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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Керівництву та учасникам ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І 
КОМПАНІЯ"  

 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
Думка  
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД"9999" 
СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ", (надалі  за текстом  «Товариство»), що складається з: 
Балансу (Звіту про фінансовий стан)  на 31 грудня 2019 р.,  Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за 
прямим методом) за рік, що закінчився 31.12.2019 р. та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності («МСФЗ») 
 
Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням 
 
Пояснювальний параграф 
Не модифікуючи нашу думку, звертаємо увагу на примітку 4.12. до фінансової звітності, в 
якій зазначено, що діяльність Товариства як і діяльність інших підприємств в Україні, 
знаходиться і продовжуватиме знаходитися в найближчому майбутньому під впливом 
безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, під впливом постійного 



 

 3 

збільшення вартості послуг, а також під впливом військового протистояння (Операція 
об’єднаних сил) на сході України. 
Також  звертаємо увагу на події після дати балансу (примітка 5.4.), що можуть вплинути на 
діяльність Товариства в майбутньому. Це є наслідки  пандемії COVID-19 та запровадження  
режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Суттєві наслідки глобальної 
світової пандемії COVID-19, падіння фондових ринків по всьому світу, закриття сполучення 
між країнами, призупинення діяльності підприємств в Україні та в зв’язку з цим зниження 
платоспроможності населення та підприємств, може суттєво вплинути на діяльність 
Товариства в майбутньому.     
Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність в повній відповідності з діючим 
законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та 
безперервності діяльності Товариства. 
Висловлюючи нашу думку ми не враховували ці питання. Наша думка не містить 
застережень щодо цих питань. 

 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково 
до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням, ми визначили, що 
описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 
Оцінка дебіторської заборгованості за справедливою вартістю (примітка 3.2.6.) 
- суттєвий актив товариства; 
- діяльність Товариства 
полягає в управлінні 
заборгованістю за наданими 
позиками; 
- керівництво Товариства 
оцінює дебіторську 
заборгованість за справедливо 
вартістю, що дорівнює 
собівартості. 
 
 

Судження керівництва щодо оцінки справедливої вартості 
дебіторської заборгованості за справедливою вартістю 
ґрунтується на наступних засадах: 

- короткостроковість заборгованості, 
- платність. 

Ми вивчили методологічні засади підходів керівництва 
щодо зазначених оцінок, а також виконали нижчеперелічені 
процедури: 
- вивчення облікових політик та практик 
управлінського персоналу щодо дебіторської 
заборгованості; 
- вивчення прийнятої класифікації дебіторської 
заборгованості; 
- оцінка основних методів управління дебіторською 
заборгованістю; 
- оцінка методів визначення дебіторської 
заборгованості сумнівною та безнадійною; 
- вивчення договірних умов, в тому числі визначення 
позичкових сум та винагороди за їх надання, визначення 
вартості предметів застави; 
- спостереження за процесом укладення угод про 
надання позичок, 
- аналіз первинних документів, 
- аналіз програмного забезпечення управління 
розрахунками.  
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Інша інформація  
Управлінській персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з річних звітних даних, які складаються відповідно до Порядку складання та 
подання звітності ломбардами до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг), затвердженого Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 04.11.2004 р. № 2740, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2004р. за № 1482/10081 із змінами, 
затвердженими Розпорядженням Нацкомфінпослуг 18.09.2018р. за № 1636 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.10.2018р. за № 1171/32623 Товариство 
подає наступну звітність:  

1. Загальна інформація про ломбард за 2019 р. 
2. Звіт про склад активів та пасивів за 2019 р. 
3. Звіт про діяльність ломбарду за 2019 р. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані, іншу 
інформацію та, ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 
потрібно було б включити до звіту. 

 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями,  за фінансову звітність. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 
де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 

 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
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можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми: 
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання 
їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю; 
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 
подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. В тім майбутні події або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 
її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 
питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті  аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості. 
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. 
Інформація відповідно до Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 
2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затверджених 
Розпорядженням Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (надалі по тексту - Нацкомфінпослуг) від 25.02.2020 р. № 362: 

 

Основні відомості про Товариство 
         Таблиця 1 

Повна назва ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО 
Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

Скорочена назва ПТ "ЛОМБАРД"9999" 
Код ЄДРПОУ 37210383 

Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус 3, 
приміщення 4 

Дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб 
підприємців про проведення 
державної реєстрації 

Дата запису: 20.07.2010 
Номер запису: 1 073 102 0000 019241 

Основні види діяльності 
відповідно до довідки з ЄДРПОУ 

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний) 

Кількість учасників на 
31.12.2019р. 

2 

Середня кількість працівників за 
2019 рік 63 

Організаційно – правова форма 
Товариства 

260 – Повне товариство 

Кількість відокремлених 
підрозділів 
станом на 31.12.2019 рік 

 
 41 

Номери, серії, дати видачі, 
термін дії ліцензій та/або дозволу 
на здійснення діяльності 

Ліцензія на провадження діяльності з надання фінансових 
кредитів за рахунок залучених коштів, яка видана 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(розпорядження від 05.07.2016 р. №1498, строк дії ліцензії 
– безстрокова) 
Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, яка видана Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. Переоформлення ліцензії на підставі 
розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 р. №163 
"Про переоформлення деяким фінансових установам 
діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню"  

Директор Лисенко Сергій Володимирович 

Головний бухгалтер Вознюк Людмила Петрівна 
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Станом на 31.12.2019 року до складу Товариства входять відокремлені підрозділи, які 
виконують представницькі функції в регіонах України: 

Таблиця 2 
№ 
з/п 

Найменування  Код 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження  

1 ВІДДІЛЕННЯ №1 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40793989 16000, Чернігівська обл., місто 
Новгород-Сіверський, ВУЛИЦЯ 
ГУБЕРНСЬКА, будинок 8 

2 ВІДДІЛЕННЯ №2 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40793795 04080, м.Київ, Подільський район, 
ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 
82-А, корпус Ж 

3 ВІДДІЛЕННЯ №3 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40794102 15100, Чернігівська обл., 
Городнянський район, місто 
Городня, ВУЛИЦЯ ПЕТРІВСЬКА, 
будинок 2 

4 ВІДДІЛЕННЯ №4 "ЧЕРНІГІВСЬКЕ" ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО 
Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40795127 14014, Чернігівська обл., місто 
Чернігів, Новозаводський район, 
ВУЛИЦЯ МУЗИЧНА, будинок 1, 
корпус 1 

5 ВІДДІЛЕННЯ №5 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40795478 07700, Київська обл., Яготинський 
район, місто Яготин, ВУЛИЦЯ 
ВОКЗАЛЬНА, будинок 6-А 

6 ВІДДІЛЕННЯ №6 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40795733 41300, Сумська обл., Кролевецький 
район, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 9 

7 ВІДДІЛЕННЯ №7 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40795847 39006, Полтавська обл., 
Глобинський район, місто Глобине, 
ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 
269/7 

8 ВІДДІЛЕННЯ №8 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40795876 41800, Сумська обл., Білопільський 
район, місто Білопілля, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНА, будинок 69 

9 ВІДДІЛЕННЯ №9 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40796597 36020, Полтавська обл., місто 
Полтава, Шевченківський район, 
ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 
28/13 

10 ВІДДІЛЕННЯ №10 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40797475 39600, Полтавська обл., місто 
Кременчук, Автозаводський район, 
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 
69-А 

11 ВІДДІЛЕННЯ №11 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40797674 42200, Сумська обл., місто Лебедин, 
ПЛОЩА СОБОРНА, будинок 1 

12 ВІДДІЛЕННЯ №12 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40798238 40031, Сумська обл., місто Суми, 
Зарічний район, ПРОСПЕКТ 
КУРСЬКИЙ, будинок 103 
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13 ВІДДІЛЕННЯ №13 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40798620 42100, Сумська обл., 
Недригайлівський район, селище 
міського типу Недригайлів, 
ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
будинок 6 

14 ВІДДІЛЕННЯ №14 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40798919 40004, Сумська обл., місто Суми, 
Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ 
ГОРЬКОГО, будинок 52 

15 ВІДДІЛЕННЯ №15 "СУМСЬКЕ" ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО 
Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40800943 40009, Сумська обл., місто Суми, 
Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ 
ІЛЛІНСЬКА, будинок 1 

16 ВІДДДІЛЕННЯ №16 "ПИРЯТИНСЬКЕ" 
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД"9999" 
СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40800330 37000, Полтавська обл., 
Пирятинський район, місто 
Пирятин, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 
будинок 25 

17 ВІДДІЛЕННЯ №17 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801114 16600, Чернігівська обл., місто 
Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 128, приміщення 73А 

18 ВІДДІЛЕННЯ №18 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801135 20400, Черкаська обл., Тальнівський 
район, місто Тальне, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНА, будинок 41 

19 ВІДДІЛЕННЯ №19 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801161 15300, Чернігівська обл., 
Корюківський район, місто 
Корюківка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 85 

20 ВІДДІЛЕННЯ №20 "МИКОЛАЇВСЬКЕ" 
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "9999" 
СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801232 81600, Львівська обл., 
Миколаївський район, місто 
Миколаїв, ВУЛИЦЯ 
ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 1 

21 ВІДДІЛЕННЯ №21 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801287 34700, Рівненська обл., Корецький 
район, місто Корець, ПЛОЩА 
КИЇВСЬКА, будинок 3 

22 ВІДДІЛЕННЯ №22 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40801528 41500, Сумська обл., Путивльський 
район, місто Путивль, ПРОСПЕКТ 
ІОАННА ПУТИВЛЬСЬКОГО, 
будинок 36 

23 ВІДДІЛЕННЯ №23 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802537 37240, Полтавська обл., Лохвицький 
район, місто Заводське, ВУЛИЦЯ 
МАТРОСОВА, будинок 31 

24 ВІДДІЛЕННЯ №24 "БАРИШІВСЬКЕ" ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО 
Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802385 07500, Київська обл., Баришівський 
район, селище міського типу 
Баришівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ 
ШЛЯХ, будинок 30 

25 ВІДДІЛЕННЯ №25 "ТУЛЬЧИНСЬКЕ" ПОВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО 
Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802228 23600, Вінницька обл., 
Тульчинський район, місто Тульчин, 
ВУЛИЦЯ МИКОЛИ 
ЛЕОНТОВИЧА, будинок 60 



