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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат: Керiвництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА dОМБАРД СеДИХ I КОМПАНUI>; НБУ

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 - це питання, що, на наше професiйне судження, були значуrцими пiд
LIac наIIIого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод згiдно МСА 701. Цi питання

розглядалися в контеltстi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та пiд час формування
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, що не с фiнансовоIо звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неТ (IнпIа
iнформацiя)

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

- laHi про склад активiв та пасивiв ломбарлу станом на 01.01 .2022 року;

- Щанi про 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 та тих, кого надiлено rrайвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

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.

. оцiнюсмо зЕlгЕLпьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтносrli вклточно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операчiТ та подiТ,

що лежать в ocHoBi iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

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:

МАРТИНОВСЬКА НАТАЛUI ОЛЕКСIiВНА

вiд 24,06.2021 року, було здiйснено

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:
Частка (Yо) : 24,0000О/о

ПРОКУДА IHHA СЕРГIiВНА

Розмiр внеску до статутного фонду:
Частка (%):9,ЗЗЗЗО/о

седих сЕрпЙ григорович

69 840,00 грн

27 160,00 грн

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
нормативiв та застосованих заходiв вплпву до фirrансовоi групи, у
господарювання до TaKoi.

Ломбарл не входить до фiнансових груп

.Щотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства щодо
портфелю iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, код за €ДПОУ),
тощо

Ломбарл не ма€ iнвестицiйного портфелю

встановлених фiнансових
разi входження суб'скта

структури iнвестицiйного
суми, ознаки фiктивностi

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
наданих ломбардом, :]?l,гl]еll/l)кеlIих Заt,а..rtьttипtи збсlраlмlи У.Iаlсtl1.1tсilз tIОВII()l'()
'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 рiшсllь у разi
коllфлiкту illTepeciB

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



для осiб 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 apxiTeKTypHo-
будiвельною комiсiею MiHicTepcTBa регiона-тlьного розвитку, будiвництва та житлово-
комунального господарства Украihи.

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

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 2 обладнанi спецiальними примiщеннями для зберiгання
заставленого майна; примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв J\Ъ 1 та J\Ъ3 обладнанi спецiальними
мiсцями для зберiгання заставленого майна

.Щотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявностi у нього облiковоi та ресструючоi
системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнаппя), якi вiдповiдають вимогам
законодавства, i передбачають ведення облiку операцiй з надацня фiпапсових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг

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", згiдно
наданих нам документiв та даних €диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб
- пiдприсмцiв та громадських формувань, е:

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 вимогам,
встановленним l It1.1ltlrtcc:ttltlIN,l tlpo (lopivI5, Ta:зMtic,t, стl)уктури tзjlасttос,l,i, За,гвер7lrксIIII1,I]\4 iIall(аlз()i\4

MIirric,r,e;lc,t,tla (lirrаttсilз УtсраТltи l9.0З.202l Л9 l бЗ

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛОМБАРД

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА
ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ

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
2З,I1.2021 року, NЪ 96-кя

Контактний телефон (0482) з2-46-99,067 556 Iз 07

Вебсайт www.grantye.com

Вебсторiнка audit@grantye.com

Повне найменування ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ЛОМБАРД С€ДИХ I
компАнIя>

Iдентифiкацiйний код зз9774з8

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

Щата державноi ресстрацii 21 червня 2006 року



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 на 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.

OcHoBHi види дiяльностi вiдповiдно
до статутних документiв

64,92 Iншi види кредитування

Заресстрований стаryтний
капiтал, грн.

291 000,00 грн.

Середньооблiкова чисельнiсть
працiвникiв

11 працiвникiв

Наявнiсть вiдокремлених
пiдроздiлiв (фiлiй та вiддiлень)

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

ItpaTHa громадянства бенефiцiара: Украiна
Адреса бенефiцiара: Украiна,42700, Сумська обл., MicTo
Охтирка(з), вул.Армiйська, будинок 76, квартира 12

Тип бенефiцiарного володiння: Прямий вирiшlальний
вплив

Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi
або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi:24
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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 з
(ключовим па
результатом якого с
незалежного аудито Олег ШЕВЧЕнко

(rо""р p...rpuuii у PeecTpi 100056)

65012, м. Одеса, вул.

1|.02.2022 року
11
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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, у вiдповiдностi до Мiхснародних сiандартiв
фiнансовоi звiтностi (надаrri - МСФЗ)

Пiд час пiлготовки фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво Ломбарлу
несе вiдповiдальнiсть за:
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та ii послiдовне застосування;
- вибiр i застосування прийнятноi облiковоi полiтики;
- застосуваlrня обГрунтоваIIих оцiнок i судrкень, якi вiдповiдають обставинам;
- дотримання принI{ипiв МСФЗ або розкриття ycix суттсвих вiдхилень вiд мсФЗ у примiтках;- пiдготовку фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФз, згiдно з припущенням, що Ломбардя i
далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найблиrкчому майбутньому, .а 

""плюrенням 
випадкiв,

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;

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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,,ломБАр
(найлrснуваtlня)

!ата (piK, мiсяць, число

" за еДРПОУ
2022| 0l l ol

зз9714з8
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Фiнансовий результат д0 оподаткування;
прибуток

додатка

2290 9l8 1 504зUи t,oK 2295
2300 (165) (211rr}/rlUJ rUN \JvnlUK2, аlл lIриПИнеlIоl ДlЯЛыIОсТl пlСлrl
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II. ий

Прокулr lHlln Ccpl iTIrtra
Керiвrrик

Головний бухгалтер

н

Стаття код
рядка

за звiтний
перiод

за аrlалогiчний
перiод

попереднього
poKv

l 2 3 4
цuuцIнка (уцlIIка, неоОоротIlих активiв 2400

2405
l rdкUllиччнl Ky[)cOBl рIЗНиЦl 24l0,1астка IIlшого сукупного доходу асоцiйоваIrих та спiльних
пlllприсмсl.в 24l5

lнuJии сYкупний дохIл 2445
rпшип сук,уllнrrи лOхц До оцодаткyвання 2450

2455
Illший сукупний дохiд пiсля оrrолаr*чuчrr- 2460
LукупIIии Дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 75з | 2зз

lI. ЕлЕмЕнти опЕр т

Назва cTaTTi код
рядка

за звiтпий
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

I 2 3 4
lvld l 9IJlrul1,I tl 3а'ГDаТИ 2500 128 l36Dиlраги Ila оплатч пDarrl 2505 l 055 950
zl]l,dлyBaHHx на сOцlалЬНI ЗаХОЛИ 2510 221 20ll
пIчUр t и Jацlя 25I5 l2l l27
lпшl UlltIJJцlинl ви l Da'l И 2520 з0,7 24,7

2550 1 8з2 l 661

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТК

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 2 3 4. СРСдItl,оI)1,Illа кIлькiс],ь ||puc t их aKlliii 2600
L к(,IJиl Uballa ссi]елньоl]lчI{а кlлькlсть простих акцiй 2605
-rичl ии llIJиUylOK tзои.гок) на одну просr.v акпiкl 26l0
LJкоригований чистий прибутотt (збиток) на
]/lHy ПросТY акцitо 261 5
l{ивtдеtlди на одrlу просту акцitо 2650

Пяткова OKcatta СсргiТвllа



"ломБАрд седих I комплнIяl,
(наймсllування)

рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2021 р.

.Щата (piK, мiсяtlь, число)

за е!РПОУ

Звiт про

Форма Лл3 Коо.о ДКУдГ-tТоБГ]
Статгя Код За звiтний trерiод За аналогiчний rrерiол

tIопеDедIlьоI,о noKv
2 3 4I. Рух кошr,iв у резyJIь,I.атi операцiriuоi дi*-,r,осri

НадходяtенIrя вiл:
Реалiзацii проltукrlii (.r,oBapiB, робiт. посlrчг) 3000 5 069 5 554
l loBel)|leНIl'| полаткlв t збопlв
у тому ,tислi полаr ку на додltну вllр.гiсть

3005
3006

цlJlьового (рlнансування 30l0 5
i,Iа/_lхолrкення вiд о,г}llлмання субоилiй, до,l.ацiii 30l 1

30l5 42 бз
[ {адхtlдн<сllttя вiл lloBcptlclltlя aBallciB 3 020
Нlt/tхt_l/lясення вiд вiлсоl KiB за зruIишt(ами Ktllltt iB не
I]о,гочIlих рахунках з025
llалхолжснt,tя вiд боржниttiв неустоlЦи (штраdliЙенi) 3035 1 51
пilллU/t)ксllня вlД опсl]аЦ|иноl ()рсНДи
lIалхол;лснtlяо;л@
винаl,ород

з040
3045

палхолжсllIlя вlд стDахових ппсмiй
Ilалхолження dliltaHcol]иx установ вiд поверrtенн" uor",.

3050
з055 10 1 17 I0 124Illtlti ltадходжеtлltя 3095 1 13

Витрачiiлtня Ila огIJIату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 100 з48 2,18Працi

3 l05 846 765Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl10 22l 201
Зобов'язаtlь з податкiв i зборiв 31 l5 545 5l9
Ви,l,ра.tаtltr.я на qплату зобов'язань з полilтку tta пLrибчток зllб 2,71 25з
Ви,t,рачання на оплату зобов'язань з податку на llодану
I]ap,1,1cl,b

зl 1,| ( ) )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнпrих под-пЬ ; ,ЙБ- 3 8 11д 265
Витрачаltня lra оплагу aBaHciB 3 5 l5 l4
Btt1,Ili-t,laHltrl tla оllла.lу повсрlIеIlня aBattciB 3 40 91 115
IJитра.lаrltlя rla оцлату цiльових BttecKiB _, 45
Е}иr,ра.lанttя IIа опJlirту зобов'язаltь за страховими
коIlтрактал{и

3 150
( ) ( )

Витрачаrltlя фiHaltcot]Llx устаIIов lla наданIIя позик з l55 117,7з 12,798
!дддi вдlрqчання з l90 20 9Чисr,ий рух коштiв вiд операцiйllоiдiяльностi з 195 1 з16 l l06

lI. l)yx KorlIтil] ), резуJlьта.гi illвсс.гиl(iйllоi дiя.llыtостi
I Iадходжснltlt вiл реzuliзацiТ:
rЬiltаrIсових iпвсстиlliй 3200
lrеоборотrtих аt<,t,ивiв з205
Надходжепltя вiд отриманих :

вiдсоткiв з215
цивlлсндlв з220
Надходжеltня вiд лсривативiв з225
Надход;кеrlllя qjд погаtIlеlrllя позик з2з0
] 

I lr.,чхол>кеl ttlЯ в iл вибуr-r Я доч ipl l bot tl n iлпlr,,*^,r*
lIIlIIol господаlrсьl<оi' олиllицl 32з5

з250

коди
2022 |0I lor

зз97,I4з8

lIалходя(еIIIIя



Витрачаttпя tIa придбання:

фitlансових illвестишiй з255
шеоOоротних активiв з260 22 48
Вl.rплати за деривативами з270
tJитраIIаIrIIя IIа IIаданIIя позик з27 5
Виrрачаltня tta ll1rидбаtIttя дочiрнього пiд.,р"i*п-*
lllIIlol господарськоi олиrlицi 3280

( ) )

lIIш1 платеж1 з290
ЧИСтиЙ рух коштiв вiд iнвестипiйноi лiяльноБ 3295 -Lz -48

rrr. rух коtптlв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Надходженllя вiл:
Влlсноl tr ltапiтltл}z 3300
JтримаrrIIя позик зз05
IlаЛХодrl<еltIlя вiл пlrодажу |Iac1 ки в лочiрньому
ПlЛПРИСtvlСТВI

33 l0
l lIlxI llilлхOлженIIЯ 3340
Dиlр.ILIаIlllя IIа:

BtlKytt цrtасtlих аr<цiй зз45
погашенttя позик з350
Сплату дивiлендiв 33 55 948 l 012
Витра.lанlrя на сtrлату вiлсоткiв з360
Виr,ра.lання на сплату заборгованостi з (liHaHcoBoi
оренли

зз65 ( ( )

B,llTpa,Illtll lЯ tta trрилбаttttЯ lIастки lJ ло,tillrrьопrу
llдпl)иемствl

3370
) ( )

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

зз,7 5

( ) )

IнIшi пла,l,е>lti 3390 l17 l30Чисr,ий рух KorrrTiB вiд rРiпаllсовоiдiялыlостi 3395 l 065 l 202
Чистий рух грошових коlцтiв за звiтний перiод 3400 289 144
Залlлruок коштiв t-la цоrIаток року 3405 l23 267Впllив змiни ваJlютних KypciB на ]алишок по-Б 34l0
Jалипlок ttопtтiв lla кillеrlц porty 34l5 412 I zJ

Керiвllиlt

Головtlий бухга.rlr,ер

Прокуда IHHa Сергiiвна



3 оБмЕжЕнок)
вlлпов|ддльнlстю

{ _+

{lоэол*
ТОВАРИСТВО,,ЛОМБАРД С€ДИХ I КОМПЛНIЯП

!ата (piK, пtiсяць, число)

коди
2022 0] 0l

зз9714з8за С!РПОУ

Форма ЛЪ4 код зч дкудг-lвоlооs-l

(найпtсttуваltня)

Звiт про вллспиii капiтал
зд PiK 202l р.

