгованостi з (liHaHcoBoi
оренли

з360
зз65

lJ

33 55

IнIшi пла,l,е>lti

Чисr,ий рух KorrrTiB вiд rРiпаllсовоiдiялыlостi
Чистий рух грошових коlцтiв за звiтний перiод
Залlлruок коштiв t-la цоrIаток року
Впllив змiни ваJlютних KypciB на ]алишок по-Б
Jалипlок ttопtтiв lla кillеrlц porty

(

(
зз,7 5

l

3400

289

3405

l23

)

) (

)

)

)

l17

3395

34l0
34l5

012

(

3370

3390

l

948

ло,tillrrьопrу

Ви,tра.lаttltя па виплати }IекоIIтролLованим часткам'
цочlрнlх пlдприсмс,гвах

Головtlий бухга.rlr,ер

-48

l0

зз45
з350

погашенttя позик
Сплату дивiлендiв

Керiвllиlt

-Lz

3340

IIа:

llдпl)иемствl

)

зз05

BtlKytt цrtасtlих аr<цiй

B,llTpa,Illtll lЯ tta trрилбаttttЯ lIастки

)

3280

33

lIlxI llilлхOлженIIЯ

Dиlр.ILIаIlllя

48

3300

JтримаrrIIя позик

l

22

065

412

Прокуда IHHa Сергiiвна

l30

l

202
144

267
I

zJ

3 оБмЕжЕнок)
вlлпов|ддльнlстю

{
{lоэол*

коди

_+

!ата

ТОВАРИСТВО,,ЛОМБАРД С€ДИХ I КОМПЛНIЯП

(piK, пtiсяць, число)
за

2022

зз9714з8

(найпtсttуваltня)

зд
Код
Стаття

ряд,
ка

Зарее-

стрований
(пайовий)

0l

0]

С!РПОУ

Звiт про вллспиii капiтал
PiK

Капiтал l
дооцiн-

ках

202l

Додат-

ковий
капiтал

р.

Резер-

вний

Форма

код зч

ЛЪ4

Нерозподiлеций

капiтал прибуток

капiтал

8

9

(непокри- капiтал

капiтал

дкудг-lвоlооs-l
Вилу-

Неоплачений

чеllий

Всього

тий

збпток)
2

з

року
Коригування:
змiна облiковоi

4000

полiтики
Виправлеltня помиJIок
Iншi змiни

4005
4010
4090

1

початок

Скоригований зали-

шок на початок Dокч

4095

перiол

4100

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
Iнший сукуппий
дохи за звiтний
перiод

4

6

7

29l

7з

2 649

з 0lз

29l

7з

2 649

з

5

10

0lз

,75з

,75з

(960)

(960)

41 I0

!ооцiнка (yuiHKa)

необоротtrих активiв
flооцiнка (уцiнка)
(liнаtlсових i HcTpyMeHr.iB
Jакопичеtti KypcoBi
эiзницi
,lас,гка irlшого сукупного
,1оходу
асоцiйованих i
сttiлыtих пiдпоисплств
Iнпlий сукупний дохiд

Розподiл прибутку;

4111

4112

4||з
4|14
41

lб

Виl IlIати власIIикаN.I

(ливiденди)
Спрямування прltбутку
llo заресстроl]аного

4200

ltaItiгa,lty

4205

I3iдllахуванrrя до

резсрвного капiталy

Сума .tистого прибуrку,
належна до бюллtету
вiдttовiдно ло

законодавс,гt]а
Сума .tисr,ого прибу,r.ку

4210

42l5

на створсн}lя

спецiалыIих
(цi,rlьових) tЬоrlдiв

4220

1

,

Сума чисr.ого прибуL.ltу

3

4

5

6

7

8

9

10

на матерiальне
заохоченiIя

Вllесlси учасltикiв:

4225

Внески ло капiта.ltч
Погашоttltя заборго-

4240

BatrocTi з ltaпiTa.ltv

4245

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток)
Перепродаж викуплсlrих акцiй (часток)
Анулювання викуплеttих акцiй (часток)
_Вилучення частки в
калiга.lIi

змеtlшенrtя rtомittаль-

lloi BapTocT.i акшiй

Iнпri змilrи в капiталi
IIридбаrrня (rrродаж)

4260
4265
42,70
427 5

4280
4290

HeKot t,t,ptl:t boBartoT

частItи в дочiрньому

rliдгrрисмствi
разом змiп ч капiталi
Залишок па кiнець

4295

року

4300

KepiBHllK
Гtl.tlоlrlI ий бухга,rl,гер

4291

29l

7з

(207)

(2о7)

2 442

2 806

l Т*оl}дРрJСТВO (Л{)МýдIiД С(]ДИХ

I

KOhIIIA

171rl>>

iоlз:i звi,l"ltiс.гь (приroriткll), ,llKn ск;lалеllrl
зп &{iжпа;:оlIIIItми c.|,}llIлrll}TrthtIr
t}iнtt нr:овtli звiтllсl*тi за
;зi к, що за кil1.1Llвся 31 грулItrt 202 l porty.

ltMiCT:
!, Зпl"l;rbllil illtlro;r;rlrr rrill
2, {,}с:ltоlзt,t rliдго,r,овtсll. ]}а,гвеl]дхiеllllя i подfirlIIя t|tiпallcoBoT
зgir"llостi

3. OcrroBrli l,t|]llIlцI{IIIl облiковпI пo.пi,r,ltKll
4. I}llllv.lKa Bilt Ilеlt.пiзttцiТ
5. Собiвяр,l,iст.ь реалiз;t цiТ
S,