 

 9 

26 ВІДДІЛЕННЯ №26 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802590 20600, Черкаська обл., 
Шполянський район, місто Шпола, 
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 25 

27 ВІДДІЛЕННЯ №27 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802626 36039, Полтавська обл., місто 
Полтава, Київський район, 
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 50-
А 

28 ВІДДІЛЕННЯ №28 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802741 20300, Черкаська обл., місто Умань, 
ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКА, 
будинок 30 

29 ВІДДІЛЕННЯ №29 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40802825 62002, Харківська обл., 
Краснокутський район, селище 
міського типу Краснокутськ, 
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 135 

30 ВІДДІЛЕННЯ №30 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40803111 15600, Чернігівська обл., Менський 
район, місто Мена, ВУЛИЦЯ 
АРМІЙСЬКА, будинок 3 

31 ВІДДІЛЕННЯ №31 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД" "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ 

40803373 19500, Черкаська обл., 
Городищенський район, місто 
Городище, ВУЛИЦЯ МИРУ, 
будинок 121 

32 ВІДДІЛЕННЯ №32 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД " 9999" СІРЕНКО Ю.С. І 
КОМПАНІЯ" 

40803750 17400, Чернігівська обл., 
Бобровицький район, місто 
Бобровиця, ВУЛИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 15Д 

33 ВІДДІЛЕННЯ №33 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40803682 37200, Полтавська обл., Лохвицький 
район, місто Лохвиця, ВУЛИЦЯ 
ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, будинок 13/2 

34 ВІДДІЛЕННЯ №34 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40803829 16400, Чернігівська обл., 
Борзнянський район, місто Борзна, 
ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
будинок 8 

35 ВІДДІЛЕННЯ №35 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40803918 23000, Вінницька обл., Барський 
район, місто Бар, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 
МАЙДАНУ, будинок 14, 
приміщення 66 

36 ВІДДІЛЕННЯ №36 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

40804162 24200, Вінницька обл., 
Томашпільський район, селище 
міського типу Томашпіль, ПЛОЩА 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 9 

37 ВІДДІЛЕННЯ №37 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ 

40989159 20500, Черкаська обл., 
Катеринопільський район, селище 
міського типу Катеринопіль, 
ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 24 

38 ВІДДІЛЕННЯ № 38 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

41197648 26100, Кіровоградська обл., 
Новоархангельський район, селище 
міського типу Новоархангельськ, 
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Дата затвердження фінансової звітності до випуску 20 березня 2020 р. 
 
Далі ми наводимо інформацію щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог 
законодавства з наступних питань: 

 
1. Формування (зміни) статутного капіталу Товариства: 

 

Ми отримали достатньо аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та 
складу складеного капіталу в фінансовій звітності Товариства у всіх суттєвих аспектах. 
Його склад і структура наведена в таблиці 

Таблиця 3 
Учасник  

Товариства 
 

Місцезнаходже
ння, адреса 

Розмір суми 
 учасника в 
складеному 

капіталі 
товариства, 

грн.  

Розмір частки 
учасника в 
складеному 
капіталі, %  

Відомості про  
оплату 

 

ФОП СІРЕНКО ЮЛІЯ 
СЕРГІЇВНА 
ІПН 2995810341 

04210, м. Київ, 
Оболонський район, 
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДА,  
буд. 8-А, кв. 110 

7 031 250,00 93,75% 6 195 000,00 

ФОП ЛИСЕНКО 
СЕРГІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
ІПН 2696313433 

04205, м.Київ, 
Оболонський район, 

ВУЛИЦЯ 
ТИМОШЕНКО, 

будинок 29-А, квартира 
167 

468 750,00 6,25% 405 000,00 

Разом: 7 500 000,00 100 6 600 000,00 

 
У звітному періоді зміни у складі Учасників Товариства не відбувались. Складений капітал 
сплачено учасниками частково та становить 6 600 000,00 грн.  Розмір несплаченого 
складеного капіталу станом на 31.12.2019 року становить 900 000,00 грн. 

 
2. Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших 
показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами:         

ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 
38 

39 ВІДДІЛЕННЯ №39 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД"9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

41198400 26200, Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, місто Мала 
Виска, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 1-Б 

40 ВІДДІЛЕННЯ №40 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

41332008 26000, Кіровоградська обл., 
Новомиргородський район, місто 
Новомиргород, ВУЛИЦЯ 
ПОПОВКІНА, будинок 14-В 

41 ВІДДІЛЕННЯ № 41ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

43515669 16700, Чернігівська обл., Ічнянський 
район, місто Ічня, ВУЛИЦЯ 
ВОСКРЕСІНСЬКА, будинок 16 
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На підставі даних фінансових звітів аудитори здійснили  розрахунок показників фінансового 
стану Товариства 
Показники фінансового стану Товариства 

Таблиця 4 
Показник  Нормативне 

значення 
31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 

Достатність капіталу 
Коефіцієнт достатності капіталу Власний капітал (підсумок розділу І 

пасиву) / залучені кошти (розділ ІІ+ розділ 

ІІІ пасиву) 

не менш 

0,4-0,5 

6,25 2,42 

Платоспроможність 
Коефіцієнт фінансової стійкості 

 

Власний капітал (підсумок розділу І 

пасиву) / активи (валюта балансу) 

не менш 

0,4-0,5 

0,86 0,71 

Ліквідність 
Коефіцієнт поточної ліквідності 

(КЛ1) 

Підсумок розділу ІІ активу - рядок 

1100+1110/підсумок розділу ІII пасиву 

не менш 

0,5 

6,77 3,18 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності 

(КЛ2)  

Рядок 1120+1125+1160+ рядок 1165/ 

підсумок розділу ІII пасиву 

не менш 

0,2  

0,63 0,31 

Фінансова стійкість 
Коефіцієнт фінансової 

незалежності (КФН) 

Підсумок розділу І пасиву /  

валюта балансу (рядок 1900) 

не менш 0,1 0,86 0,71 

 
На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати 
загальний фінансовий стан Товариства  на 31.12.2019 р., як задовільний. Значення 
показників на звітну дату балансу дозволяє свідчити про достатній рівень як абсолютної, 
так і загальної ліквідності, достатній рівень покриття зобов'язань власним капіталом та 
фінансової стійкості (автономії). Динаміка наведених показників фінансового стану 
свідчить про наявність потенційних можливостей продовжувати Товариством свою 
фінансово-господарську діяльність у найближчому майбутньому. Товариство має 
можливість розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних зобов’язаннях без 
загрози порушень структури капіталу. 
 
Чисті активи Товариства 
Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій 
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з 
урахуванням змін показників фінансової звітності). Згідно наданої інформації розрахунок 
представлений в таблиці. 
Розрахунок вартості чистих активів  

Таблиця 5 
Найменування показника 31.12.2018 р., 

 тис. грн.  
31.12.2019 р.,  

тис. грн. 
Активи (строка 1300 Балансу), усього  9 119 12 035 
Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього  1 257 3 514 
Розрахункова вартість чистих активів:  
загальна сума активів (рядок балансу 1300) - загальна сума 
зобов’язань (сума рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

7 862 8 521 

Статутний капітал 7 500 7 500 
Величина перевищення чистих активів над розміром 
Статутного капіталу 

362 1 021 
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На кінець звітного періоду чисті активи Товариства складали 8 521 тис. грн., величина 
перевищення чистих активів над розміром складеного капіталу складає 1 021 тис. грн. 
Розмір складеного капіталу відповідає вимогам п.1 р. VIII «Положення про Державний 
реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118. 

 
Управління ризиками 
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх 
негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та 
уникнення.  
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими 
ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво 
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і 
напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових 
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний 
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками. 
Управління ризиками Керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
 
3. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 
відповідно до законодавства: 
 
Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 
31.12.2019 року, є МСФЗ та МСБО. 
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про 
облікову політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні 
фінансової звітності за МСФЗ в 2019 році Товариство дотримувалося основних принципів 
складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, 
зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були 
розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво 
використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності.  
Дебіторська заборгованість поточна. Станом на 31.12.2019 р. на балансі Товариства 
обліковується поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 790 тис. 
грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 1 000 тис. 
грн. та інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 7 485 тис. грн., яка обліковується за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів. 
 

4. Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 
фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої: 
 
Товариство не входить до фінансової групи. 
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5. Структура інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності: 
 
На балансі Товариства відсутні довгострокові та поточні фінансові інвестиції  
 
6. Щодо наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення: 
 
Протягом 2019 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб. Товариство  
дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 «Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених постановою КМУ  від 07 грудня 2016 
року № 913, а саме: «Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині 
залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної 
ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від 
фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» 
 
7. Щодо допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких 
Товариство отримало ліцензію: 
 
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів)», затверджених постановою КМУ  від 07 грудня 2016 року № 913 
 
8. Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства 
та внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством: 
 
Товариством розміщені внутрішні правила на власному веб-сайті: http://quickmoney.com.ua/. 
Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання послуг кредитування та 
укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил. 
Товариство включає у договори про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на 
внутрішні правила надання фінансових послуг. 
Товариство надає послуги з кредитування на підставі договору, який відповідає вимогам 
статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», пункту 3.3 
розділу 3 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами № 3981 та 
положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом. 
 
9. Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 
актуальності: 
 
Товариство надає  клієнтам  інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує 
інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-
сайті http://quickmoney.com.ua/ та забезпечує її актуальність. 
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10. Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 
 
Товариство дотримується вимог статті 10 України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. 
Протягом  звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 
 
11. Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється Товариством обслуговування 
клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат: 
 
Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог  пункту 
28 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених постановою КМУ  від 
07 грудня 2016 року № 913. 
Відповідність приміщення: Товариство надало зведений реєстр звітів та звіти до нього, 
згідно якого, за висновками експерта Колесова В.О. з технічного обстеження будівель і 
споруд (кваліфікаційний сертифікат серії за номером АЕ № 002650, виданий Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
01.08.2013 р.) приміщення відповідають вимогам у яких здійснюється обслуговування 
клієнтів (споживачів) Товариства, доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. 
 