Стаття

Код
ряд,
ка

Зарее-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал l
дооцiн-

ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлеций

прибуток
(непокри-

тий
збпток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чеllий

капiтал

Всього

10
2 з 4 5 6 7 8 9

4000
початок

року 29l 7з 2 649 з 0lз
Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправлеltня помиJIок 4010
Iншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок Dокч 4095 29l 7з 2 649 з 0lз
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол 4100 ,75з ,75з

Iнший сукуппий
дохи за звiтний
перiод 41 I0
!ооцiнка (yuiHKa)
необоротtrих активiв 4111
flооцiнка (уцiнка)
(liнаtlсових i HcTpyMeHr.iB 4112
Jакопичеtti KypcoBi
эiзницi 4||з
,lас,гка irlшого сукупного
,1оходу асоцiйованих i
сttiлыtих пiдпоисплств 4|14
Iнпlий сукупний дохiд 41 lб
Розподiл прибутку;
Виl IlIати власIIикаN.I
(ливiденди) 4200 (960) (960)
Спрямування прltбутку
llo заресстроl]аного
ltaItiгa,lty 4205
I3iдllахуванrrя до
резсрвного капiталy 4210
Сума .tистого прибуrку,
належна до бюллtету
вiдttовiдно ло
законодавс,гt]а 42l5
Сума .tисr,ого прибу,r.ку
на створсн}lя
спецiалыIих
(цi,rlьових) tЬоrlдiв 4220

1



1 , 3 4 5 6 7 8 9 10Сума чисr.ого прибуL.ltу
на матерiальне
заохоченiIя 4225
Вllесlси учасltикiв:
Внески ло капiта.ltч 4240
Погашоttltя заборго-
BatrocTi з ltaпiTa.ltv 4245
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуп-
лсlrих акцiй (часток) 4265
Анулювання викупле-
ttих акцiй (часток) 42,70
_Вилучення частки в
калiга.lIi 427 5
змеtlшенrtя rtомittаль-
lloi BapTocT.i акшiй 4280
Iнпri змilrи в капiталi 4290

4291

IIридбаrrня (rrродаж)
HeKot t,t,ptl:t boBartoT
частItи в дочiрньому
rliдгrрисмствi
разом змiп ч капiталi 4295 (207) (2о7)Залишок па кiнець
року 4300 29l 7з 2 442 2 806

KepiBHllK

Гtl.tlоlrlI ий бухга,rl,гер



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 i i} II1.pa1,1.1

7, l}:rl;llrl lt ttlt ,lблr l

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

ý. {}ifi з 11cOBi lltl:-1la.t.tl

I{J, 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

) 0. t.iir r рпu iT ;i зп'яза llIlillll c-r.op0}{a}rttl

1 1, }'ll1liiB",tillllя рлtзлlltп;тllr

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" Загальttа irrtPoprrrnrriя

1' r'OВ']П ТОI]АР},lС'ВО кЛС)мýАрfi ссдrLч 1 комllд}_IiJI>i (.;tалi за
'it:i':l'0\'J 

-}lo'rlijitP;t aýr-, 'lbnaPlic'Bo) 
С I'J)tljIIllIHtllc.l особсэю c],nOpe]l0Io. вi;{гlонiдно ltt_i:i;jb'i]l;i)'lЙ]:jf l'tla Укlэ;t)'нr't, 

"[омбарл :l]lllr-li.] 2I черRпrl 2006 року. l{ortei; заIILiсу в
(":ltti'l(rlir' 

,:lcl];i(il]}II(}\'1, per:cTpi М 16:l0 tcizouoocloo+i! ,uir, 2 l черtзltя 2006 poK,i .

,,,,""'j],,o,lГ;lJ."b ;ll;i fii,,ij:; :])сOЛИtI 
З "УЧаСltt,tкiп Ло,uбарлу JIсtiсдсв (_),rlcl(ciji

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 ,1,1l 
РOЗп-liр частli{. lt4;rртп,,човсы<оi Ll. о, У зв'язltу зi зrlilltlIоСi(]l;lДУ -Y'tilcHllKitЗ бУ;ltl ЗlliНеu',' 
',оз*l, 

Ло,rlбар;tу,iповriв тоliлТ,иЬi*Ёj''i,'п.rrrоо'.,л'J'|'l{"Гj}]iiO' С]СДL{Х t .]tgrr/lcil'>-Ha lt(lв],1,1; тоliшrство <<JIо&{г]Ар,ц ссдr4х li",{ tlliL,\i il)lll, L]iдd],вся п*jaрr,rrrд;r, ,,о.,о,,, 
"1,ru.or,.,,,o 

1, с.rа.гу1,{1о1rу KatliL.a;l.'"i'"'l';:;'1"1gi';':il l:i, (,), rritfir','lit i.""*,',,ri учас"l,i ,, 
]го"прr,*:at]l. 

Ак.уалt,гtиti персtl}|аJlьLItlr-{- '-l'' )"i':'.';; 
i1,.,;;:;';:;;::l,"' J'n'""-''in u..,o* y"-.io:iurun",, I<апi,l.алi вi,rобралtено в

,]ii,:tttlBHtlL,tt,ttl,tli ,iоt"tlвiр'Говарl-tст,Ва бу"ltо BpIltjlatдe}Io п HtlBit'i реl,tакцiТ. У зrз';l:зtс,у:зiз,rtiлlLзttl Ilазгtl.t. Jr:ll,:i.:tlл,ппuп, ;b;;*rnu l;oBc свiдоц.гв0 гIр0 ресс,цrацitо c}illattctlBtli.}iС'ГilНO}j1.I JIД МГ0000]90 Bi:t 09 ;rllпня 2{)21 рокj,.'Йi.r,"r,о*rодi{iс11}Iя JIоilбарлу, lrcзiчlll,{l,,lj,]0с,I; ,r,t. OxTl.tpKa, Сул,lсьltоi'обл., л.у,ll. .flpcrc,iarlciK,,,u, оуо З, припtilше rмя 12.
jltэлrбар;1 cl-i]l.1ol{ ]{а 0l .0 j .202 l

;]o_11,i!llIt]]JYl]a_TllCя l] Cl,rtcbt<it:,i (:ls;racr"i : 
pc]liy ]\'Iatt l'pII ВjДОКРегчl;tених пiдрOзлijl1.1. яtсil: :,1 л;п,,,,,,', B1,;t дltrоиова" /:,;'?':;:-t,'l,,i',?,i,i]ilil;il], ?'Жii[Hfi

;.",r,,,,,,,,,,,,,,;];.;li,; 

-ii]""i 
il),i,' T,:j' tjj;:]':i:." 

Iriдu;р.;;;;;,о',ii,,,,ро.,tiлу Nчз, ,,,о ,uiu"or,,n*.,o

"i:,",";:,:"с"";'"', ,,l,iij-,, i"-,1j,;;,;,&fi*;Г'T'lfr;, ir'Ж;.*]i,;';#:fi,i.,1i;,,j]i,i:;l:1 ,,,с-lлlitlв' ('Tn"""' 
"" 

з r l:,iоэl p",qu Ji"-,O',uo-",'rn,u гоJI()I]пог0 o(licir, r\la. l],I}i'

;,":ili,,;il;ii"fiil',il}],j]|):}:'' ; ,о i,p*.unn,l: м, т,ростяrнеI{ь, R,vjl, Блпго"iilrснсt,ка з?,

}: 20]7 pt,llti зl.iлttсl розпOрJl/:(iliеllrl:r I-{КФli вiд lб цlав1-1я 20l7 poItr, лti7]l"ilortfiailJol,t б_уло оr]rи;'tано rrittr,нЗiкl I,]]{фII 
"о 

,,рu*uiй",опП .о*,,uлtцrськtlТ Дi;t;tьносl.i з
'l;l/:lal'lIlЯ фiНаllСОВi'Х ПOСJ]У, а cit'{e lttt <t{,iaдallll" ,,;r;.r;;; ,;;;}IKy, в T,ol\l} qllg,li l{a yi\to*itxtРillансовоГо кред]{],"},>, JIiirензiЯ O*,i.:rpo,uro't, дiс tIrr,ltlHo,,r,rn, , i6"05,20l7p.

OctltiвlIl,tr.t BII;1t)\.J дiя.ll1,1qсlс,гi Лоп.rбарлу ё },!tlлпIlrIя KotlHil Ylr,l0l]ax r}ill;itIсопrlг 
' 
кI]едl4,гч, 

'JgrrEy} U rlc{'l'j'cltlilЛ КOШ-I'lВ У ПOЗИКУ. В l1]]\Iy чtлOлi i

lir rli'lcl'rtltaril'r ](i]i Polg' J'Iомбар,:t BijlH(lcl,rlbcrt до iч:tiкроltiлгIр}lс]\,Iст.I]. зг.i,;Urtl з
i]i'i,i::i;,:j'rl;i,l,iij"'"' * jo''''i УrtРаiНи <Ilptl ;;;,;,;;p.bKlrii об;litt .l.it (;itt;tttcotl',

,:,,:],,]]:,i.j Ii]i, lji"lr) --iril,rrllt;l. l. lli.,ttl,rtocri lIpQ ttерitзпltlrl,вкi. tli

,..- ,:, ]j]'.],.;it],; j?(,lj;! :;l.;it.llicr-t, "1lnrtriap:tv за or-, l.alIIli t]ru,. 1ru,(r,. Д;цlеса c.ttllrittt<tt

2



.,",-,*,,}o^1i]-,:i,*rl,ЩT-Ш;'i''i"lil;;'" ilii-гtня фilrяшсоtJоiзвiгllостi

fi,Цi ;ýц&*:l:{rlх*:оз" к*р,),;"";; 
tfiýi " :tЩfuх;};J:;llfili

звir"ltiс^гь JIолтбарлli *,,r,rrо,rо.оttчJ'(:lься 31 грvлня 
'0.1,1fo*,. 