А,ц

пr i яt i e,t
;lя"t,l.t tl tt

7, l}:rl;llrl lt ttlt

,lблr

i

i} II1.pa1,1.1

l

ý, Illrrli *n*prtiliiilti .i(o]i(}lllI i BHT;rilTll
ý. {}ifi
I{J,

lltl:-1la.t.tl

з 11cOBi

Il;rui BllTl]aTtl

l 1. 0cllo1,1lli

зitсобll i пеrtатс;-liп.пьlli itltз,llBlt

l2. l}*пaclr
t

З. fi eбiтopcbKtl ::аборговп lticTb

lrl. I'polIloBi

ttoш-Tl"ll T:r

iх elttlillit.]eIlT}l

l

5. 11lrr,llnTll lririiбr,1,1tix rlepitlltill

l

6, B"lacltltt:i Kailir.ii.lt

l l, .l(,BI,oc'l рtзttоlзi }обов'яlзt}ttttll i забезrlеt|сllttrI
]

8. ПoTo,ttti rоfiоtзоtrзалllля i зltfiсзпеlIеlIIlrI

19. ! lrr"ltlr l

Kll tl* пpllfiyтoK

;i зп'яза llIlillll

)

0. t.iir r рпu

1

1, }'ll1liiB",tillllя рлtзлlltп;тllr

iT

c-r.op0}{a}rttl

2?. Ilepcolla.ц та оfiлilта tlpitl.ti
23. l IодiТ rtic,lllt

д:1.1,1l

бал;tllсу

24. I"IолiТ пiс,п;l дlt,l lt iia.пaltcy
]-

l"

1'

Загальttа irrtPoprrrnrriя

r'OВ']П ТОI]АР},lС'ВО кЛС)мýАрfi
ссдrLч 1 комllд}_IiJI>i
-}lo'rlijitP;t aýr-, 'lbnaPlic'Bo)

'it:i':l'0\'J

(.;tалi

за
С I'J)tljIIllIHtllc.l особсэю c],nOpe]l0Io.
вi;{гlонiдно ltt_i
l'tla Укlэ;t)'нr't,
2I черRпrl 2006 року. l{ortei; заIILiсу
(":ltti'l(rlir'
:l]lllr-li.]
,:lcl];i(il]}II(}\'1, per:cTpi
в
"[омбарл
М 16:l0
tcizouoocloo+i! ,uir, 2 l черtзltя
2006
:i;jb'i]l;i)'lЙ]:jf

poK,i

.

З "УЧаСltt,tкiп Ло,uбарлу JIсtiсдсв (_),rlcl(ciji
,,,,""'j],,o,lГ;lJ."b ;ll;i
:])сOЛИtI
fii,,ij:;
дfitIы(п * мпр'l,rновська I{а,rп,,"
n,1?".i,;I;lЪ;ilXi:';.ЪT;?"';fi":ijfilii:;xt'I;r;;i;

(к-тпj] yчiLcIlltliiH '['сiпарr|стпil
Сi(]l;lДУ -Y'tilcHllKitЗ бУ;ltl

'J'|'l{"Гj}]iiO' С]СДL{Х

t

,1,1l

ЗlliНеu','

РOЗп-liр частli{. lt4;rртп,,човсы<оi

',оз*l,
.]tgrr/lcil'>-Ha

Ll. о, У зв'язltу зi зrlilltlIо
Ло,rlбар;tу,iповriв тоliлТ,иЬi*Ёj''i,'п.rrrоо'.,л

lt(lв],1,1; тоliшrство
L]iдd],вся п*jaрr,rrrд;r, ,,о.,о,,, "1,ru.or,.,,,o <<JIо&{г]Ар,ц ссдr4х l
1, с.rа.гу1,{1о1rу KatliL.a;l.
'"i'"'l';:;'1"1gi';':il l:i, (,), rritfir','lit i.""*,',,ri
]го"прr,*:at]l.
учас"l,i ,,
Ак.уалt,гtиti
персtl}|аJlьLItlr-{
'-l'' )"i':'.';;
J'n'""-''in u..,o* y"-.io:iurun",, I<апi,l.алi вi,rобралtено
i",{

tlliL,\i

il)lll,

-

i1,.,;;:;';:;;::l,"'

в

,]ii,:tttlBHtlL,tt,ttl,tli ,iоt"tlвiр'Говарl-tст,Ва

}iС'ГilНO}j1.I

зiчlll,{l,,lj,]0с,I; ,r,t.

OxTl.tpKa, Сул,lсьltоi'обл., л.у,ll.
.flpcrc,iarlciK,,,u,

jltэлrбар;1 cl-i]l.1ol{
]{а 0l .0 j .202
;]o_11,i!llIt]]JYl]a_TllCя l] Cl,rtcbt<it:,i (:ls;racr"i

l:

бу"ltо BpIltjlatдe}Io

п HtlBit'i реl,tакцiТ. У зrз';l:зtс,у:зi
Jr:ll,:i.:tlл,ппuп, ;b;;*rnu l;oBc
свiдоц.гв0 гIр0
ресс,цrацitо c}illattctlBtli.
JIД МГ0000]90 Bi:t 09 ;rllпня 2{)21
рокj,.'Йi.r,"r,о*rодi{iс11}Iя

з,rtiлlLзttl Ilазгtl.t.

:,1 л;п,,,,,,', B1,;t дltrоиова"
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