12. Щодо внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, 
установлених законодавством: 
 
Ми порівняли інформацію, що наведена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з Державним реєстром фінансових 
установ. Товариство дотримується вимог щодо внесення інформації про всі свої 
відокремлені підрозділи до Державного реєстру фінансових установ 

 13. Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 

Товариство дотримується Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 
фінансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 
№1772. Згідно наказу від 09.02.2017 року №22-К призначено на посаду внутрішнього 
аудитора Дінгалевську В.С. (до 31.10.2019 р.), наказу від 31.10.2019 року №201-К 
призначено на посаду внутрішнього аудитора Приймакову З.В. (з 01.11.2019 р.). Реалізація 
функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2019 року пов’язана з забезпеченням 
в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за 
використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення 
встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. 
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2019 рік були розглянуті  політики та 
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються 
тверджень у фінансових звітах.  
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За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю 
щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також 
моніторинг системи внутрішнього контролю в цілому відповідають розміру і структурі 
Товариства. 
Протягом 2019 року факти порушення внутрішніх правил учасниками Товариства та 
виконавчого органу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або 
споживачам фінансових послуг, відсутні. Скарги протягом 2019 р. стосовно надання 
фінансових послуг Товариством не надходили.   
За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться 
зовнішній аудит. 
 
14. Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне 
технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових 
послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг: 
 
У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та 
спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання 
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 

15. Щодо готівкових розрахунків: 

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого 
законодавства, а саме: «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 
р. №22 (із змінами). 
Готівкові розрахунки здійснюються у відповідності до Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України №148 від 29 грудня 2017 р. (із змінами)  
Станом на 31.12.2019 року залишок грошових коштів Товариства складає 144 тис. грн., у 
тому числі на поточному  рахунку 2 тис. грн. та залишками готівки у касі у сумі 142 тис. грн. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 
 
16. Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки 
(зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну 
охорону): 
 
Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних 
засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію 
та/або відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових 
розрахунків 
Приміщення Товариства обладнані пультовою цілодобовою охороною. Всі вікна 
приміщення в якому знаходиться компанія обладнані металевими решітками. В своєму 
користуванні Товариство має металеві вогнетривкі шафи, де зберігаються документи, а 
також сейфи для зберігання готівкових коштів. 
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17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерела 
походження коштів): 
 
Станом на 31.12.2019 року розмір заявленого та зареєстрованого складеного капіталу   
Товариства складає 7 500 000,00 грн. У звітному періоді зміни у складі Учасників 
Товариства не відбувались. Складений капітал сплачено учасниками частково в попередніх 
періодах та становить 6 600 000,00 грн.  Розмір несплаченого складеного капіталу станом на 
31.12.2019 року становить 900 000,00 грн. 
 
18. Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у 
дооцінках, внески до додаткового капіталу): 
 
Станом на 31.12.2019 р. власний капітал Товариства має наступну структуру: 

Таблиця 6 

Пасив балансу Код рядка на 31.12.2018 р. 
(тис. грн.) 

на 31.12.2019 р. 
(тис. грн.) 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 500 7 500 
Резервний капітал 1415 65 65 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 197 1 856 
Неоплачений капітал 1425 (900) (900) 
Усього власного капіталу 1495 7 862 8 521 

 
Відповідно до п. 4.9 Засновницького договору, затвердженого Протоколом Загальних зборів 
учасників Товариства № 71 від 31.01.2018 р., у Товаристві створюється резервний фонд у 
розмірі 25 відсотків складеного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду 
визначається зборами Учасників Товариства та не може бути меншим 5 відсотків суми 
чистого прибутку.  
Станом на 31.12.2019 року резервний капітал у Товариства  складає суму в розмірі 65 тис. 
грн. 
У 2019 році було проведено Загальні збори учасників (засновників) Товариства та прийнято 
рішення щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів за результатами діяльності 
Товариства у попередніх роках. На підставі протоколів та наказів керівництва Товариство у 
2019 році нарахувало та виплатило дивіденди його учасникам у розмірі 1 197 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 становить 1 856 тис. грн. 
 
19. Щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів 
фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів Товариства: 

 
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена Керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 
інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від надання коштів у позику. 
Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості 
окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка 
справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових 
інструментів передбачених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».  
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання 
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закритих вхідних даних. Проте за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої 
вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації 
недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон 
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої 
вартості у цьому діапазоні. 
 
20. Щодо наявності у Товариства окремого нежитлового приміщення (на правах власності 
або користування), призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг 
ломбарду (з урахуванням вимог щодо заборони розташування приміщення ломбарду в малих 
архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і спеціального місця 
зберігання заставленого майна; 
 
У Товариства наявні відповідні приміщення (на правах користування), призначені для 
надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду (з урахуванням вимог щодо 
заборони розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових 
або некапітальних спорудах), і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно 
до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення №41. 

 
Інші елементи  
 
Основні відомості про аудиторську фірму: 

 
Повне найменування юридичної 
особи відповідно до установчих 
документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний фінансовий аудит» 

Код за ЄДРПОУ: 37024556 

Свідоцтво про відповідність 
системи контролю якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 
26.06.18 р., дійсне до 31.12.2023 

Включено до розділів Реєстру 
аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності під 
реєстраційним номером 4352 
 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 
ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС  

Прізвище, ім’я, по батькові 
аудиторів, що брали участь в 
аудиті та їх номер реєстрації у 
реєстрі 

Юрієва Ірина Володимирівна - 100254 
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ooKv

I 2
a 4

Iloouinrca (yuinra) Heoboporuux arctusig 2400

.{oouinrca (yuinra) rliuanconnx iqglpyyg51t" 2405

Haxonuqeni rcypcoei pisHtEui 24t0

{icma igluoro cyKy11Horo Aoxory acoqifiosaHux ta cnilruux niAupueuctn 2415

Inurnfi cyxynssfi goxi.a 2445

Inuruil cyrynuufi Aoxu Ao orloAarl(yBaHnfl 2450

floAaror sa npu6yrox, noB'l3aHufi g inunu cyKynHIlM AoxqAoM 2455

Inurnft cyrcynnuft Aoxh nicrq onoAarKyBanHs 2460

Cvnynnufi soxlA (cyua psnrin 2350,2355 ra 2460) 2465 I 856 558

II. CYKYTIHI,Ifr AOXIA

TII. EJIEMEHTII OTIEPAIIIfrUUX BIITPAT

IV. PO3PAXyrroK TIOKA3HI4KIB rIPI{EyrK oB o crl AKIIII{

flerp

Hagsa cmrri Ko4 pr4xa
3a snirHuft

nepio4

3a aHarori.IHl,Ifi

uepioa

noIIepeAHboro
poKy

I 2
a
1 4

Marepianrni satparn 2500 470 441

Burparn Ha onnary npaql 2505 6764 6027

Biapaxysaiss Ha couiamsi taxoAl.l 25r0 t32r I 186

ANaoprr{saqig 2st5 1337 135

luuri onepaqifini gnrpartt 2520 3356 4370

Parom 2550 13248 12159

Hagsa ctard Ko4 plgxa
3a ssirHuft

uepio.u

3a analoriqnnfi
nepioa

IlonepeAHbofo

poKy

I 2 J 4

Cepe,qHropi.IHa rcinrxicrb npocrux axqifi 2600

CrcopurosaHa cepeAHbopi'IHa KimKicrb lrpocrl'Ix arulifi 2605

r{r.lcrufi npraoyrorc (a6urox) Ha oAHy npocTy aKIIlrc 26t0

C*opr.r.o"anr,rft 
"tcrnft 

npra6yrox 66ntox) Ha oAHy rryocry aw\rw -7 2615

2650

K

f,-i
)$W
wffi

=w
, \F]
\,r\

ffi/w Jlncesxo Ceprifi Bolo4uuuponnu

Bogr*ox Jftorur,tuna flerpisHafrwL#'
ffi;



fiara (pir<, vricrqr, uuclo)

flianpueucrno TIOBHE TOBAPI{CTBO "JIOMEAPA "9999" CIPEHKO IO.C. i KOMIIAHItI" aa e[PilOY

(uaftveuynauHn)

3sir rpo pyx rporuoBrlx Kolrrrin (ra rpflMHM MeroAoM)

3^ 20 19 p.

Ooprr,ra N 3 KoA 3a AKYA I 1801004 I

Crarrx
Koa

prAKa
3a snirHllfi uepio4

3a auaroriqHrafi uepioa

rollepeAHbofo poKy

I 2 5 4

I. Pyx roruris y pe3yrlbrari onepauifiHoi Aiqrrnocri
Ha,uxo.uxeHnq eia:

Peanisauii npoayrcuii (ronapin, po6ir, nocnyr)- 3000 t4439 127 t8

llorepHeHlu noAarKin i :6oPin 3005

y roMy.rucri ilo.[arKy Ha AoAaHy Baprlcrb 3006

I-l inronoro $iuaHcynauux 3010

HaAxo.uxenH.q e ia orpt4MaHHt cy6cunifi , .qoraqifi 301 I

Ha,uxoANeHHrI aBaHcis sia noryuuin i saN{osHuxin 3015

HaAxoANeHH.a s ia rIoBepHeHHt aBaHclB 3020 14
a
J

Ha,qxo.uxeHH.s eiA ei.{corxis 3a 3zLIII4IuKaMI4 Kollrris Ha [oroilHnx

PAXYHKAX

3025

Hun*o.ur*.HHx si.u 6opxHnriB Heyc@ 3035

HaAxoAxeHHs s ia onepauifi uol opeH.ut't 3040

HaAxoAxeHH.a s ia orpl'IM aHHrI pomri, aBTopcbKl[x BI4HaropoA 3045

HaAxo^uNeHn-a s ia crpaxoBlo( npervrifi 3050

Ha,uxo.uNenna $ i nancoBr,rx ycTaHoB Bq noBepHeHHt IIO3I4K 3055 45543 37770

Iuuri Haa.xoAxeHHt 3095 r 082

BlrrpauaHH-tl Ha oflnary:

Tonapin (po6ir. nocrryr) 3 100 4169 3425

tlpaui 3 105 54ss ) ( 4672 I
BiapaxynaHb Ha couialrni 3axoArl 3110 ( 1472 t277

3o6os'nlaHb 3 iloAarxin i s6oPin 3115 1s51 ) t307

Brarpa.raHHt Ha orulary ry6oB'ffiaHb 3 rloAarry 31 16 t22 54

BnrpauauHt Ha onnary lo6os's:aHb 3 rloAarKy Ha AoAaI{y

napricru
3t17

t5 ( )