, ;;;;jr,;'t r}i'aHct,lBa

;:ijili*:ifr iliirц;l ilН:;;: ;#;;Р fti, 
Н: х -;, ; п:пti Н*;

fil,х,,л.*р.,,-;';:'Нi;,.il]lЖ:i:'" j]]:' О,"'; ;,,.';;o;;,,-;;"'i,i'l,,jri:l-T'li;,ЖlЖ*
.lla,r,_\/ склад..l l l1,1.я dl i l tit tlctl Boi зв iTl ttlc.;;, 

-''''
cbl,пtctliсll,

I,i]tliJ|,ll],. 
t{]':Ibl'l{)l0 fia,iIJ()TO'{) ЗtЗi'llОс,t,i с грIJв}.lя, звi,tтлiс,ть cIfial{|,IIa I] l_L{L]rJria\

(".l.i.ilji.)}] 
I]

l;i,.li..:r;:cit.;cl.,,, 
,l,,.,,j-.]^ 

l2':(): l Pl)l(v JIОl,rбпрл, Kpill го;lt
з;;irlлIсi.ь rо rtc.,aJliзli"'l-ti,ltt, 

, n,,,,,n,l, t]erlc clli"itt,tl,.,,;.,б,,ri,a""totTl 
or},ricy, l11,1(, ,1]li] _]it<).irlx

,'ltr,i,lfr[,tlr.,1 rIltlprt.',c. заIj]с])..til(\,( . ,л ,,,: 

'",.,._"', 
,I,il 

cI("1i-.,11il(' lilгi1, 1LIl_\' ,]'itt;lltc"t,1]

ýJlly;i';i;i;r ;rfii]iJ';:;u"Ijii;,.;l"filTl,,,,l]illi'TЁ,,o;'i,?ibi, ,tlý?li,;]]T'yu, o 

" " " 
u ? il ч il] il| 

j,:'l 
il:] i"i},i;'i;frI*i ;,i*, :::.* 1o*,ф ; *i. lьтс:ь t,l1,,,,|')6' jil(,\ (l)\4('tjO). В Рслltкrtii',,,,,,,,iй r,rir r,.}l uiчlrя 2tl:1 ,.,,.,*,..l'X 

cГiltl,.lapTi,, Оl:r,,,l,,,Й,,пrr,,]
]}'i,:'ii; *1J :iT:;Hi,l:;:iil;1,:;y*jhi*li:ll]:;:,:];|li,J;d:;j:l;:;,l}l;;l,,j:
'ji]i1,,l'i}jil'i rllilt;ti,lc,rllxli ,,,о;,,,,u.r;'i",,;;,;';;;I':;_'?l'_::i:"*:'лУ]ССrЭ. u,ou,,,,,, 

"u ,u'""i ,l uUi lr l)\.l(,,Б(j.,n,,,,^";;;,;i"fi;ii',';i,'';ii,:'l;Hi,illyl;;ж;l":;
;i:;X,ffi;lX}:;i:J;';Жж'i,;iou,,"oiп ;;il;:,{'; са['с, jl.petllloi., дсlсrпвiрнот,

Д;tя пiлr,отсl
,utnn.-r*irio*ri;",;;;;:'::']'1il 

Л()ЛilttllЯ фillitt*совоi'звir,нtrот.i пико
.,rооо,ц,,'п.,.#;; ]Ж;^i;il::i:1l;, ,li:: !;;';;;; ffi"ЖIi'li,,]i.|]::}',j,.li'|';'.1:i
:]j0дo 0рl"аrriзацji' ; 

".ri.,lr,r,;;il,]j]Ш:Iill]loп'lлI;I{Il,\ 
зак()ноjlавrп,., ,,;i ,,opn,u,,,"r,,,Tx ttк.г,iвv-г"ЬЛ, 

"1ir;T;.;:il:],T],,:;:;;iJJili:J;:r' 
ООл;к1] ,.п',l*',i,о,,,,,,я 

фiнiulссlпо 1, 
.зlзi,tttсlсl.i 

rз

,,,., . ''.,,,,i 
N4СФЗ, МС'Гj(), ,,,;,;,;;;;;;

i,r,,,,l'J,l;'J,'",',juli'X],,,l";жж:ig:ili:ЦH"l','iT,.iiН"Jiжжi|ij;1,;lч;;:-т;
Уп;;агl.т i пс t,",l''l :: 1 :Р' 

l lla rfu i Н ;t Н С i В l Ic пl,fiл i 1i1l gr;,;;;.'
сtзоt,ф ,:(iя;ll,,,,.,,u ,rrl'l',e-}]ccI'Ii]"q 

JIОllбПРЛУ ori;,,no,, .ririr,ri.],.,,

:]:::".:1:,,, 
, ,,p,,,,l,,u*,Xil'';Hý:,iý,,ll1i,;;,з1;;;;?Ц;;Iii,ll]J"ill,|;:;[,,T;illjж:;:i

iJi;,;,::;;i;:.,ifi:,;;,,};,1*1i;:j;;ffi';,*;';i,'J*{,il',,,,,жr$]xl H:;l;жl:
Фitiаl,tсtэtза 

зI]1 
, 

; ;rliu)ll{llJ З ltl}ll{'I ЗВiТrrОt'о перitlд"у,

;Ц lliiii Н к r;*; ;j ? #fi Hkd x}l *l*I у;, 
; 

] .!: *,';' : : i 
1;-]

;.,.*TJ';I;ii'lii",}i1;;,;::;:,;*;; 
; 

,Jiэвitрrlства, 
,,; iu,l]i'ж;":Yfilj1 Ж;



3. (}ctl о Bll i п t} }l Il цll lI ll об,пittовоi tl o;li.r,и Kll

npl,tnl,t,t,lel,tb" яtti I]J1-1114ttпIl)тъ lIn велI,1(tI]нУ аlстивiв та зобсlв'llзаt.tь. Bi;,lёp,;;;;"rr;:x .:

ЗИiТtlОСТi, |JСТПrltlВЛеlti П;lttПУЩеIIIlя T;. сулжеlI[Iя гру}lтуI01 ься на ic1clptlt.J{{..]]1,\, ",,l.]ii]:i l].

ttio ttаЙбi,ПЬllI СУ'I"ГСRО l]Il]II,IRat{)l'b на cyr{!] вttзt,ланi у (lillaHcoriii.-t звil Hllc гi ,гll i.ltjLl;,;ii
зIIаt{еlll{,I якr,lХ \l()i{(e сга,гИ {1l)ичи},IоlО ri0ригувfi},rЬ балансоtзtli вар гt;с ri itK-l tll:,ltl ]il
зllбtlв'язалlt, l] Hac,fvlI1,1(>l.ry фirttrHcclBcl.vty pot.li, n,aniorrura,"n,

- CTtrэc:K еI(сшлуатаЦii clclltlBHltx засобiu;
- Зllelii1,1elllt.ll aK,t.ttшi в:

ll{)ПcРc.)liIboir{1l 
'rrr''r"n'un,iY РОШi. БYДь-яlс1.1х ,злtit{ в сlб"цiltоrзiй п<lлiтлttti в 202 l polti tle

и i.,ttiy паlоuя,

(}t:ltoeпi ,зtlсtlбtt
L)*g9*'l' :з;.tсt;бlt. гt1,1tlлбанпi rlic"t.ll ;1it.l1.r переходy на i\zlСФЗ, врOхову}01Iэся _l, звiт.i

Lзро LРiи;tttсоiзtlii cr.,aH эii поргliсllсltо ваlэтiстю. ,ilu 
",,r,,,,"ас 

Bci uu.rior", lleo6:<i.lrti .,l,,ill

лrlор,l ttзашiТ.

liаttir,алiзtltзаlti Btlr"pa,I"Il вl(лIоtIаtOть 0cIloB},li ви.гра,1,1l tta лlсlдсрl,tiзацitо i .зtt1,1it;r
чilсl]иII itltTt,lBiB. якi збiльttl}'rOГL 'l'el]r\riH i,r Kopl,roHtri експлУаr,ацii udo t,,r,,1rrrцl.ttl,tь i':<
злптlл iс,гь ге I lepyI]aI"I.I,iI()X ojlI L

l}итllа,г1,1 Ila Реi\{0t,I'г i обс,пугсrвуваr]шя 0clI0nIII.Ix засобitз, ,tlKi ltc BiдпclBi,(ato.1,b
Ill]l'iВе,ЦеН}Iýl IJIIIJ,le КР},IТеlЭiЯrl ltаГti't'аЛiЗаttiТ, вiлображаlоться в звiтi про сукугlнi доходи i
t]tl,гра],I,1 тtrго пepitr;{y, R ,II(olt\/ tltlltи булlt ttoHcccпi.

Cyb,la, lц.' а\,{()рт|.|]V(:l'ГЬСЯ: * це rlepBictla rзар,t,iсть Oб't:It.i,), C.rCllCJl:}Ir1.1x засобilл або

]l] t i]i] l i,}(:l ься Til Ii0}0. t,t1o лt,iр i Bl l к)(: }.ty,|II().

Дtlорr:llзаl,tirl ()c}loBr{I.lx засобiВ 1lpl{з},Ii]lle},Iit ллtl спиЁilНнrt cy}l}.I, Illo алIортIIз},ст.ьсjI
l]IIl)ОДОВ)i 't'elrПliHY ltОРI.1СНOГ() BLlK()plIcl'aHHrI аli,г1,1L]y i розрахtlвчt:гься з l]IIl(opI,IcTi,lIIl{я\1
гrряrtо;lirlii.iногсl ]ие,Году. 'Гep;l,rirtlt кOрисlIогс] вIлl(ористанIIя грчll 0сlltilз}.tих зitссlбiв
пi]едставлеIt i,t,aKl,trt ч14н()]!{ :

- Бу;tиtltl;t ?{J-З0 роtсitз, t<pilt rэрсtлловаtllt.х, якi а,rtr_rр,гllзуlt"tl.hся Згi,цtrrr з T,elэplitltllrl лiт
.rl()гOr,}t)}:}\. ()i)e}I jlrl :

- lr,{;tt.tlltlttt та оfrла/lt,lаI ltlя * 2 * 7 poKiB"
- Ь,{сб;ri. г;r iHпti trcгtclBtli з;lсоблt -"? * 7 рокilз

'I'ep;uilt 
к0}]1.1сI.1ого RI{Itoptlcl.aI,1ltя i ,ricTltlД }.lapi-l.\YHaHHrl aý.lopT[IзattiT перег;1.1I:t?tlо1.1;ся

на lii1,1et{t liс))Iillог0 (liнtiltсотз<lГо року, Bll:IIlB будь-ltкttх зrliн" tI{ti RIIIi},Il(аlt),г}, rзirll tlt,{itlot<.
зроблс,rtl,tх lJ ll0шсредrli trcpiciд1,1, врilхOвуIO,гьоя lttt :Jl.tirtll облjковоi' tlttittlttt, 7,1|oxi;t лбсr
зýt,tт.oli..i,].l() I}1,1l{l4K[lKJl,}, в рсзультатi. вt,rбчrтя aбti;tiKtlillitt,tii об'скту t)0II0пIILtх засобiв.
1]}.IзlIаlIi.lI()тl,ся лli piзl,tl.ttцlt lrtilti с;r,r.lами rзiд пllоллtiliу i ба;ансовсrtо BirlэTicTto акr"иву i
l,}l{:r}lil[:,I,bcя н lt1lllбyTItax i зб1.1тlсах.



{ {e.lt * пt ер i пit ь t.l i п Kttt tt в tt

l lС'ПtаТеРiаЛЬНi aK'rtB1,1 З КilТЦевtт;иl; ,l:cpt,liHa1'!t 
яикOрис1.[1I,I}1rl врахс}вуtOтьOя злl

Гl;tilТ'iСТtО 
''О"О:1:']:,.,.:'].. u"Pn"l'no"nun,u, lI?]KOп}l1Ie}I0i а*rсlртlrзацii. дrrор',изпцiлHtlpilx0'\/t,T,bё,l 

.1;Iylroiritlrr., ,цiu,rп,,uпч ,ге,рь.liну cKcniryaTaltji, Ь{е'од Hap.txyBлllHJiaMollTl't;latЦii' аltirлiзусr'ься lta KilteLtb к0)(нOго фiт,rансового рок_у, лiквiltацiйллzt варriсгь1,1r-:rtat ерiальлlоltl ак],'Iву ;-{opilltпtlr; нулI0. Витра.гr.r IIа шолitttпе}tt-tя, idOлсl]пiзаtj;I0,t'to'lllr}iKitЦiIo 1-0Ц0 ВiДН'rСЯ'tЪСЯ llЛ збiльtl-tе",,п'g,.r,*,,auп.tт tзztртсlс,гi t.li,lrar,clti.l,iibIj.,{1lаl('ГI'1}Jу" а B''i]'Pi]''lI Llil ttiдтрltгtttу об'с'tt,t,а 

' 
";;;;;,;,r" д.jlrt L11.1K0l)IlclilI]IIя сгаltjI]lЛl,,|ОСяl,ься;IIо {]I.1Tl)ýl Toгcl псlriол1,, u о,rоооу tзоltt,t вi,lбYвr,,,.,'",r:';u""'' 

-Ti"().l]:::.l,:1

iltiГl'll}tI 
'J ll*B1,1ЗIl;ttlelIL]\{ .,pn,.un. ,,,,i,,,",ioi"*;;;,,, ffi'|lj' ,,,.,,,r,|,':,;;j'll]1llll]lrr,,,,L}t'lr'lxlt'tT За T'a}iI'1}1l'l TTer,llГelli;i;t1,1I}l]\iI,I aK,IlIBtl}{I.1 BLlзlIaIo.I.I)cr] l] i\{0b,L:|{l] ix r+rtбyття.

.lапасtl

J:i':i'lifi|,l]t)}{,l'bc'{ 
за }lеIIш()к) ] ,l,flKIix двох l]e,l1-Itlt,ltT: coбiBapT.icr-b T;t .tис,r,а BapTic.l.b

tt; Lrelle;:tlilKv"Ia itlltli u"''рr,,,,u" llt,lltecc:lli tiiл чttс r;;,;;;;; заrlttсiгl;1о i,x iегtсlliLttttьlэtс.lIllc1,1e:_]I.IaxOjl)(elil{r( T[t l'1рLlt}сле}lня iк .у 
.гепсрitпl;il',i 

cTat.l.

Чttсtпа ворпtiспtь..реолiзпtlii,-- ilоЛерел}tьtl or{iHetla r{iпa про,ltа)кч у з}]ичаi:rнолr1, ходi
l1Ж":Hilfi Hi}l};;;",;H;l,:"''io'" uа заr]ершс}lIл,{,га l1оljерелj{ьс) ottitletti B'.{.1,,.l)i}1.1.{.

l,{я Ko;tittv зtlirну,лuiу,'ц,пuu;II,1,гьс,, ttoBa clцit,llcit чllcTill'Ba;lrocTi реа;riзацij.. Лt;tllcll'ii:'" tl0Гr-iiHtttt, ЯКi PaHittle .,nPi'uo,,i,rr,,l t{ilЁ,I,'iorje сшл{сапllr{ запасiв I{I{)lil'e собiварrtэстi.ili-lt't;lc ]if\lilt]" itбtl rtttrtItl с чi-1-1се сllзijlчеltt,lsl ,,бlr;;;;;;,;; чl.tс,гоi.паlэгсlс.гi рсллiзпuii
;;,i.l,;;;'i:'i,,*":,i;r;o.""'ti'll't1,1x 

Оg"]О'u""^ сv^,а чOýгI(()вOli) сl}исання сторнус'ься (r"tlб.lo

;:ijl# 'l'l;fili.:';Жil' ;':,, i ; :;: 1" :}:-fi [: т: жl;lffli}, l;l l:

ll чз t t о п lt lt rl tt tJ ttlttp (t lп ll :
Коли :lnrtaclt рсll,тiзонаlli, Тхl,tя бa;tatlc(llla вар,гiс,l,ь ВltЗLlа(:]-l.t,сrl BI1.1.I),l.,,l1,Il.| ,',epio,,.t,t,, в

чl,{L:г()j'tзартоr"lt,i рсалiзаt,tiiта lзсi tз,lра'*,,unoria noBlttIHi n"*irurr,',,,"aJI I]Irграl.а[,Ii.t перil-r,lrч, гlЯlit)'.''у bi;ttlYP;tc'l'bc,'l Lliltl1'}i()Be cIIIIcilIlHя або збиюк. i:i,r;;';,,о,,*rIкOго сторнува'Il|я. б\i'ь_,IIi{ll,i,) члс,гlt(lн()l1) сIIl,тсttнпя заtlitсiн, LLI. l]пI,IT.lKat: в резуJIь,ruri ,,бinoura""u'u,i".oi BapпlcTij;lJ,JJ,]l'};,,:ililЖ;ЖT:l",fi;i;;:-"-'I'ILI c:.Y]\1I,1 заrlасiв. 
",.,,,"п,,оi'"п'l,,п,оо.,,,, n

/{ll Сtola;t.v зlttt:-tciв вiлнtrсяr ься ак,гI{l]иi- я;li --Vгllt,Iп,lуIOтьсrl лj}Jl гIрO,jlа)l(у у зBl:rlai.i1,1cl;rry xo:-ti бiзпесч;- I_1сзавс.i)tjIеllевltJ:обttицl,tзl1,
, cjJl)\)l,|lllli,l l,:l tlll t 1l;1 1.11i rtit tc;li;t. lll.

,,,,, '';];;:i;i'J'filli.1;fi i*,:,:;';i,,:,}lХХiН;iжill,до лоrrбарлу yclix рl,iзllttiв i в'rгi;t,



j{ r: # i п t о р с: ь t;B з в {l rцs l t,l rl а lt i t: ttt ь

l:I', :ir: ::l ::,:,ч::"::l 
i сть _ jJo l tlB iри i tз l t лт or.1,1, trlо l l1lед'

;::::l# ;,,{,l1у::: jj:::,",,,:::,:"-;;;,;;,";;,rffi, 1;,jl,?,.]'T.],i,ý;:ffii:Hl#,l]]:,*,
jixi:,llx'}xii,:,::::,:::*y,:*:::::ii;;;";;",'ji,lT;J'ijjl';#T:i;ili :i::':,,fi,ll,:;;,K0l{ip;l K,l,I I }] х t] ill I I0 tt.l()I-1 }l !ло;]l{} ц botTl iгtсцэуl.,f еl,ггу"

cl'at: С i'(lpi)lit]lt,'l

11, B}IJlaIIIJ,\Ill lil)J. lili:.l\llI :il
З,,:{Illс{,Ilос'1 LcЯ,{it it}lt)]r i l l.]()],'llIlt)Ii)

IlePBicr'Ta rr1,1iHt<a ir,lrrto'i ";{Сбir'орсьlсоi зпбсlрговliносr"i (за .1..,BapII" 
poбt.,,r,l,r посlrl,ги)з,l(iiiсtл'ос,'ься за cIlJ)aI}e/l.]II.1l]0}., BilpT.ic"tTrr il*реда}lllх аlстивiв.

,t;|]j.,jfi?:,j]:.:::,:::,,:::,i]::]],1rliT:ncb,K1 заборгt-lвапiс.iь li,,Iасиtрiкус;ться як
,,',r"'j,,,,jJ]"'"itrit 

(cTllcltr П0I'ашIеIlIiя fioIl.ut l2 лliсяlriв) l 
"",,Ъ.-,r,"i;;,Ж',f,Нi:];;;Тi i;:"l igя rtiB),

l/;nu'ouu"'l;]'ii.]l*,il,:':l]"::1:::::,,,::1::ij]T.r:]a yi\.IoBI,1 BijltltiBi,цltoc.,'i крll,герiяьl

:;;:]illJ::,,i'i:,,,:::^,::.:]:]::::, ::l::,,l1,,,''o u,rj,,ou, ,p;;,;;;;;';,;;;;i;?il"'HЖl|];,Iзlit:icttttx:,l t': ,:^::I:,:jriиu.I() ,up,;.,,,,,. ,u;;, ;;;;;;;,; i",iii]}i"i"jiжt,,;i;;-:i

IIePBii:lta tlt,litltta цсбi.гсlрсьttt,li, заборговit'ttlс,t.i
j::!I::::'r'r,tl.t lзilIctlTIt,tI{I,I за IiOprIcl.)/IJi]l-,lгIя I(ре;].{Ilтill\.lи
u()l,}l l]ili)l lc 1.1().

,iIo::fi;t1l1 |]еI,,\,ляl],l,{{) пр()ýOдJ,t],}, ol,,1illKy' ,цеб-ir,сllэськt>i забсцэгtltзilпостi ija BIIjtaH]]л\lLIb;i]i]"i;]I'ii}lli' "ýIKitLo t'' 0б'c;K'l"ttBtte свiltчет,llIrl 'гOго. rцtэ пiдбувся зби,l.tэlс BijI зrtcHt,lteltltrtjir']-1]1'}l()r"Ti' бa,'l;iilc*';tlt iЗ;tl:Т'iСТl, illiTI{l]y з}.lе{llLI},с],гься f{it cyilly l^alill.\ збt.t.гltitз iз
;;-l;;:;,?li::;;J';ij,i:li,,'i;:Ji;;l,:;;;::,'::,:::l]:1.', зi]llткiв u;n .*,*",,,*,,,,,о *opn.,,o,,;
пriiйбу,гнiх .pou,i*r," 

-,',,rr.,л,r,,' 'rз,;;;:'" I]a1]'l"lc]'l., r-a 'ГеПеРitllr'lЫlЮ lЗttPTicl'ltt tlчil<у,1,1аllt.tх

Зхiеl{LI]спНя tioplItlilclc.i 
'iдоуо*.''r.l, ,;;;:J,' i'#rrТ,''..'ДНr;"rrТ;Н;;-,;"fiI ,ж:},Ii.l д\/}{lt"\i tссрitзниtt,l,ва. д()сгат]ltl l,{J,lя 1,1OKpr,{T,,"rl I]oпcceп}Ix збиr.кiв.

l Ia "говаlэltу дебi"l"орськ,1, забсlргtllзапiсl,ь pc:]epl] I,te IIapa*ol]yt]TI>c,{,
I lОЛаЛЬtl,tа cll,tiltKct itlШСli ,ilС'бilТцlсl,ttо!'заборr,овн,,uarl 

1rn ToI]apI.{, 1-ioбollr. II0с.ц,vгII.}.
:1i1:::)]:-cJI 

Зfi сIlрill]еДjil'lI]0ю вартiс'гrtr, як. до;liв.ttос Bap,,,oc.'i II.{.alllel{}:Iя. ,гоб.I.tl c.'lti(.)lI]IiYi'aIl}Ix к()llтрilк,гiIltх Ip.luol]Llx lTo-1r,lltiB на да.гу оцiнiлr. У разi ,r,i,, .,,1ru,,J;,:,ir;il_tittrl,гtlст"i iHltroi;tct5ir"opcbKc;T злiборгсlваtit.lстi, п{о orn,,rrl, ,'tl"rie t.ln зпiтttу дitту, T.i-tlti з,чritl1,1в}lзнilюгься у ttplrбvr-tc1, (збt.I,1.ку) звir:лltlгсl rlерiоду, У ф]r;;;,;;*iЁr зBiтr.rticTi.onu.oиpuoounзпборt'оtзпltiс-i'ь вi:tобрах<ас'''"'о' 
'о диско'IтоlJапOк) Bap.,"ic.iro. пOт()t,на * зal чtIст(ll()

t,)ltрitllrд,'1111l1' BaP-l'ic'r'b Дeбilrrpcblcc.ri т,а lcpe,ttHT,rpc,,Koi забtrрговансlсl_i rlel.ttlxtлltBo