BurpavauH.tl Ha oIInaTy go6os'xgaHr g iHurnx uoAarxie i s6opin 31 l8
)( ( )

Burpa.IaHHrI Ha oflnary aBaHclB 3 135 )

B rrpa.raHHfl Ha ornary roBepHqr44-q4sgglB 3140 ( 3s4 )

BurpaqasH{ Ha olnary uinronnx sHecKin 3145 ) ( )

Brarpauaurlf, Ha oIUIaTy gO6Ol'sgaHb 3a CTpaXOBI'IMI4 KoHTpaKTaMIl 3150
)

Bnrpa.raHH-a $ i HaucoBt[x ycraH@ 3 155 4s9s9 ) ( 40282 )

lHuri uzrpar{aHHt 3 190 2t2 ) 925

9ncrufi pyx Kotxris eia onepauiftHoi AiqruHolTt 3195 1 178 -669

II. Pyx rcoru.ris y pe3yrrbTari iHsecruuiftHoi AiqflsHocri

Ha.uxoAxeHnx B il peanisauii:

SinaHconnx insecruqift 3200

ueo6opournx arcrusin 3205

Ha.uxoAxeHn.s s i I orpl4Manlrx:



BINCOTKIB 32r5
AI,IBIACH.UB 3220

HaAxo,uxenHr s i.u,uepnrarrmin 3225

Ha.uxo,uxeHH.a sir [orarueHH{ rro3nK 3230

Ha.qxoAxeHH.s si.q nudyrrn AoqipHboro ni4upueMcrBa ra isuoi
rocnoAapcrxoi oluuuui 3235

lHui naaxoAxeHrur 3250
Burpa.rauH.rr Ha npua6auHr :

SiHaHconnx iusecrnrliil 3255 (

ueo6oporH[x axrnsis 3260 ) )
Bunnarn 3a AepHBarltnaMn 3270 ( ) (
BurpavaHHr Ha HaAaHrur rro3r,rK 3275 (

BurpavanHrr Ha rrprdA6anHs ,uouipHroro ui.qupneMcrBa ra iHuroi
rocnolapcrroi otasnui 3280

( )
IHIUi nnarexi 3290 ) (
rlucrufi pyx Koturis si.q iHnecruqifiHoi Ais.nrHocri 3295

III. Pyx rcourris y p$yrrbrari QiHaHcosot AiqrsHocri
Ha.uxo.uxeHHr eia:

BracHoro rauirary 3300 600
Orpnl,ranna [o3r.rK 3305 100 TT4

Ha,uxo.uxeHH.s si.u [poAaxy qacrKr4 s no.ripHrorray uianpprelacrsi 33 l0

IHui Ha.qxoAXeHHrr 3340

BurpauauH.rr Ha:

Buxyn BJracHr4x axqifi 3345 ( )
florarueHH.n rro3nK 3350 ( 2r4 129
Cnnary ansiaeHlis 3355 1ll9 ) )
BurpauaHHrr Ha crnary nitcorris 3360 ( I )

BnrpavaHH-rr Ha cnrrary sa6opronaHocri s QiHanconoi opeH4u 3365
) (

Br.rrpa.raurur Ha npn46aHHx qacrKr,r n gouipnrorray uilupuel{crsi 3370
( )

BnrpauaHHr Ha BH[JrarLr HeKoHTpoJrboBaHHM rracrKaM y aouipuix
nilnpuelacrBax

3375
(

IHrui nnarexi 3390 ( )
rlucrufi pyx r(orrrris siA SiHaHcono[ AiqrrHocri 3395 -1233 585

I 2 3 4
tlucrnfi pyx rporuoBnx xourrin sa:airHufi nepioa 3400 -55 -84

3arnurox xoulia Ha fioqaroK poKy 3405 r99 283
Bnrlrn slaiFrlr BaJrlorHtrx xypcin Ha 3arrr4ruor xourris 3410
3aluuox xourie Ha xiseqr poKy ----') 3415 144 r99

ffi / /f/ 
rII4cEHKo cEprrrz eoroAnMupoBr4rr

fr.ffiA , /fhtVn7 Bo3HroKnroAMr4rrArrErprBHA
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Aara (pix, uicrqr, uncro)

lli4npr.reucrBo fIoBHE TOBAPTICTBO"JIOMEAPA ','9999" CIPEHKO IO.C. i 
sa e,{piloy

(Hafirvreuyaauur)

3nir rpo BJraurufi nauiral
3a Pirc 20 t9 p.

ooplaa N 4 KoA sa AKYA F801005 I

Crarrq
Koa

prAKa

3apeecrpo-

sauufi
xaniran

Kaniran y

.qooqis-
KAX

,{oaarxo-
nufi rcaniran

Pesepn-

l,j^uit

xarirar

Heposno-

ainenufi
npu6yrox
(nenoxpu-

rl{fi s6Hrox

Heonra-
qeuufi

raniran

Bnny-
qesufi

xaniran
Bcroro

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3aruuolc
Ha noqaroK porcy

4000 7500 6s tt97 -900 7862

KopnrynauHn:
3rvrina o6rircosoi
noniruxu

400s

Buupanreuu.a

NOMUJIOK
40r0

Inuri sr\aiHn 4090

CrcopNronaHufi
3AJIIIUIOK HA

noqaToK polry
4095 7500 65 r197 -900 7862

r{ucrufi npn6yror
(:6nrorc) ra
rsirnHft nepio.l

4100 1 856 I 8s6

IHuruft cyrynuufi
aoxiq ra snirHrfi
nepiol

4110

Posnolifl
npn6yrry:
Bunrarn
BJIACHLIKAM

4200

tt97 1197

Cnpruynauur
npu6yrry ao
3apeecTpoBaHofo

ranirany

4205

Bi4paxynaHHt Ao
pe3epBHofo

42r0

Bnecrcn

Bsecru Ao

ranirary
4240

lloraueuus
ra6opronaHocri s

ranira-ny

4245

BnryueuHn
rcanira.ny:

BHrcyn arcuifi

(uacrorc)

4260

flepenpoaaN
BuKyrrneHux axqifi
(vacrox)

4265



AnylroaaHnr
Br,rKynneHux axuift

Bu.nyvenHr
qacrKl,r s rcauirali
IHrui sMinu e

r<anirani

Pasorr rruiH y
ranira.ni
3arnruon
sa riueus

Y K P.a ,-Qffi;

;{ffis#rpsnf*Yi:iffi r'd&Yg? ffi":

ffi

Kepinnr,rx JTp{CEHKO CEpf Irz B OnOAlrMHp OB Hrr

BO3HTOK JTIOAMT{IrA frETPrBr{A



TIpIIMITKI,I Ao oIHAHCoBoi gnIrHocrl
IIOBHOIO TOBAPI,ICTBA dIOMEAPA (9999) CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHI.fl)

34 pIK, IUO 3AKIHqkIBCfl.3t.t2.2019 pOKy

1. IHQopMarIiq rpo KoMuasiro

TIOBHE TOBAPIICTBO <JIOMEAPI d999> CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHI.fl>(cKopoqeHe
HafineHyBaHHt: nT dIOMEAPA <9999>) crBopeHe ra 3apeecrpoBaHe ni4noai4uo Ao BHMor
qr,It{Horo 3aKoHoAaBcrBa 20.07.2010 porcy, HoMep3anncy s eAraHoMy AepxaBHoMy peecrpi : | 073
102 0000 019241 (aani - Tonapucrro).

Torapucrno sgiftcHroe cBolo Ai.rmHicrb Ha niAcrasi niqensil y ni4uoniAnocri Ao BrrMor 3arouy
Vxpainu <llpo $iHaHconi nocnyrl4 ra AepxaBHe perynroBaHHr pznxin SiHancoBHX rrocnyr> ni4
12.07 .200I p. Ng2664 (is snainanau). Jliqensis Ha rpoBaAXeHHn rocrroAapcrxoi 4ixmHocri 3

HaAaHHr rounis y no3nKy, B ToMy .{ucri i na yMoBax QiHaHcoBoro KpeAr4Ty, flRa B:aglaHa

HarliouaJlbHolo xonaiciero, uo s4ificuroe AepxaBHe perynroB aHHfl. y cSepi puHrcin SinaHconux
Ilocnyr (nepeo$opMneHHs rir{eHsii Ha niAsraei po3noprAxeHHfl Haqxou$innocnyr ni4 26.0I.2017
p. N163 "flpo nepeoSopMneHHt AeTKHM $inancoBnx ycraHoBaM Airo.rux niqeHgift, y 3n'r3xy si

3ByxeHHf,M BHAy rocrroAapcrxoi Ai.flmHocri, rqo niAr.srae niqeHsynaHHro"). Crpox aii niqensii -
6e:crpoxosHfi.

[o cKnaAy Tonapacma craHoM Ha 3l rpyAHt 2019 poKy BxoA.firb ei4oxpeHanesi ni4po:ginu,
qxiAircrr y ei4noniAnocri Ao 3arBepAXeHHX floloxeHb ra Br4KoHylorb npeAcraBHr4r{bxirfyHxllii e

periouax VrpalHra:

Nb

sln
Haft ueHyBaHHq nigoxpeuJreHoro

nigporgi"ny

Koa
eAPrrov

MicqersaxoAr(eHHq

I BIMIJIEHHT Nsl IIOBHOTO TOBAPI4CTBA

''JIOMEAPil,"9999" CIPEHKO IO.C. I
KOMfIAHUI''

40793989 16000, 9epnirincrxa 06r., uicro Honropol-
Cinep*rufi , BYJII4Ufl |YEEPHCbKA,
6yauHor 8

IleHru0ircauifinufi xoA 37210383
MicqegHaxoAlr(eHHt 04080, na.Kuin, nyl. MeNraripcrxa,6yA. 82 A, Koprryc

3, npzvriueHH.fl 4
Oopua BJracHocrl IIpHBaTHa

Y.racrrnru (eacnonHraru) CipenxolOnirCepriisHa - 93,7 5oA

Jlnceuro CeprifiBonoAr4MupoBr4r{ - 6,250A
BvtnnlisJrbHocrl - iHruisuAnKpeAr4ryBaHHfl (ocHonurafi) ;

- orrro Baropri nrrueranaM 14 Ta M eraJreB HM r4 py 1aMkr;
- posap i6uaroprinnrroAr{HHr4KaM 14 ra
ro n e n ip u HM r4 B prp o 6 avu s c ne qi ar i g o s aH rax M ara3 r4 Hax ;

- posapi6Haroprie nfly)KuBaHr4Mr{ ToBapaM v B Mara3r,rHax

PeecrpaqifiHufinoMep B

,{ep Nan noM yp eecrp i S i nanco B HXycraH o B

CeilournoJl,{ J\b498 Br4AaHe 09.09.20 1 0p.
P osnop.aAxe ssxHaqrcor'a (b i Hnocnyrsia 09. 0 9. 20 I 0 p.
Itb694
Peecrpaqifilnvrir HoMep I 5 | 02532



2 BTAAIIEHH.q M troBHofo TOBAPI4CTBA
"JIOMEAP il "gggg" CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHUI''

40793795 04080, u.Knin, llolinrcrxrf pafo*r,
BynI4II,8 MEXH|IPCbKA, 6yrraHox 82- A,
rcopnyc X

J BIIAIIEHHTI Ns3 IOBHO|O TOBAPI4CTBA
"JIOMEAPA'9999" CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHUI''

40794102 I5 100, 9epuirincrra o61., fopo4nnicrrafi
paftou, uicro fopo4ur, BynI4IIt
IIETPIBCbKA, 6ysuuox 2

4 BIMINEHIUI }Ib4''I{EPHIf IB CbKE''
NOBHO| O TOBAPI,ICTBA'' JIOMEAPN
"9999" CIPEHKO IO,C. I KOMIIAHUI''

40795127 74014,9epuirircrra 061., trlicro VepHirin,
HososaBo,acrxuft paft ou, BynI4Ut
MY3LILIHA, 6ynuuor l, xoprryc I

5 BIMIJIEHHfl Ns5 TIOBHOTO TOBAPI4CTBA
"JIOMEAPA'gggg" CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHUI''

40795478 07700, Kui'scrxa o61., -f,roruncrxuft paftorr,
naicro flroruu, BynI4Ut BOK3AJIbHA.
6yauuox 6-4

6 BIMIJIEHHT Ns6 IOBHOfO TOBAPITCTBA
"JIOMEAP L " gggg" CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHU[''

40795733 4I300, Cyrr.rcrra o61., Kponeseurrrafi pifor,
uicro Kponeneqr, ByJII,{Ift JIECI
YKPAIHKV, 6ysuuorc 9

.7 BrAArnEHHr i\b7 noBHof o ToBApr4ciBA
"IOMBAP il' gggg,' CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHUI''

40795847 3 9006, flomascrxa o61., f.lo6v ncrrufi
pafioH, vriqro flo6nHe, Bynl4lI,fl
IIEHTPAIbHA, 6yarznox 269 /7

8 BIMIIEHHTI Ne8 nOBHOf O TOBAPI4CTBA
"JIOMEAP N, " 9999' CIPEHKO IO.C. I
KOMIIAHUI''

40795876 41800, Cyrracsxa o6n., Eilonilrctxufi paEon,
uic'ro Eironirrrlr, ByJIAUfl COEOPHA.
6yauuox 69

9 BIIAIJIEHHT t'lb9,IIoBHofo TOBAPI4CTBA
"JIOMEAP I gggg, CIPEHKO IO.C, I
KOMIIAHUI''

40796597 3 6020, florrascrK a o6 n, lri cro llonrasa,
lUes.reHrdscrrcrafi paEoH, By nI4Il[
COEOPHOCTI, 6yazn orc 28 / 13

l0 BIAIIIEHTI Ne I 0 IIOBHOTO
TOBAPI4CTBA''JIOM6APA'' 9999'' CIPEHKO
rc.C, I KOMIIAHUI''

40797 47 5 39600, llolrancrrca 061., naicro KpeueHvyx,
AsrosaBoAcrxufi paft ou, IIPOCIIEKT
CBOEOAI,I, 6yavrnox 69-.4

ll BrAArJrEHrUr }lbl I IOBHO|O
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPN'' gggg,, CIPEHKO
rc.C.I KOMIIAHUI''

40797674 42200, Cyucrxa o61., uic.ro JIe6enun,
ilnOIIIA COBOPHA, 6y.uunorc I

12 BTAATJTEHH_I ]lbl 2 IOBHOfO
TOBAPHCTBA''JIOMEAP,{ " 9999' CIPEHKO
rc.C. I KOMIIAHUI''

40798238 40031, Cylrcrxa o61., vicro Cyvu,
3apiunufi paftou, IIPOCIIEKT KyPCbKLIIZ,
6y4uHox 103

l3 BrAArJrEHHrr Nbl3 noBHofo
TOBAPHCTBA''JIOMEAPN'' 9999'' CIPEHKO
rc.C. I KOMIIAHUI''

40798620 42100, Cyvcrxa o6n., He.upnraftriscrxufi
parloH, ceJrr{ IrI e ui cr roro rr.r ny Heap ur ait nis,
BYnI,Iqt HE3AJIEXHOCTI, 6yaunox 6

t4 BrMrnEHHrr xb I 4 tloBHofo
TOBAPHCTBA'JIOMEAPI" gggg" CIPEHKO
}O.C, I KOMNAHUI''

40798919 40004, Cynacrxa o61., uicro Cyww,

Ko an axisc r xuir p aitou, ByJIplUt
fOPbKOfO, 6yauHox 52

l5 BIAIInEHHTI llb I 5 "CyMCbKE" |IOBHOfO
TOBAPI4CTBA "JIOMEAPA " gggg" cIpEHKo
rc.C.I KOM|IAHUI''

40800943 40009, Cynacsxa o61., ruicro Cyuu,
Kosnariscrxzfi pafi oH, ByIILIqt
IJIJIIHCbKA, 6y.auHox I

t6 BIAAAIIEHHT }lb I 6 " tIt4p flTI4HCbKE "
IIOBHO|O TOBAPI4CTBA

40800330 37000, flolrancrxa o6:r., fluprrzucrrcrafi
pafion, uicro fluprrnu, BY[Irlrl-].f



"JIOMBAP['gggg" CIPEHKO FO.C. I
KOMIIAHUI''

COEOPHA,6ytuuox25

l7 BTAATnEHHT }lbl7 TIOBHOfO
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPN " gggg,, CIPEHKO
rc.C.I KOMIIAHUI''

40801 I 14 16600, 9epHirincrxa 061., uicro HiNzn,
BynI4Ilt IIIEBTIEHKA, 6yar.rrror I 28,
npurvriutenHq 73A

l8 BIAAIIEHHfl Ns18 IOBHOTO
TOBAPHCTBA "JIOMEAPA "9999" CIPEHKO
Io.C. I KOMIIAHUI''

40801 135 20400, rlepxacrxa o61., TalrHiscrKraft
pariou, uicro Tannre, BynI4Ut
COEOPHA, 6y.uraHox 4l

t9 BTMIIEHHT J\bl9 IOBHO|O
TOBAPHCTBA''JIOMEAP.[' 9999" CIPEHKO
rc.C. I KOMNAHUI''

40801 161 I 5300, 9epuirincrKa o6Jr., Koprcxincrr<uft
pafi oH, ruic'ro Koprcxirxa, ByJII4UI
IIIEBTIEHKA, byaanox 85

20 BIMIJIEHHII NS2 O''MI'IKOJIAIBCbKE''
ltoBHofo TOBAPHCTBA "JIOMBAPA
,9999" CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHUI''

40801232 8 I 600, Jlrsiscma o61., Murorai'scrKr.rfi
pafioH, uicro Manolair, ByJIpIqt
IIIEITI,I{bKOf O, 6y4znox I

2l BIAAIJIEHHII Ns2 I IOBHOTO
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPA " gggg,, CIPEHKO
rc.C. I KOMIIAHUI''

40801287 34700, PisHeHcsxa o6n., Kopeqrxz* pafton,
uicro Kopeqr, InOIIIA KI4IBCbKA.
6yauuox 3

22 BrAArnEHH,f, }lb22 noBHOfO
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPN'9ggg" CIPEHKO
FO.C. I KOMIIAHUI''

40801528 41500, Cyvrcrxa o6n., flyrusrucmzft pafor,
uic-ro flyruam, IIPOCIIEKT IOAHHA
IIYTI,IBJIbCbKOf O, dyanrior 3 6

23 BIAAIIEHFUI Ns23 IOBHOTO
TOBAPIICTBA''JIOMEAPN'9999' CIPEHKO
Io.C.I KOMIAHUI''

40802537 37 240, flomascrra 061., JloxsurlrKu fi
pafi oH, uicro 3 aao.4crxeo B yJII4IIf
MATPOCOBA, 6yauuox 3l

24 BIMIIEHIUI Ns24 "EAPI4IIIIB CbKE "
IIOBHO|O TOBAPI4CTBA''JIOMBAPN
,'9999" CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHUI''

40802385 07500, Kuiscrxa o61., Eapzruiscmufi
pafioH, cenuue uicrxoro runy Eapuurinx4
Bynl4qt KI,IIBCbKI4IZ IUIflX, 6ysauor<
30

25 BIMIIEHFUI l./b25 "TyJIbr{IlHCbKE"
IIOBHO|O TOBAPHCTBA''JIOMBAPN
,,9999" CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHUI''

40802228 23600, BinHraqrra o61., Tyl;uuncrxrfi
pafoH, naicro Ty,rruzH, BynI4Ut
MI4KOJIH ffiOHTOB VILIA, 6yaaHox 60

26 BIAAIJIEHH-f, Ne26 IOBHOf O
TOBAPHCTBA "JIOMEAPA ugggg" CIPEHKO
rc.C.I KOMIIAHUT''

40802590 20 600, Yepracrxa o61., Lllno.n"trc"xlrfi
pafioH, naicro [Unon4 BynI4Ut IIEHIHA.
5ytuuox25

27 BIL{IJIEHIUI Ns27 IOBHO|O
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPN " 9999' CIPEHKO
FO.C. I KOMIIAHUI''

40802626 3 6039, llolrancrxa 06r., nricro flolrana,
Kui'ncrrcuft paft ou, BynI4Ut IIIEBT{EHKA,
Oyauuox 50-A