;i.ljfi]l*;,,:ilillii;.ll{" 
ttatlejleHi Ро.'''р,,-,, *uu,,.. зu.,,,оi_у"п"п{я c.IpatJLrjlJlltltoi, ва1l.гtrсr,i r:

it,l(lo1-1;itttt,til ,,,",,; ,;j:::;;"};;iJ;'::iIl"ф'Н;:iхН::jJ;.;.,;l;,,J,т,;i:,;;:;;-,ыll;r 
;;;Kirprtc гvBa,l i в {li t i а пr:tlBt;T з вi.t,лtrэстi,

Гр о t t t tt * i lio ul пl t t tt t в i|-r t кв i в пlt е t.l п1 tl
Грсlr,шопi KOLLI'rII т'а i,ч eIcBiBiiлeHI,I,I Bl(jlloLIatoTb: li.Iп]1] в yc].aIrORax бat,tlcil.i, го,t,ilлIсоtзil({)l]l,г}J }, Iiacax, Гроtltсiвi коu.lr.и ,га 

i'.x
ПРС'l}()Jяl,ься в rtat,lio1.1a_lrbиir)i валrот.i, 

СIiВllli}Ле}-IТИ YlPП}IY}OTЬC'I, ;i Olleрartii з llи;rtl,t

}:'lI[l.]J:{Ii,v llРltiil'tЯТТlt I'{БУ PirrreT'o,n ,,1rо п;,rпiло,*i,,, о-"1,r".r-,i, ;;#;;;T-lj,lil]riil_,i,



iil,tclniPttc,icTi tlошерленI{я г]]сJt1_I0вих ксttл.гjR" визlltt1,11,1:t iхtЗаР'r'iС'ГЬ Нi,itt-tбра>ttас,гLся,v ctcraдi зблl.гl<iв знiт.iltlго ,,*piooy,. 
Яl( аШ'И8У ПРИlI}llIясI,ься i Тх

$реllёa

.,,ч,,r,r??{',l0Нtlлl'l 
:зДiiiсltltlсr,г,сlt згiлно з Ir4СФЗ lб <r()p01l{a> якlrii Bcl.yIIiIi] п дirо з (}]

За ,1t)вгсlс,
вI,1зrli,il{),I^ься оr- ,rn'''"""'o"n"' Д.)Г0l]()l]llIll{ 0Pcfil{rI. яt<i поLtlI},iilк]чll з {)].() l ,:(l l9 гоji.\,
о;:еllда)",ruп,о..р,,',llх,;::,,'Ё],fiiЖ,ж:Жх;;i'*';;,fi}':ffilН;;:чll,:ll;н;;;:;;:

()ренднсl зобtlв'язfitrIlл сlцitтtовал,]:п..a.о_вартiсr,кl оI)сl,дt]1.{х n;tll,re:Kitl:]n J(л}гоl}t.}р{.l\Lяlti лlttttit-,tllcл },lcCllJlil{{el.Iиi\.1ll 0танO\т на 01.0 j.20i9 p"-i,"i"alio1.I.].()Ra1-1oI(i i:]:]acl 0сr,ванIляIIcт't]]It}I i1{);llilTli0l]IlX зilпоЗI'l1Iе]L; на llllT'}' ПеI)tl-l0Г() Зас1'tlqува}Ilrя fuIC]ci,i3 l{: K()pcl1,1ta>i,

AKTl,tB:j rtpi.,]i} коl)l,{стувс[}lltя п,taйttOir.t оlIil,tlсrсться зrl BeJI!lrIиH0Io, lL'0 дctlli.tlHKttlol]cl]l.HOj\'lY ЗОбОВ'ЯЗl'tt'lllI0, СКОР],IГ()Ва}{0r,Iу на су}{у будь-,лкнх Bxte 0Il,пачеплtх. лбtr б.\,,itь_,'l(IlX Ililpax.BaIIHx ope',Iл'I}i' 
",,o".",,ir, no;,;*;r;;"'; tticKl оре}]доtо, RiJзIIаlIl{хtJезпt"lсеiэс,,{ttьtl у звi,t,i rlpcl фiнаllс<rооrii .,,u,] пir да1,}, зllстOс,Yr]аIл[lя l!'1СфЗ I6.

R пo,lla"tbllt)]\'1Y aKTlIlt з прliBа t(OрIIс:тYI]i]},lня [,lalit,lQirr сlttiплс.lсться за c.oбiBill;r-ic.tr,.l .l

I,,{;l alcl,tlBи l

I:i,](Jаii\),0l]Ёпдll ,i:"Ё?ff,,/"};l';i;i"i"лl';i'.'ЦlJ:o.iili''-lj;i,'i-,':;|jý-iiЫ.i:'::]
BIIKOpI,'cTalIH,I aI(TIIRy з IlраRп коI)'rстуваl{гtя ,l,а/або nir,aiir a"pn*y 0репдlI.

Пiс,ця лагl,t II{)tl;I,'^K}, c)pc}i/l}i оренднi з<lбOп'язiu',лrя сiцiнюtrl,гься:- збi,льшус;тьсЯ бa;taHcoBa ва;r,гiс.гь op*"o,lrr,:o 1,rбс,п."rоп"u 
"о 

lIl]oIIcI11. зilореI{лi.lI I j\,r}I зоfi сiв'rtза lt t ля r,l и :

,.,rn.,*o,,, 
Зl'leI'Ilt]Yc'I'l]c;l бiШi*'tС:(lВа BnPr"ic't'b 0Ре'lдII.,1,0 зtlбов'язання 1,1a з:tiiiсttеиi o;lcп;uri

- llcPctlt,{illI(lcl'bcrl бa.rriillcclBa ваlэтiсть ()i]еllл}Ig)I.0 :lобсrп,:tз,tltня J{a буль_jtкiплil,t"е;lti. tIOв'я?ztlri з гlол;lлыrlоrсl r,lсrдrлс!iка,riu,о ,u,.,rrorri] on*r,"",

ГТо зitKittrlelllli :tii,]l0гonopy,t,aiatlo заlсittчеllrлi c,ll].l(y кор},lсног,, i.}J,l*opIlc-I,atl{1,1rtati'i l]I]v з праl,jа li0ристув1,1{tгr.я ltлйt}lсlьt ltрипr.IItят!l ,зl,з,чitпlн,ti i.lKI.IIIlY.

У (litlaHctlBili звi'tнtrс'гi JIсlьlбар;t вiдобралсаr,: .,pcH;lHi зtlбсlв,ltзiltlllя iaKTltBt,t з rl])illзаIiop I,ICl,y t}a I I t,l л п,l а йт,l (.l:tt }l i.l L).r\i п }Ll.Jп{ t{}-] н0 11 :

У знi.гi ttlзli (;iT.tz-rпcctBиii cTatt;_ aI(I.i{BII з пг}авit кOрl{о,t]ул}а}{IIя у T0ely, car,l()j\{y ряil{tt!, у якс)]\{_у вi,ilгtовiлlti базrrвiaI('J''Il}l{ ПО;Ii-lВi}JIlIСЯ б, Яl<бlt ВtlttИ бУ:LИ u,u*ni.r,o ,llоuiОЙ, з нlсазiвltоло v tlpllMir.Koxllяlttса зпiтч, в lttt1.1i.i lзlслtо.lеlli ,l,aK; aKl:tlBll;
- (}РСI{ДIrС fОбQВ'ЯЗаttllЯ (JliРc}{() ВiД illmllx зобOп'-rlзань з IllcaзiBlt.lKl рялrtп звj.l,i,. вЯtttЗii вli,тt(lченi TaKi зtlбов,язаtttt.lt. 

''\l\J\''L' llJgLD ^) l)J\!l,JllJJft-}K) РЯЛriП 2 ,



У Знi'гi l1p0 cyцyшIlиl:i дохiд:
- IIl]0LLcH],[li lзllтратlt зr] зсlбов'lt3i'lllнлпItI з ()pllltдLl (NOn!ilc)HcIlT с}эillансопltх l]II1,1]a.].]

i]tipc\,1{] tзi,1 ttьttllэ-гt,tзаtliЁrttlх вl,{грil,1- за аt(г}.tв з IlpaBil I(()рtIсl,,\1I]t,ll.{t,rя ьtайноьt.

У зпiтi ]ll)o l]yк гr}Oш08l.t.\ ttclшlтiB;
- ГllОШСlВi Гt;tаt'е;Кi В Pax)'ll0K tlcHclBl-toi часl,кrl opelljll,loгo зобсrв,lIз;tttr 1r! * i,

фiнансовоТ дiя;lьltоr:r,i; 
' ЧJ J'LJLJU 7rJ|l11

- rllClLtTOПi ПЛЛr'*Хti В раХyнOк tliэr:цсl;т,lтоl'tlilстlt}1 за 0релlдн[l[, :JOбOн'язанI-1яIl -,,:tt)сlIJl(1ченIrх процсtt t.iB;
* liop()TKOcTl,;t)tctlBi t)peHдtti плill:еilti. Il;Ia,l,eiKi з l,taлtl1_1itt1.1l4x 0peIll]Hl,tx алi,гt.ttзiв, l.a

t1,1ta,t,cilti I,{e 13IijII0lleпi tl c_l1,1il,tt<Y 0l)etI/llI0r,0 зсlбOп'я:зttнл]я- - /ц{) ottepat,tiiil,ttli ;,tiя;lьнос,r,i,у 2с}2 l 1rошi )i зв'язlty з лirrвiдпuir,:lсr BiitoltpeýlJIeHor.t-l rli,lроз,ili;rу 
"Yg J бt,н

:lOCl iltllir]l}0 розiрвillllll]i Дtlr'сiвiр ()peHJt1.1 Hcilildз)Iot]()гo пplrп.limctrrli, та. t*iдlIoBiдtlt,t.

li()pllcl !,,ýi]}llIri rtaiittolr> .г[.} (/(oIJI,()cll)(}IioB1.1x зобtlв'язаtlь з праl]а на ()реI,1.цу).

{.)псу.lаttii' ti зt;'llзtttt tt,|t lr CИOPOll(1,1ll ll
'J ll'.liз;l t l l t u t t c.l 0il0 t-la]\l r, в l]а)l(аiоlъсrl :

- ]ilctl()Irtl]lttlt (l,.iitt,t tttIil,t ) Til tlJIcllll i'x cir.tci:i;

Ошср;ll_tiя:]i :3lt'я]ilttt]t0 c,г()l_,}tJllr)I0 - 
'lepe/'lil!Ii1 1зесl,рсiв, п()слуг аб<> зобtlв'ilзань r.ti>Kсуб'ск"гоll гOсll0дii]]IоI]ltl;ttя. t;lo звiтус:" ,га зв'rtзпI.Iorо с:йроr*оlо. незalле)Iit,tо вiд ,гOго. [IIt

I II]l IзI l;ltlп("гl,ся l цi t ltt.

Ф i t l att t:о в i i t t с пt р.\,,,п е t t пt t t
Фit,TltTlcoBиii iгtстру,ltсliт * llc б.\,дь-.rttt1,lii :10r,оtзiр, за яl(им c}i{llo1:laclIo tJI.11.I}IKatC

фiltltllсtrвийl aKT''8 у ..Лного пiлпр1.1сллilтва ,га 
фiнitпс,tiве зобо}.]'Jtзi'lltlя чtл iltcr.pyrlertT

3,'I;tСlIОГtJ ltnПiTlt,lY - У it,lШОГО ПiДПlэIlсмства. Фiна}.lсtlвi irrс,грул,lсI-11.I{ ilрсдL,.till]jlяl0,] ]:
cili]tlt<r t}lilralictlrli ittfl,1,1l}tt тa фitlаllссlвi зсlбов'язаиня. JIсlrrбарл nrpruiaпu o,,n,,rra, фiIlallctlBlli.1lti;'t'lttl itrjrl t]iiltаttccllЗcl ЗОбtrll"язаrittя ч l]aLlaHci lЗrзi,гi про cpirlaHcoBrtl:t стан). KO;tt.t il.iJlt,IcIl
liО",l}] iJ(_)ll() Cl-at{,, cTOl]()Ili)]() l(o}lTpi-ll(l^H1.1x п(),ilо)I(ень il{оj10 фiнаrtссlвсlr.о ittc,гpyrtettT.a.