28 BIAAIIEHHTI Ns28 IOBHOf O

TOBAPI4CTBA .JIOMEAPA u9gg9" CIPEHKO
rc.C. I KOMIIAHUI''

40802741 20300, 9epxacrxa o61., naicro ynraHr,

BYnI,qt fAIZAAMAUbKA, 6yazHox 30

29 BIMIIEHHII Np29 IIOBHO| O
TOBAPIICTBA "JIOMEAPA " gggg,, clpEHKo
FO.C. I KOMNAHUI''

40802825 62002, Xapxincma o61,, Kpacuoxyicrxufi
pafion, cenuue lricmoro runy
KpacHoxyrcrn, BVJII,IUfl Ml{py, OyAuuox
135



30 BIIAIJIEHHT Ne3 0 IIOBHO| O

TOBAPI,ICTBA''JIOMEAPA "9999" CIPEHKO
Io.C.I KOMIIAHUI''

40803 I I 1 15600, 9epuirincma 061., Mencrxufi paftoH,

rraic'ro Mena, ByJIlIII-f, APMIIZCbKA,
6yaunox 3

3l BrAArJrEHrUr J\b3 I TTOBHO|O
TOBAPHCTBA "JIOMEAPA" "9999"
CIPEHKO IO.C. I KOMIIAHUI

40803373 I 9500, r{epxacrra o6n., fopo4raulencrxuft
pafton, uicro fopoAr.rure, BynI4II,q MI4Py,
6yalruor 121

)L BIAAIJIEHHJI Ns3 2 IOBHOTO
TOBAPI4CTBA "JIOMEAP.I " 9999"

CIPEHKO FO.C. I KOMIIAHLfl''

40803750 17 400,9epnirincrxa o61., Eo6ponuqrxuii
pafton, uicro Eo6ponuqa, BYJIIIU,fl
HE3AJIEXHOCTI, 6yaunor 1 5[

33 BTAATJTEHH-fl ].lb3 3 rrOBHOf O

TOBAPI4CTBA'' JIOMEAP.4 U 9999U CIPEHKO

rc.C.I KOMIIAHUI''

40803682 37 200, flomascrra o6r., JloxsuurKaft
paftoH, uicto Jloxauqr, BynI4IIt fEPOiB
YKPAiHI,I, 6y tuuox 13 12

aAJ+ BIMIIEHHX Ns34 IIOBHO|O
TOBAPI4CTBA''JIOMEAPA " 9999" CIPEHKO
N.C. I KOMNAHI'''

40803829 I 6400, Hepriiriacrxa o61., Eopsurucrrrafi
pafioH, rrric'ro EopsHa, BYnHIIfl
HE3AJIEXHOCTI, 6yaranor 8

35 BrAArnEHHrr N35 nOBHO|O
TOBAPHCTBA "JIOMEAP.["9999" CIPEHKO

FO.C. I KOMIIAHUI''

40803918 23000, Bissuurxa o6r., Eapcrxrafi pafiou,

uicro Eap, BVJILIUT fEPOiB MAIZAAHy,
6y,uuuox 14, npuvriruenuq 66

36 BIAAInEHH-'I Ns3 6 IOBHOTO
TOBAPHCTBA''JIOMEAPA''9999'' CIPEHKO

rc.C.I KOMIIAHUI''

40804t62 24200, Bisnuqrxa o61., Touaurnilrc;xuit
pafiou, cenr4ule uicrroro runy Torrlaruni,rr,

ilnOIIA TAPACA IIIEBT{EHKA, 6y4uHor
9

a- BIMIJIEHHT 1,1b37 "IIOBHO| O
TOBAPI4CTBA''JIOMBAPA "9999" CIPEHKO

rc.C. I KOMNAHUI

40989 I 59 20500, 9epxacrra o6r., Karepusonimcr,xufi
paftou, cenurqe uicrxoro runy
Karepanoninr, BYJMUT COEOPHA,

6yl.uYorc24

38 BIAAIJIEHHT Ne 38 IIOBHOTO
TOBAPHCTBA''JIOMEAP,[ " 9999" CIPEHKO

rc.C. I KOMIIAHUI''

41t97648 26100, Kiponorpaacrxa o6r.,

HoaoapxaHremcrrufi pafi ou, cenrrue

uicsxoro ruly HonoapxaHreJrbcbK,

BYnI4Ut UEHTPAJIbHA, 6yauHox 38

39 BIAAIJIEHFUI .Ils3 9 IIOBHOTO
TOBAPHCTBA''JIOMEAPN''9999'' CIPEHKO

rc.C.I KOMIIAHUI''

4l 198400 26200, Kiponorpaacrxa o6r.,
MarosucxiscrKraft paft oH, uicro Mana

Bucr4 BynI4Ut IIIEBT{EHKA, 6yaranor 1

E

40 BIMIIEHFUI Ns40 IIOBHO|O
TOBAPHCTBA''JIOMBAPA " 9999" CIPEHKO

FO.C. I KOMIIAHUI''

41332008 26000, Kiponorpaacrxa 06r.,
Honovupropo.AcbKHf pafi oH, tr.ticro

Hononupropoa, BYJIHIIfl ilOilOBKIHA,
6yauHox l4-B

41 BIMInEHHTI Ns 4 IIOBHO|O
TOBAPI4CTBA''JIOMEAP.4 " 9999" CIPEHKO

rc.C. I KOMIIAHUI''

43515669 167 00,9epnirincma o6r., Iqnqacbxlafi

pafiou, rr,ricro Ivur, BYJIHI]fl
BOCKPECIHCbKA" 6yauHor< I6



O6nircosaqnceJrbHicrr rpaquoqux craHoM Ha 3I.I2.20I9 poKy cKnaAae 63 npaqieHrarie (na

31.12.2018 p. - 62 npaqisFrraxis), cepe4uroo6rircoBaqncenrHicrr IuTaTHLIX npaqinHuxin y 2019 poui

-67 oci6 (y 2018 poqi -69 oci6).

llporrrona seirHoro nepio4y 3JrHTrt, rIpHeAHaHH.fl, no4ily, ua4ileuux y Tonapucrna He

ni46ynarocr.

2. SaratbHa ocHona QopMyBaHHq QiHaHconoi geirHocri

2.1. focronipHe roAaHHn ra eignosiAnicrr MCO3

(DiHancosa ggirHicrr ni.uroroBJreHa sriAHo Br4Mor cr. 121 3axony Vrpainn <flpo 6yxralrepcrxrafi

o6nix ra $iHancoBy gsirHicrr n Yxpaini> eiAnoniAHo Ao MiNHapoAHHX craHAaprin Sinancosoi
ssirHocri (lani - MCO3), uuunux Ha 31.L2.2019 poxy.

(DiHaHcoea gsirHicrr Tonapncrna e SinaHcoBolo ssirHicrlo 3araJlbHoro npl43HaqeHHt, flKa

csoprraonaHa 3 Meroro gocronipHo roAaHHfl -SiHancoBoro sraHy, Sinanconux peeyntrarie

Ain,'rrHocri ra rporrroBgx noroxie TonapucrBa Anfl 3aAoBoJIeHHt iHrpoprtraqifinux norpe6 mupoKoro

Korra KopHcrysaqis [pI4 npufinq.rri HHMII exouovtiqHl4x piureur.

KouqenryanbHolo ocHoBoro $inancoeol geirHocri TosapvrcrBa sa pix, qo saxinquecs 31 rpyAHfl

Z0Ig poKy, e MixnapoaHi craHAapru $inaHcosoi seirHocri (MCO3), erlroqarcql{ MixHapolHi

craHAaprn 6yxranrepcbKoro o6lircy (MCEO) ra TlytrlaveHHx (KTMO3, nKD, sIaAaHi PaAoro s

MixHapoAHprx craHAaprin 6yxranrepcbKoro o6riry (PMCEO), B peAaKlrii qunnifi sa 1 ciqss2019

poKy, rqo o$iqifiHo onpunroAueHsi Ha ee6-cafiri Minicrepcrea $inancin Vxpaiuu.

lliAroroBJreHa ToeapucrBoM $inancosa gsirHicrr qirxo ra 6es 6yar-flKl4x 3acrepex(eHr eiAnoeiAae

sciNa BuMoraM qr4HHr4x MCO3 3 BpaxyBaHHflM str,tiu, BHeceHux PMCEO craHoM Ha 01 ciqnq 2019

poKy, AorpHMaHHr flKlrx sa6esneqye 4ocroeipHe noAanHx in$opvraqii n SiHancoeifi sniruocri, a

caMe, AopeqHoi, 4ocronipnoi, gicrasnoi ra sposyuinoi in$opMallii.

IIpn SopnrynaHni SinaHcosoi gsirHocri TonapucrBo KepyBanoc.fl TaKox BHMofaMH Halliosalrsux

3aKoHoAaBqr4x ra HopM arvrBHr4x axrie qoAo opraHieaqii i BeAeHHq 6yxranrepcbKoro o6nixy ra

cKnaAaHnr $iHaHcosoi ggirHocri n Yrcpaisi, sxi He rporl4piuaru BLIMoTaM MCO3.

2.2. Cr<trag QiHaHcosoT gsirHocri

- Earasc (3nir npo $iHaHcoeufi craH) Ha 31 .12.2019 p.,

- 3eir npo $iHaHcosi pe3ynbrarr.r (3eir rpo cyKyn:nuit Aoxi4) sa2079 p.,

- 3eir rpo pyx rpolxoBux xourris (aa npruI,IM MeroAoM) 9a2019 p.,

- 3sir rpo BnacHufi ranirar sa 2019 p.,

- flprarrairKu Ao piunol Qinancoeoi:sirHocri sa 2019 p.

Z.3.Bamora 11oAaHHq snirHocri ra QyHnqioHa.nbHa BaJrrora, cryniHr oKpyrJIeHHfl

Barrora rroAaHHr $inanconoi gsirHocri sa pirc, rqo saxiHqlaec.fl 31.12.2019 poKy siAnoeiAae

SyHxUionanrnifi nalrori, flKolo e HaqioHalrbHa BaJlrora VxpaiHn - rpHBHfl,, cKIraIeHa y rl4c-sqax

.*fpI4BeHb, 
oKpyrJIeHHX Ao uilux rl4cflr{.