,ilo chiHallcOti1.1x iллстlэу;rtентiв J1ollбap;t BiдHtlcll.t"b дебi,горсысч заборговаlliСТI: ljiI
lta:tлHi rlocJlvгIt т,а iHitty дс,бiтtrрсысv зitборi"tlвлtt.tiс,i,ь. l,рсlшовi коrлтil та ix eKпiBa"ileHTlL
I,I03I,IKlI- а ],aI{o)Ii кредIiтс}рсьltу :заборгrlrзаttiсl,,ь за 1-1аданi пс)сJlугIl Ttt iltllIy Kpe,iu,I1.t)}lcbItv
зпi]орговдI IiOTb,

j Iolrбap;t l]I lзI,1ilс TaKi катсгорii' ф iHallctlB1.1x at<Tl-t tзi в :

- фiнпнcr_lBi аli,I,I{I]1,1, ш]0 оцiltttrlo,',bcя зп а\{()p].I{:]()r]2.r,j()}()

- {lirlarlcoBi ак,гtlвII, ttttэ oцiltttiloT},,C)I :}tl сI,IраI]е.цлI,1вOIо
pe:J\j IlL,l,a,I,y ttepetlt,liltKl.t у пlэr.lбутrсу або збlrгкч.

собiBap,l,icтro:

Bapтiclro. з пi,tlобраiлсеttпяп.l

Лоп,rбар.ш BIlзll1,1c t,it lci кат,егорii ф irlaHcoBrtx зобtiв'язit1'ь :

, tPirraHcoBi зобr:в'ltзаttttlt, сrцiненi за aLlop,I,IIз()l]at-I0t() собiвар,l iclrcl;

- фillаt,tсr:вi :зобоtз'язатtнrI, o1,1ittelTi зл cttpatзellJll{l]olc) BapтicT,K-l. з вiдобра;tсе[iнялl
рез),льтатУ rtepetltliгttcIl l, прибу.гtt:У або збlrтlt1,.



ffia

{| {t,j ll й н ll 1l.

,jil-trit зi N'{С]ФЗ 9 {'вс'гr'ttt'tв iдiкl з 01,0],)01Bp.i JIоллбард orjittlclc ФliltaItccltзttt:iil]j,ilili ,j;l 
а\lо1]-г1,1з()L]ilt,tол<l cclбiBap,t,ic.l,to.Ltirtl,t,tto:

а) {littattctllзtli,i аti,гlllз yl?}Iil'YCl,bcx ý pill.tKax бiзrtес-ьtодслi, ;rteTolо яrttlТ с yTpl.iM,t1I,!1rI
ф\rrtr.rrcourtx ittirr.tri\tr jl]\1\ l)}\еý)Y,днýrr rýý\\\(.lвuх irtlTtltttъ. nepca(tlrrBtllrx кýlýъý!ýlцl:) договiрнi ),ntclBlt (littirr,rcotlilг,' aK.ttl,y oбyr,roB;rKlK,:r" ,,"r1,',o,*,nrrl{rl Y t]l(tlllalti }ýt,r.tI'p(}ll10r}rIx ГlО'l'ОttiВ. ti(lT,pi с сY].{] IзI.{п,Iliil.аful}4 oc1{08tlLli сlrу;а та rIpOlte}tTiB tla лlепогilItтсl|\,ll,iIOl t(y rrcHoBttcji cvirlyt, 

-- - - -J lrlJL/l,(vгl , tб t1.1 t,lullt

tllra>;otlvtttч" оорЬ.rr,,rrrрсlttоlзiс:t,ь l<релtrгiв,.га забезltе.tенiс,t,ь лiltlзi,,{rIt)tL) засl.аl]()I()"Jlопбар;t Il{) 1tsi)cl,.'l,1jli}t] в llo.r,l;1:lыtlc'rt1, облiш t}lillarIc()nllx аlt,гlttлltl.

l {р |l It.yl t е t t t l {l,tl.tt,l l t r|l t t t.ll

laIi,,lIt "]]оltба}tЛ }laC креl{t],Г,, з ,loB,,"n 
'зпб*.,r*r*о,,,;i;;.;';;;rli\t ]\.{aii|Io\,I,,I{<lлrбарл сlttiutiзyс крсд1,1,гr{ зt"i;_(ltо ,,1r"r.|;io ltаRеДtrtIIIх в r"абллttli l

tp;oйJ,iBйБii:r

i'абilиltл ]

liрс,д1 111 11-1-з ц g 
1 i ; u.. ;

збl1,1"ltlt ,за RсOь cтp|]li

lJ ).,pilxyRaIIHrlýI резеplry

Bj,rcrllKи l,r,rp,riБ.ro,,Бr rr,r
tr;tpt ici t, (litttttlctrBot о ;lкIи11\.

I]}ci lil)eдIITI., lle ýlaK)Tl, ознак
l'{aPitxOBУ'o'b.,, }Ia ваlэr,iс,t,ь tpilrallcг,Hr:гJ:llT;Hi ;::Жifi"п.|;;};О "'-'u BiЛctl'Ktr

l}llll1iilBЛclllIя г]О&{1,Ir(Oк l\,,IIнулIIх зlзiгнllх шерiолiв b202]pc;l1i lli;дg11.1{1.,

Г'elt;l ac1,1 t|ri ка t 1i л t lopi tзt.trl;I ы{рi.\ cvbt вiдсут.rlя.

ltot}atltolt tta ttlltt6.|:lllol;

fiiЛПОrЗiДНО jio ПlrltttlzciB ПсljlaTicc,Bol,,rt l(tr;rgк0), Yicpai.;,lll. яlti дозl].jlrIr]тt:Jitpit,llcltItrt1,1 п"цi,.,I,I,II,1ltа поlrаr,кiв l]I,I:зHarInl,PI 0б'r,:I(т 0i]Oд[iтIiува}.IIL за пpitl]и,laj\,lltбl,хt,*;t,t,срсьlсого c;б;lilc1,, без t<сlрltt_t,tзаl.rlтя фi1,1аtrс()во11) рсз\/лl,.J,,t1.\/ ло oпc),цi1.I.r(\/l]aI{r.rJI ll.t

I]П;-]i-}Tl((l}l lIa ПlrltбY'l'olc, JlСlПrбаРЛОrr б-l';Io приfi"оr* pio'*,r"o ts'rз}lача]1.1,t об"скt.0 п одп,ж"\r,lJан I,1 я за праl] ил0 r{ 14 61.х галтере ь ко гсl clб;i i ку
IltrЛa:l"cltt Hit ll1Эl;бYT'oK В}I;3IIас]l,ьOя в звiтi ttpcl tpilrancoBi ре:зу_пьта"I.I{1 зп IJIIк"iI[0чс,_{нrIл,I

,ll]J,j,,I,X]r'-iB, 
lttiлlj BiH tзi"lносl.гl.ьсrI лtl с,гit,l.сй. ,iлобрпо,*,п,,* б*ur,о.*1]е,,'{IIЬо Y IJ"ilt](rIl(),\.1_y

Сytrа rttrTOrlц()I,tl гl()лil,гliy l}l{:]IIatlitt]-l bcrI llIlхO/tяч}l з tte"l.rtrlLl1.1и oП()/ta]1-1(()1]a}loI,()tt1,'llS,v,rl<y за 1lili, ,]обов'ltза1,1t,Ll Ш()lj{{) потOtII]()I,() подo,1,I(у 1.1R t,tpltбy,r.ol( розрахов!.(].ll,gя l

Ё],гал l Ет,аrr ]
гlсýlэ,]наtllI()rо збiльl,ttеt,lt.Iя
|iРе;'lИТ'JОГО I]14З}{liY

ЗHit,tttc ,,оiiБrйr]
liрсдl l,r L(,}го рliз}jl()]I."}1]cr{l{l1I о,tiкуrзанi

ttpc,лttTtti :_rOлтки
Cl"iKl,Baнi iffiilli-

J J i,llc clL,lot }i;r;x ш+;i;:й;;'Й;;*|' ;й;;;й
illi,l,}{I}''' без урахl,ваиlJя резерву 

- 
]



В tt пл u пt tt tt 1l а tli в l r tt Ktt,lt

.,"n"r,;l:,I:;'];1.:j:]'"(: li'po,,'i.cU1o1to11 8I,1п,I;l'и працitзнltl<пм як l]'lTptlTlI T,l я1,:

tJ t tп-lt л,t,t t ;fi fi l;:::,:J'll'::, :Ii: " 
-oj' в;ltс,n"uu",,,ii'.yo, n.

'l;tPrlбi'l"lla 
"'о"', lJll(j(l(11 ,,о *n,,l,,,il/;:' ,'uiНi:l;:;',il'.";,,lll;i;i..';,,lý,iili? 'iJ;i^,.;,,,' ..,

l l епr:i ii н i tllt о l l tl"
l-Ji'цllовiднсl iK) циIt1-10Г0 Заlt.l,{.i{i\l]сrва YKpai'tlt, ло:rtбар,. Hapaxottyc B1.1ecl(Il д()ii:J:K:"';]"l;:j;J',,:iжй,fi};:::л ";;,,;,;;i;;;;,''1y *n u"i сдиrj*го cotlia;tbHcltrl

r,{аJ]аХУванIIя заробiтl,оТ ,,;,,,i;.'|i::;;,t-|YI01ljc' 
ЯI( LЦlot{crlrrli J{.tpaxyljal-1IIл }Iit гIg-1,cl,ttTj

llnl.'itxtrBttlri n]'o,,,io,.,,,,ull, ra заllоб;,.,,.']];;];:ill,i]l, #H'HT;';j;, 
П*РlОлi."u 

",,,,,nny 
бу,,,.,

/ ! ч ri ii^ t t i t.:,q sr d а ltt tt ý а"\ п l t t:_y

l },l 1il' 111..,,,, зrij.l rlor:,:li}IIl. 11111 11;1,,
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lЭСЗСltt;llttii Кýlli-rilЛ - Цс c.v-]\,Ill резерву. c.].Iзol]etloгo Bilttltltliдtlo i,1() ус.ганов{tих доl<у;tленriв'Зп 1rLt11'119" нсрtiзподi;lеrt<го приб,чтку, C,r,alrort lll з l:zЭоzГ o;;;;;;;;uoi?';,,;.,u,cl,B()pella пoBtticT.lcl tз су,vi 7З гtлс, 1,1 ll,

,[lсрозподi,i'сltltii п;rltбутrlК (llеttоt<llитrТй зби,гоrt) гJl(,Il}.,ча(; РСЗУJIЬ.I'ilТLI llсr,l()чI{0гО ltepirl,,1,r,.Ill0 llозI(рI,1I}il(:гься ,v звi,I,i пlэо cl,,iHarlctrBi резу:tьта.ir-r (Звiт'r,рa' .,r,,y,r*lilii ltсlхiд), ск.Iад11(]
'Tal{(-}tt 

lla 3]'1?'2021 РОrtУ cYl'Y 3 443 ТИС,IJ]I].. B,.o*,y чllс,ti зir звi,t,нItij пepittit 75J,rrrc.,l]I{.

у 20]J pol1i rзiдб},всlt 1эозllодi.it lI[Iстого прrlбчтку п cy:lti 1)60 Tlrc. г,рн.л В l'0l\1Y LIl.lC;-l.i960 r llr:. Гl)н, * I.Ia RI]lIl)Ia,I]v дlrвiitсlt,l(iR. 
r'r" r' L'Yivrl 

.

l, }rоооl"l,л гlослчги

}lt,каýrи :l блодж9толl

l)e''cpH il{l t,1,],j,IaTv в i.ltt 1_1. c.l,r)K

IlIc],I> з'l l рядоIi
ýa{,ц,ql,

Jl.t2.?0?t р. Jt,I2.202{}p.

lt,10 1 1

615 J 4
6:а l65 )?l
62'_

6a0
l65

ч_1
5{]

] (l{i0 29 24

I (l(l5 .1l 63

вiдtlбраittаlоl,t,с,I \/ зtзiт'lсlсr i в cT:ir гr.i ,,;i ,*,,o"-r,й;;;;';;,;;';;;;,ib;:;'i;;иXili,i.
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l 8. ýorзlrlcr,;roKotti зобов'ltзаlt1-1ll i :ибезпечелtпя: ("rllс. l,pll.)
,1{о вгtlсl.рrЙ,;Йбu 

u 
;,r,о 

;, й i ýб;Й;;.,,, u,;

,ILд9 l 9j9,рý ц u i,!rjl9.з]lц9д9lý?ýй зl,12.2а21 .]1.12.2t]]l} rl.
-l 

*
l lf--.^"._*, , ,.-.*,,,,,,,]*

I9. П9,1а.19lt шп прllfi1,1,11ц

i0, (}шсрачiI зi зв'хзаllII]!tII cl"opoIlдillIl: (Tlrc,. грrr.)

З 01 сiчшл 2L)t': р""; Jlublбa1l:to,1t прltйпtя,r* pitttc'1'я об.скт. ()l{o.:'al,K.\,l]RHп,{II{')i:la'i1{oIJ На nPtlбY.tiK ЛО^,бар;,;] ,,,ir,rr,..,a',!I вllхOrlrlч'1.1 з фiпаllсOв0I.() pa,,r,ur,r.ory ,о,ii:J,ij::, ,,l'li ;:];];Ж;"r,:';il,i;.,Ж; ВеДс,rьс,I зI'дIl. з мсБо, о"з 
, 

;topr,.y'.lr'r,{,l
lJ(),l())lictIL 

1.1trз,lj";li Ill tlt,;r;r,гKo;,;;.;;';,.,;,;;;;T,,;:l,,;:' РiЗПrllti, Bt,tl]1,1it,telli ,,i",,inlr,,,,., 
",,]Itl''{ltt'tltt 

"" "1'"b1'"'Ii За l'l.Да'ГItоI].lt} дett;lapalliclo зir ?020 p,itt сtсладас 270.ч09 lJlrl,I[i.цьr,и :ttt 2a2l piK сlсладас-: 1(.l5 з12 rlлl,

l}ll,illl I]Il lI.:Ill1,

i ý}: (ol]1] 
|.(.) ý?лqr!гиtt

--- 201{rБ -

г*tti фаlс"tт4-1lt; 
, - - ",!,Jll(,!l,Jл,) ь L\)' l l]()LlI ]\{tl"цI{ зl,iачI,i1.1i1 tтcl,al,rllзt-trlii вгl.;tl.rв

l) ltеСr'а'бi-ПЫtiLlТЬ I{iri Hii ЛOРОГOr]iнlti iilu,талlt як tla cBiLun.lt)i риIIк,r,.гtlк iHa pllIIl(y;J:Ж:i:#Ш:;:;Х?,l';ЖХr ;n*,n*u*,,,,o.\J l]i],tltоIlанл.Iя зобов,яза,i,,, ,,u ;1o,,,,oopu*,,,
2} ПP()Ile*'{' ПОВ'ЯЗаlti u 

"o"'i*";o"o COVID-l9" :зсlltрсr,lа. LIерOз liаrlRLtiс.гi, карfiltl.иIIних;:;;;;;} J.;::'Н,:",]|]:rnj:i;r;;,: l\,l.){t,ilt.BOcTi .",i,.1,,n,,,,. lle1,1].,' з ttлlc,rlTiB. якi
lЗi;Itаtt, ll'ЭРiJtrЯНо з j\,t1,1'{\],цi,,{\'," 

on*unll|" ji,*-"Xiii;jffi:"'ll;.Жý*жH:i;t]]Iгl]п,1,'J JIоr,rбарлl'зрOслI,1, 
1, зtз",зlсv з tteoбxijuti*rro,uu,ino]aritlя 

lta.l]?ll'TLIiltlI1X l]]{II(]I..
lt}rttjtбання засrlбiв irrлиНi,lу;rль'u.'aa, rr.r"*rу,..лсlзiлrсJ-rittчrо,п"*,rпaооiв,.r,оtц(l.

;l,,rr,r',:,iТ,i:l:Hi|J;,,,,."';;;;;*;""'n'l""o' .,,i.,,uirli 
'"-'r " yKpai'li, lIeлoctcot'л;licTr,

Фаrсгсцlи риз}tli}i с,госов[{о r}liHatlccrBo - гOспOларсьl(огс) cl]a1;.y JIоrrбарл,ч;

,r,,u,,r,o,,1|,1,offi,|,]';'ll;Ъ;i;,,ijl;"'' lrеРiСrДi JIО;vrбард .TplIn,t,l* прибчrt.ltс.га не I{j]aгI_)/(]

спл,l,tеlti

16

зztllсri,lir.л l а u"r,,i, ййiЙ;;;;.;
,j_ ](,],li,l\l ci.rlcй r.,tlitltlt t ltjU
JIоrlбар;tу, u,'ii с, ,rп*,,,,",и



- J(OT,lI(y}]eHTLI * I(0LIliypeH.] ,tlliM1,1 перевагаý,1I-.l ,ГIсl:ltбар,ц1, на p}1ll]il, ;ltltlбa1l,:il,t;txlIL}c,IyI, с: rIOзLITLIl]Irit iсt,tlрiл ctIilзpoбi t.ttt{ryI.Eil з rrocTiiillиlТаРНt!iВ 't'a iлlдl.tнi,:{уальпий пi;tхiд i{o rijli€,H,I.ir], 
t{1l liJlICFll'fll\II'{: ]'I"JYll]tl] Сtlс,ге\lil

l:lес'габi;tl"liсr'ь с|iиаllсоu'' * 
'-"'"''r,.чraч,,iOго c1,;lny - JIo,1rý;rpл I,1c] }li.,(] IlpOбJiei\{ зОбС,пУ'r'оВуваlI}I)Il' Взя,|.t{.ч llai ceбe,P;n,,,r.o*n";;;;;:";,;iiir*o.r.\Jtl.tc].lt{tia,\lIl 

i.ti lt;tit:ttT,;t:tltT.Jlсlм$дрл с ,,Tilttзijtllclttl ,I,it rlла,I1]0пр,rrr,rп,rrо,., tl,iHallctlBoK] ycl,a},l0I]0l.'.

CтaHclr,t на З1,12.2tl21 ;lillсl,крелlrгнllГт tтор,гrРель J[ол.lбаlэ:rч cK.ila;_lac I 9l7"2 rrlc.
li]-;,i]lliii],ill;l-"i;i,li1;,i],-l]liffiT,iLi'jii:lЦ;;;;",, чlасli; lg11,2]I]0 гт]l , ,-

nu",,,,.,ii,ll, }]i;llllll;r:ii#;,ji:]'}iio', 'n'n.," cl,p()rt ll0l,altlcrt'L{ до l2 rtic.llttiи. .гirfrlсl

,u,.o,,.,l"'l1]i:;l;lil:jl*;ж;'fi;]il];:,i":Ж;i|l"l:,n,i,ni,,u,|L,Ltl1,\l. .tatt лlt tici

,,-"*rJJ:;:f;;'l":l- 
ttlac РltЗtrКiВ Гlr)В'ltЗап},Iх з судовIIл.,и процесаtIIl, а.те rlпе pl,:tlIIi

,l[сржанuоi -;,],;,;;.;,,;;Tli,l;; ?;ij:il,;]""JoBIIx 
IiOltlТilЗ, Bt,tac.,ili.llt,n ,,*r**orjr,,,.,oi,pi,our,,

['сзt:1],,l Cti,loprlr"lnalltlt:i c,'aHor,t rla 0l 01,202i рO,.ч н cyrri б тис. rT)}{, l*е злlittкltlаtзс.ltlii:l,jгrii l,,,,l ji]]' nu,::,]._1,'uI 6,1,,1u: IJиJiоpиc.l.all yrii tttt-rn,i.ou,l,u безнадiiiпоi заборr.сltlаtltlсIi
:].;l]lj:::, ,;i',l],,l];,, j};;,;;:il;l;T;'аrfi;- ',o;;,;.;;,;"il',l'i,n,,,o,',,,., сеу;lсбсll<l в рirзi

lIpoilcc упрrttl"ltiнltя ризи}(rlл,lи в,ТIолtбардi оxorl;lloc Bci пl.Ullt дiя;tьtlосr.i.}rгlра tз.,t il.t t.tяl 11Ilз!l lia}.{It здil-tсн ttltоерiпнlл,ггпl,r, pio"o безпt-lсерел,чп,,.о',ц:,J,,иli,,..i'';d,1,;:'ilТj''Ж^,i]'''j''i.,;;п,,i;l

:iН'Жff"Ж::;,:j:]'"'Дl, 'hУ*"iЦiН, 'our,,,,,n 
обов'язкiп та гI()RI.IоIза'I{еIIь_ а TltKtl;K ,till(1,' 

:lor<peMa.r., ;;filil1,.J,.;;Xill;Ж:ili}';:j'"yr;9',1, 
- -'vr):/! ц t(ll\\'

- t<elзiBtlllttгBtl Jiоr.tбарду u ,,rnro" cBcli.x фулrкltiй .l а BiдttctBir:In"rrbllocr.i JIepcll,\,чili.;llll,iý,\ljt"rlоllбitlзл1" Ii(),liT}:}al,ёI{TaNI}l, та .JlJ,atta;\,It.I Дc}]i*aBI,IoI,rJ I,IiiгJlяjly:

,u.rr,,,,u,'illiЖ;iii,;;ffii,-: Ме'(аХ cBtij'x rtori'n'*n *"i ,га Biлrroni;tп:rbTtclc-l,i гlсрý.а

22. Пe;lcorlrlл ,1.1t 0плil.|,а працi

}Jff];;ýi;;ж;,,;;rfi1;,н;ill:i:Oнал.y- за 2(t2l pilc ск"чала 1l tэсiб, в ,I,ofut), .tllс"цi l
1-Iitplrrxtltзa rl i в rI.t.i]al.rl н а псI)с()Ll ;1л :

},3ид Brl,r

Зltробiтlllt ,lnu,ia
l Illtrl l{}ii'j,i;lTtt llpitllillt tиl;аrl,

n т.ч. "rlii<apHяlli за paxvll()Ii
ll i,llt xic1,1tij

jii:T r:lri*'.--
105 l

(lлr.r н lr ii .о rrlа,ь" оii;,*йоi



R 202J, 1lorli бч.,tо cT.tlopcllo рсзерв Ila orlli,llB}ilit)PIlc'ГitHoP(':lel)IJ'',',i,,,,r,i,,,,ii,,l,.rnttlзc,t,,lli 
87Tиc,in,;''n,"*''.'lc 

В cYMi 9] tttt,. li:;;

2З, Зпсr,осчýiiriлIrI l{ortl{x та Il'I)eг.,IrlItYTll.t cT,itH;t:tp.l,iB тл iп.герп;lст.лцiii.
l t clBi r-lr ГIсРСг;]я }lу.ri с t,a п:iарl гt t .r,il i п r,eprlpci.ll t,lii.0б;riKtlBa 

.lto.Пi.t'ltlca 
' 
"'r,lЙpry 

"BiдttoBir:tac 
полi.гиr(i, яtса :]i:(г(lс|]lj\ ]jll,];1ся \

ll{lПСl]е,ЦFIЬOir,lУ ЗПi't'ЛТОму 
"Срi,iti, 

зп о,,,,о,,,,,о,r,rакl-{.ч n,,,,rr,* Сr-а.rtда}lтiв i i,r,.pup.ralriii.:r
]]:::;:,i..- 'IJii:JJlJ'''J;:i;: 8"СI'l,|Ц].З ] Сiчня )o:l p,,,,,u абсr.лiс;tя t{ic.,t.,IaTtt.iilL,l(]f{\]t\r \|(,tlrl lб i;l;;:,;л,,';;;;' 