2.4. IlpwIyuIeHH fl n po desnepepnu icrs Ais"u rsocri



OiHancoea ssirHicru Tonapncrna uiArorosJIeHa BI4xoAtr{H 3 rlpuryueHH.fl 6ernepepsHocri

Airnsuocri, siAuoni4Ho Ao flKoro peanieaqis arrtaeie i nora[IeHH.f, go6os'.f,ganr siA6yBaerbct e xoAi

ssuqafiHoi AisnrHocri. (DisaHcosa gsirHicrr He BKJIroqae KopLIryBaHHfl,, xri neo6xiAso 6ylo 6

[poBecrr4 B ToMy Br4naAKy, nt<6u Toaapucrno He MorJIo rIpoAoB)KHTI4 [oAanb[Ie sAificFIeHHs

QiHancoBo-rocroAapcbKoi Aislrnocri siAnoeiAHo Ao npnnqnnir 6esnepepnnocri Aislrsocri.
Vnpanniucrxufi nepcoHan (xepinnuqrno) ra yqacHI,IKI{ Ma}om narraip i enoAarblxoMy po3BHBarI4

Aisnrnicru Tonapvcraa.

2.5. 3nirlawit nepiog QinaHcosoi gsirHocri

3nirsnu uepio4ovr , sa xt<uit Sopnayerrcr SiHaHcoBa gsirHicrb, BBa)Kaerbct KaneHAapuufi pix, ro6ro
nepios s 01 ciqH s 2019 pory no 3 I rpylur 2019 poKy.

2.6. PiueHHq rpo 3arBepAlI(eHHn Sinauconoi gnirHocri

Oisascosa ssirHicm Toeapr4crBa 3arBepA)KeHa Ao BI4rIycKy HepinHHxou TonapvrcrBa 206epelHx

2020 poKy. Hi yracHrrKn ToraprEcrra, Hi inrui bco6ra He Marorb npaBa BHocHrH sIvIiHn ao uiei

QiuaHcosol gsirHocri nicls if sarsepAxeHHfl Ao BI{nycKy.

BilnoeiaaJrbHr4Mn oco6aun 3a cKnaAaHHr ra [oAaHur SiHancoeoi gsirHocri sa pix, tr1o saxiHt{I4Bcs

31.12.2019 porcy e:

- AupeKrop JluceHxo Ceprifi BonoAHMI,IpoBt4t{

- roJroBHuit 6yxranrep BogHlor JhoAvtula llerpinna

3. Cyrresi noroxeHHfl o6nirconux uolirl{K Ta oIliuorc

3.1. O6"uircosi oqiHtcu ra rrpuryuleHHr

flilroronrca QinaHcosoi gnirHocri eiAnosiAHo lo MC@3 euNaarae ei4 repieuuqrna (popr'lyBaHHt

rreBHhx cyAXeHb, oqiHox ra rrpr4rryqeHb, sri snrlaBarorb Ha 3acrocyBaHH.tl rIpHHIrHnis o6rixoeoi
nolirurn, a raKo)K cyMH arrusis i so6os's3aHb, AoxoAie i eurpar, ari nigo6paNeHi e ssirHocri.

Oqinxu ra nos'sgaHi g HrlMr{ trpunyqeHH.fl rpyHryrorbcfl, Ha icropnuuottty locsili Ta iuutttx

Saxropax, sxi BBaxarorbcfl o6rpyHroBaHuMr4 sa ilaHux o6craBvrH, pe3ynbrarv flKLrx (popvryrorr

ocHoBy Anfl cyAxeHb rroAo 6arasconoi naprocri axrusis i so6os's3aHb, f,Ka He e oqeBI4AHoIo 3

iuruux Axepen. Hessaxarcqr4 Ha r€, Iqo qi oqiuxn rpyHryrorbc.s Ha posyuiHni xepinuuqrna

noroqHgx nolifi, SaxruuHi pe:ynbrarr.r, B xiHqeeoNay ni4cyvrrcy, Moxyrb ni4pisnrrr4lfl eiA IIIax

oqinox.[i oqiHrcr,r nepio4rauuo ilepernflAarorbcs, i y pasi norpe6u Kopllry]orbsfl,, mxi sNaiHIa

ri4o6paNarorbcr y cxna4i QiHancoBl4x pe3yrrraris sa nepioA, KoJII,I npo HI,IX crae eiAoNao.

OiHaHcosa seirHicrr uiAroroBneHa Ha ocHoei icropuuuoi co6inaprocri ra cnpaBeArlaeoi eaprocri

a6o auoprrasaqifiHoi co6inaprocri oKpeMpIX $inaHconux iHcrpyueurin silnosiAHo Ao MCO3 9

<Oinagcosi iHcrpyrvreHTn). Oqinxa cfipaBeArueoi naprocri s.qificHroerbcfl 3 BI4KopI4craHHtM

N4eroAis oqiuru SinaHconux iucrpyueurin, Ao3BoneHux MC@3 13 <OqiHxrE 3a cnpaBeAnuBoro

aapriclo>. Taxi MeroAH oqisrcu BKmoqalorb Br4KopvcraHHr crpaBeArusoi eaprocri .ax qiun, rxa

6ym 6 rpn1aaHa3a rrpoAax aKrraBy, a6o cnraqeHa 3a rrepeAauy so6oB'.fl3aHs.s y znuuafiuifi onepaqil

vriN yr{acHr4KaMn pr4HKy Ha Aary orlisru. 3orperraa, BI4KopI,IcraHHfl 6ipNonr,rx KorI,lpyBaHE a6o

r[aHr4x rrpo rrororrHy pHHKoBy napricrr inuoro aHarori.{Horo 3a xapaKTepoM incrpyrvreury, analis

Ar4cKoHT9BaHHX rporxoBr4x no'roxis a6o iHnri uoAeri BI43Har{eHH.f, cnpaBeAlnnoi raprocri,

flepea6ar{yBaHa crrpaBeAnkrBa napricm SinaHcoerax axrusie i so6os'f,3asb Bl43Haqa€rbcfl 3

Br4r(opr4craHHflM Hassnoi in$oprtaauii npo pI4HoK i sianosiAHnx n4eroAie ouiuxu.



3.2. O6lircosi nolirnrcvra ocHosni rrprIHIIHnH SiHaHcosoi geirHocri

flpranqr,rnr,r o6nircosoi norirnKr4 [ocniAoeHo 3acrocoByBanvrafl [porflroM ycix ssirHl,Ix nepiogin.

flpn cKnaAaHHi $iHancosoi ssirHocri ga MCO3 s 2019 p. TonapucrBo AorpnMyBarlocf, npunqrEnin

Br4KxaAeHr,rx y KoHrlenryanrnifi osnosi cKnaAaHHfl $inanconoi gsirHocri saMCO3

raocHoBHgxnpgHrlr.rnin,nepeA6a.{eHlrxcr. 4 3axoHy Vxpainu dlpo 6yxralrepcrxufi o6nix i

SinaHcony srirnicrb B Yxpaini>, a caMe: MeroAy HapaxyBaHHfl (pesynrraru orepaqifi r:a isnux
noaifi Bg3Halorbcf,, KoJrr4 BoHr4 sAificHrolorbcfl, a He KoJII,I orpl4MaHi a6o cnnaqeHi rpouoei rcouru, i

ni4o6paxalorbcfl B SiHanconifi ssirHocri roro nepio4y, Ao flKoro BOHI,I eiAHocsGcr);

6ernepepsHocriAiffJrbHocri (SiHancosa3eirnicrrcru aryaerbcflHaocHoBinpranyrueHtul, qo ToeapucrBo

e 6esnepeprHo Airo.{zrvr ra 3aJrHrrra€Tbc.fl Aircquu B ocflxHoMyl/lafi'ytHrorray); sposyrrainocri;

Aoper{Hocri (cyrrenocri); 4ocronipuocri (npan4ranicrr noAaHH,f,, IIpeBaruoBaHH.tI cyruocri HaA

Sopruolo, Hefirpalluicrt, nonHora); eicrannocri; Mo)KJII4Bocri nepenipxlE, ToIrIo.

TonapncrBoBeAe 6yxralrepcrxuft o6niryeianosiAHocrilo BHMOfT{14HHOfO

3aKOHoAaecrsaVrpaiHu,3axoHyYxpaiundlpo6yxranrepcbKrlfio6nixra$iHancony gsirHicrr B

yxpaiui>, MixnapoAHt4x craH4aprin Qiuaucoeoi snirHocri, Craryry Tonapucrna ra O6nixoeoi

no,rirnrcn. llporsroM 20lgpoxyo6niroeanolirurcaHe sNaiHIoBaJIacb ra 3acrocoByBanacr nocliAoBHo

Alr noAi6nnx onepaqifi, iurunx nolifi.

V nporurixnift SiHaHcosifi gsirHocri TosaplrcrBo AorpHMyBaJIoct rl4x caMI,rx o6niroBHx nolirux i
N{eroAis o6.rracreHH.fl, sx i s ocrassifi pivHifi SiHauconifi seirHocri.

3.2.L HeuarepialrHi arcrusu

BusFraHHx, orliHrca i o6nix HeMarepialrHrax axrusis TorapucrBoM gAificHrc€rbc-fl y ni4noaiAnocri

ao MCEO 38 <HeuarepianrHi aKrHBI4).

Herraarepialrsnuu aKTr4BaMr4 Bu3Harorbcr KoHTponronaHi ToeapucrBoM HeMoHerapni aKTr4BV,

qri He Marorb uarepianrsoi Soprvu,r, Moxyrb 6ytu i4eHrraQiroeaHi oKpeMo i

BgKopgcroByrorbc.fl TonapucrBoM rrporflrorvrnepiogy6imruenix 1 pix.Heuarepianrui aKTVBvr

Br43Harorbcr ToeapucrBoM rKrrlo e firvronipnicrr orpuMarl4 rraafi6yrHi exououiqni BIzroAH i

co6ieapricrr Uroro aKTI4By MoxHa 4ocronipHo oqiultrn.

flo ueuarepialruux aKTHBax, xxi He eiAnosiAalorr xpurepixM Bn3HaHHt, B]/rTparv Bl43Halorbcfl y

Burparax rorotlHoro nepio4y.