9 t}:|111111gбg; ilrc
(_',,,,,,rulr,,],,. r,,,;'rr,r,r, вl.tп],r,цсIli, o,,*,111,n,;" 

з 20l9 P'r,,,,""P}',,,l,,,", 
з 2()I8prrK1,,JIoltбa;:;t

)l,,,',, l 7 ( l1эirхоtзi nu,,,p,,i,],:,'," 
"",u lllC llc !}cl.\,llIL:lII L} uj1.1\,

l tilll"l;ii]J lJ,]ll:]I-ilC,, tlloб сграховi з<>rjов'язаlttIrl 0t{iHtoBa;ll.l]j;tt'il-] .r'lti()iKtlBatll,tt:i лjлхi;l ll0 BI) , :cj] 
r]() Itolnttltil',/t гrарзtзсl j. i tt.t;;trcTp x()u x'un u:::,,:l,- I {i ;;;,-';;, ;;tlЦiНl1,;i",lj]-;,i; Жl;, ;; i;;jTjil; H;fi;i;;;:;:^;l[1Ж1;, ;НrЖ,*il:""' l'"';;;;;.'l,,,,..i,,u,o"i la c.l'laxtlBi atl1-1lBtlocii.

i;|;i;i;l*;l;l;:i; lllli;ýl;il-fiffi"ill,i*,1,'';:i;lT::;;l ;#jli'lНi,i,:
l{tlй сr,аllдарl, Ilc зilс.гOсовусгься :lo -IL-

i''fii;ii:fi};; l;.'UН:rж;,Yi1|"" цп.u 1 (20]0 p,),l,a фаза 2 (202j р,) мсФзЗгriни,rttl х.,1С<}]3, як lзilttTtrBiit, ,,; ;;;;,- Iloli]lttгltttt u,u .ro,,i r 
"-p-iiоr'ffi,;i,',.|l],]jl1ll:ж,'1,i'u1''l:lurn" 

Bt'ecc:lti,\,/{nil еl,агl1.1;
Xt].,[ilt,:1]]JAJ{l{Jt. lta лкi о,,.,,,оr.,,,,,rr," iraо,,r*u"autlс,гi, lцо orrr,,u,,''"''r' 

K()lII{Pel)tlIX Brl1.Ii){. об"liкt,

:],],})].pl,t.i.I}li,,"* 

::]]],:l0:I},H*Io 
np,,,,.:n,,,,-,o,0. c,,.,lBl(Qto, 

''''l,ýilil"';]r:Pr..}fi;;X;.;l;
11lI;li;:\ lt'illtt,x;it';litl.1|3. я,ci,l,,,l,rtt1,1(llbt.rj l сi,liiя 20Jrl'1rni,,r,no,, lric.,1.1 ltjt.i.jtlrllL.

",,,, ]l];';;- ::;l,;,i:"' 
2 ctr;cYlclt'b'n,,,r,,,,,,u, u,,i *on,r"rn',;;,""n.,.,, lla фiнаttсов,у звit,нiс.tт,,

ж ;; н,;Ж:: ;lj Hfi Ж}'1; :' : iil#i,i,l Ti! ; :|l[;;,Ж у# ;,т*н ;llpclllcH,гttcti.,,,,oo,r,,,'l1|]*#:: 
;,,:|;J]^", 

яlti rriлляга,iri,""р*оор'i lctlHtpo",ll,}l0i cl.aBttt_t
9 або i\,lС}l() jg 

;t<:

зilсгосOlзуIог,,с,, д(,,.]]l;]I,I.'сlli|. "*,n,rnu,,illi;iiii!Щ}Ji:,fijffi: ЖШ;ll;*}i:" j
цjс-i,:tаrrL I)lЧlItIХ ЗtliТ'ltttХ r:cPio,riB, rll(i llo,IiTttitlcrr ьсл i сi,tt;я 20зI pcltty абrr пiс".tя
Ji t lrt6;1'''r' l lc ltl I ]i( )p l l(] гoLryr I t]()lt ), lrtl,зlr,,,лr,пп..,.r.lloп1]ltllttrt ,rtl ]\1L'tll'j ] <,OO'r:lrrra,,;,;,,;;;;;..) ): lТOt,l,.паJII,|л Ila IЗrlilTt:tlr_l l\,tС]сDз З:Ii, шtоtj l],;;,;;;;;;;; lta rзерсilil к,r,ч,,*пj"п,llеп"г!,i}льi,у 

()clj()Ry
liИi'i'lltrcri ?0 j8 

PtЭKy, i о"*..чЛ' ,,,',,,Tl,,,, 
",соз' 

j ,о"п.,';Ж;';#':Ж:;i:,,iЖн;;::;
i:H:Jiiil:Jl';J}i;Ж#;:ф*'' 'п*'о.,1,оu,,,l-я lr.,lcБсl з7 або I-lrRic 2I. l_{eii .,,,1,oup,., 

"*
f lсlгlра пкl t,to r\4(lБ() l б <<ослlоrзлt i засоtjll>
Забtцrоt',1t.r"ься вiлрахr:вуlJа,гIl i, on,p,o.",,.i 

.О3 
}trp1,,1H1' вiл tt]эоllахt,ч вtробiв. вIIгO,го',теl'IJх']{О l]l1Koi)ИC'''aLI'I (аlСГlrВаltii) .,З За IIРtIЗна(lеIII*.оrпл, l{oiloB,lel,,, ро,:,r,сlIенt,Iя. пI() l.ilI(e

(,I,eCTyBalLLl>, fодаtli rt{rt,tttlleT''i вrсазiвr;лl ri.rоло Bll1,1il]rosaI.1I.I'I 
,Bitproc.,"i I.1Il()даr,t1,Iх l.сltзлрiв:]t} РС3l'ЛЬТitl'il\lи,гесl"\:ва}l,,IrI IIe 1lадаlо1"ьсrl (зitсl,tтlсtltл\,tl],]оaп'мЁьо z;.

].8



ГlОПРitВl<l't ЛО N'IC]F]O 37: 0б'r:Я;rС;rrtнi Ktltt,tpaltTll * BapTicTb l]I.]I(()IlilIi[{rl lt()H,I.pл}i.l,y

;Ji#ýЖН()1]ИМаГа'I]Jllуть 
riд cyý,clt,l^a rосrlодаррljангIя вIfiIочення Bcix Ht.l'lliti." якi

J'lк''tючаiочи ;' ;1j:'Жilxjil'fi?;. бi"lbttl lit]рисl,ry iHrbopnrпltiKl ,i.ця кtцlлtс.г,;ва.titз
;ifijilffil ";fi;"' 'uoi.,n'o' ']"'i"i,uр,u,]'lння" а саме: BpIl.'jlI.t tзi;t ttа;lаlr'tя гако[

ж:*hш,.il-i#fu; ;:ifi il[l,. T;l;:;i ;, J,, il |i'l,]'li' -,, i,T] l.j:т;, I lfu;,,, ;l;

i,'|lrЁ;l::'-'" 
J(lМСФЗ 23 I-IеПltзllа,tеtliо,l,ь c,l.co*Ho llol)яilli), сlб;riку rIoj{a].Ky Jla

IHtePпPeTatlill tl;rllзHa'lc'a 1,IJ''I'гого, ш{сlб р0:]'яt:ltl{тI{ пOряl].,к tэблiк1, по,цатку tta пр}lý1,1.01q

i,.,,ii]",i,Hli,Jil"'i,"lll'i'";::;;,,,il;,,'il]''ll"ou"'' uP,.un nn'.'j,::.::,j],.,j_ однi.ю ч1.1 it.trrtolo
Звi",:них n*pi.r,,in, ,,io nuu"*n,tll ьсlя l .,,,,iji?i] i'iili:;r}Н]jj,pfii;:,,ЗilСlýсо}}у*гься ll()

ГIпгlрлвl<ll .ittэ ,\zlL]rDj] Q {;_уg1l1цij. lIсl)слrIjlil.г}I з B.iд'tjlllttlt(l t<(ll,rlleгlcat,licHзl'ii Гtoitl:aBK,tl З;t,ltitllОtГl'ГЬ iclll"<lЧi .iru,,i,,o, ý,IС(Dз tl ,u,.rrio ,,рав заl<iлlчеtlttя r,cllrrtitl', jtii""il{lЗ}:](')'l'lli){|I't o],titltc'll0 a*IOP'гl4:;rrBaHiii oup,,ua,i taо"-r-.'la"ежно BijI бiзпес llLl.;{e,:ii. rlcl|'l'il iiitг,i.'J;lt]iii tзаllt,tlсli ,tерез itttttttti cyltl,rlHltii ;lохiл). н{].tзil"ь l. рпзi гliл'gl,tl,roi.riolrlleHcal,tii".

i;i::iЖ:i'r;lСТОСОIj)/к)'ься 
;tcl знiтtt,.i ,,-pl,i.li,'';J'',.,iiЖ,'|r,rn.,n ] сiчllя20l!)року або

}{clriBHltttTBrl Лсlмба;rлу tlчiltl,с, LLto }iO.цII BL{tl{eзaзlIattelli с

,1a1,1,JJtlr,rбi}pд не п-цаLI1l(; ptrбll,t.tт 1**"u rо.rоtчваIlIIя ,t,r* ..,,ri"дпртilз тп ilt.l.epllpel.altiii,

2d. I lo,rii llit:.,llt да1.1l 6*.пltltcy

t{lil,trtIlcclBa;эi,lHa звi-rltiс,t,ь з;,t 202 l pir; р(]зглrlIlу,l?1 llit Зttг.п;lьлих:збсiрах Y.lacll1.1ltiBlовllэltс"l,ва ,t,it затlrерltя(еr,{it;]() Ij}lп\]clt1,, 1пpcil.,rK<l,,r М l |2 Biit 03"0э,2022р). tI:jлпд.,,*,,рiчttа звiтlliсr'ь rriд,'Llil'iicj O}lPIi"ll();,;;;;;;";r:t 
_oфirtjйlrcrr,,, ,r*б-.аfi,гi J]tlrrбilpд), }rlt:lc.lM зi},д}IтOрtlьl(I]II BIlct{0t}I(0ý1 в стрOк ;ro 0 l ,06,20 22 рtэttу, '

l} rpy'lHi 2{)2} РОКУ Пoc'l'it1](lBoto l1рав.чiнлля I,IarlioHa"rlbtt0гI) б;ttltcy, yIt;laiHlt л,]1jзlliд 24.I].202i ptlrty бу.;lЪ з;tтвсrrri**r,.',iIIоrоо*.пп; ;;;-;l,,-l1з\rI]а}t}iя ,гit puccr.paцilc.lлlадавtlчiв с}il.tаlлссltзll.ч Il0C;r;l1..1^;1 y}{0l]rI IrpOltllJl)r(eHH}I III{il{LI лjя:ьt.lсlс,l.i з liiiilal,ill)l
тý:ý:iH, 

гIOсj'v{,)), v зв':lзку , ou,b Z-liZ2 pcitri ,iiп,rд,r,,rr,lr.ri,," Y Cl'лl.Y.I[{O:\ty ltаltiга;ti

__ Cl,t-t сtзl.tх полiii пiс:tя lli1.ll,
JIo:rirall:,tt, Cl^tlIlotl lla 3 l гр_чаl,о )Ozt

ýалатlсу. llicl IJIIir-{BaIO.J,.L tlа фiнчtltсов1, зпirlliс.гt.
року I le вi;tбупа,цсlсь.

[1рtlttу;tа ltlrta СсllгiТвllа

Ппткова ()кса lla Ce;rl-iTBllit
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