Heuarepialrnufi aKTHB nepnicuo orliHroerucs 3a co6ieapricto. llicnq nepnicuoro BI43HaHHfl

HeMarepiatrcuuir aKrr,rB ni4o6paxaerbcfl, y silnoniAuocri Ao uoAeli co6inaprocti, ro6ro 3a

co6inapricrrc 3a Br4paxyBaHHrM aMoprr43aqii ra g6nrxin eiA gNaeHIrIeHHt Kopl4cHocri. Artaoprnsaqil

oKpeMoro o6'exra HeMarepialrsux axrusis po3paxoByerbcfl is 3acrocyBaHH.flM nprnaoliHifiuoro

MeroAy.

#\voprnsaUiq HapaxoByerbcr pinnurtnn qacrvHaMr4 rlporflroM reprraiHy Kopl4cHoro BHKopI'IcraHHt

HeMarepialrsux axrusin (nprrvroninifiHnfi rr'rerog).

Bescrporoni HeMarepianrni aKTr,rBr{ (rirleHsii) BBaxarorbcfl HeaMoprH3oBaHVMvr aKTIIBaMI'I Ta IIo

TaKr4M o6'extau HapaxyBaHHfl 3Hocy He [poBoplrrbcfl,.



Crporn Br4KopucraHHfl HeMarepiarrnux amnsis rpeAcraBresi n ra6ruqi:

Hasea HeMqmepianuuoeo oKmury Cmporc KopucHo?o ruKopucmoHHfl, uicnqie
flporpavHe sa6esreqeHHt r20
JliqeHgii 6escrpoxoeufi

Auoprusaqis HeMarepiamnux axrueie npoBoAuTbcr Ao

o6'exrorr,r fioro nirsiAarlifinoi naprocri. JlixeiaaqifiHa napricrr
AOCflfHeHHfl 3aJrr4rrrKOBOl BapTOCTI

npupinnroerbcfl Ao Hyn.fl .

3.2.2. OcHonsi gaco6u

O6nir ocHoBHr4x gaco6in TonapLIcrBoM sAificHloerbcfl y ni4nonilHocri ao MCBO 16 <OcnosFri

saco6u)).

TonapucrBo Br,r3Hae Marepiamnufi o6'exr ocHoBHkrtu gaco6oM, flKrrlo siH yrpr4Myerbcr 3 Merolo

BHKopucraHHfl ix y upoqeci ceoei 4irmuocri, HaAaHHt IIocJIyr, a6o [ilfl gAificHeHHq

aArraiuicrparuBHux i couianbHo-KynbrypHr4x $ynrcqift, ouixysatuir crpoK KoprrcHoro BlrKopveraHHfl.

(excnryaraqii) IKHX 6irsrue oAHoro poKy ra napricrb tKI4x 6inuue 6000 rpH.

flepnicHo ToeapucrBo orlinroe ocHosHi saco6u sa co6inapricrro. Y noAarbrxoMy ocHoeHi saco6vr

oqiurororbafl,3a ix co6isapricuo rrainyc 6y4r-xxa HaKoruqeHa aMoprusarris ra 6ylr-qxi Haxonuqesi

s6umu eiA 3MeHrrreHHr xopucHocri. Cyrvra HaKorrr4qeuoi auopruaaqii Ha rary nepeoqiuxn

Br,rKJuoqaerbcfl 3 sarosoi 6araHcoeoi naprocri aKTLrBy ra .{ucroi cyMr4, fiepepaxoeaHoi Ao

nepeoqineHoi cyMr4 aKTr4By. ,{ooqinxa, flKa BXoAI,ITb Ao cKnaAy BnacHoro xauirany, repeHocuTbct

Ao Hepo3noAireHoro niln6yrKy, KoJrr{ lrpurrr4Hrerbcfl Br43HaHHr ni4noniAnoro aKTHBy.

TonapucrBo He Br,r3Hae s 6aJraHconifi naprocri o6'exta ocHoBHHx saco6iB BrlTparv Ha IqoAeHHe

o6cnyroByBaHHr, peMoHT Ta rexHi.{He o6cryroByBaHHfl o6'exra. Ili BI4TparI4 Bl43HarcTbcs B

npr,r6yrxy qv s6urxy, KoJrr4 BoHr{ nosecesi. B 6araHcosifi eaprocri o6'erra ocHoBHI4x saco6ie

Bn3Halomcx raxi noAanbrxi nnrparu, nrci 3aAoBonbHtlorb rcpzrepirM BLI3HaHHI aKTuny.Bnrparv Ha

peKoHcrpyrqiro, raniramsufi peMoHT Ta sanainy 3Har{HI,IX KoMIroHeHrie ocHoBHI4x gaco6ie

rcanirari3yrorbcfl.

Auoprnsaqirc aKTr4By iloqr4Halorb 3 MoMeHTy, KoJII4 eiH crae [puAarHvrM Anfl BI4KopHcraHHfl, ro6ro
c nlart BBeAeHHT B eKcfllyaraqiro ocHoBHLrx saco6in. Alaoprlrsaqi.{ oKpeMoro o6'ercra ocHoBHHX

gaco6is gnr 6yxranrepcbKoro o6niKy po3paxoByerbcfl is gacrocyBaHHtM npruoniuifisoro MeroAy.

Arr,toprusaqiq HapaxoByerbctr pinHuvrur qacrnHaMr4 tlporflroM replaiHy Kopl4cHoro BHKopHcraHHfl

ocHoBHprx saco6iB 3 ypaxyBaHHrM ouixynaHoi garnmxosoi naprocri (nixai4aqifiuoi naprocri).

Crpoxu BI,IKopI,IcraHHfl ocHoBHHx saco6iB rlpeAcrasreHi s ra6ruqi:

Hasea ocHogHw saco1ie Cmporc KopucHozo guKopucmaHHn, uicaui e

Wlaur nsu ra o6ra.uHaHHt 24

Me6ni 48

lHuri t44



Avroprnsaqirc aKTr4By rrpr4nr4Hmorb Ha oAHy 3 ABox Aut, flKa eiA6ynaerbct paHiue: Ha [aty, s sroi

aKTHB xnacu$iKylorb flK yrpr{uynannfi Anfl npoAilxy, a6o sa AerY, g trroi npl4nl4Hll}orb BI43HaHH-fl

aKTHBy.

Jlireiaaqifina napricrr ra repvriHu Kopr,rcHoro BI4KopI4craHHt o6'erris ocHoBHI'IX saco6ie

rrepernflAalorbofl niA qac npoBeAeHHr rrlopi.{Hoi iHneurapusaqii. 3rr,rina nixeiAauifinoi eaprocri ra

reprr,1iHy KopgcHoro BHKopHcraHHf, o6'emy ocHoBHI{x saco6in ni4o6paxaerbcfl fl,K sluina o6rixoeHx

orliHor. Jlixeilauifina napricrr ocHoBHHx saco6ir npupieHroerbc.fl Ao Hynfl.

3.2.3. 3HeqiHeHHq aKTusis
ToeapucrBorrprd orliHrli axrusis Kepyerbcs MCBO 36 <3naenuleHHtKopplcHocriaxrheiB)).

Ha 4ary cKnaAaHHrpivuoiSinanconoissirHocriTonapucrBoBH3Haqaeo3HaKI43HeIIiHeHH-raKrueie:
- 6iruurcyrreBe3MeHrrreHHrpuHKoBoinaprocri axrHsy tlportrondseirHoronepio4y, HiNcuoAisarplcr;

- crapi HTuqI4IIoIIIKoA)KeHH.;I aKTHBy ;

cyrreniuerarr{BHisNriFrn B TexHoJroriunifi, punxonifiuunpanonific$epi, B

qxifi:aificHroeAiqlrsicrrToBapr4crBo, rrporflrovrssirHoronepio.uya6oouirynauiuail6llaNql4M r{acoM;

-11epeBr4rqeHH.f,6araHcosoisaprocriul4crnxaKTneis na4 ixpuHKoBoroBapricto;

- cyr-reeisNaiHra cnoco6y Br4KoprdcraHHf, aKrr,rBy rlporflrot{snirHoronepiogya6oraxi x
ouir<ynaHisNaiHH B HacrynHoMyrrepioAi, qri HeraitI,IBHo BIrJIrIBalorb Ha AislrHicrrTonapl4crBa.

y BHnaAKy Hasggoc'ri o3HaK gHeqinesss anrunin, Toeapucrno BI43Har{ae cyMy ouixyraHoro

ni4rrrxo4yBaHHr aKTr,rBy. Cyvra ouixynaHoro siAIuroAyBaHH.t{ aKTI,IBy ue nafi6inilua 3 ABox

oqiuorc: cnpaBeArgsoi raprocri rnriHyc Bt4rparu ua vu6yrrt ra fioro naprocri IIpHBI'IKopucrauui.

-flxuto cyMa oviryaaHoro eiAr.uKoAyBaHHr MeHrrre 6araHcoeol naprocri aKTI4By, pisHuqr BH3Haerbcs

s6nrxavu eia sHerIiHeHHq B gsiri rpo QiuaHconi pe3ynbraru 3 oAHor{acHI'IM 3MeHlueHH-f,M

6alaHconoi naprocri aKTr,rBy Ao cyMr,t eiArxroAyrauur.lliclr BI,I3HaHH-f, s6Iatcy eiA gNaeF{IIIeHHt

ropucHocri auoprusaqis ocHoBHHX gaco6is Kopr4fyerbct B laafi6yrnix nepio4ax 3 Merolo

posno4ineHHfl nepernflHyroi 6alaHconoi eaprocri Heo6opotroro aKTI4By Ha cl4creMatu'rFlifi ocHosi

rrp orfl f oM crpo Ky Kop plc Hof o BLI KOp VICT AHHfl,.

3.2.4. AKrre 3 IIpaBa KopIIcTyBaHHf Ta opeHAHi go6oe'q3aHHq

ToeapncrBo Mae nesrri op."4"i AoroBopr4, 3oKpeMa 3 opeHAI4: oQicnoro npnlairqeHHt; npuviuleuur

Anr BeAeHHfl rocroAapcbKoi AiqmHocri rou6ap.unnrtara eilaireHH-sMl4, TpaHc[oprHI'IX gaco6ie.

Opeu4a Bn3Haerbcx, nuuiploerbcfl Ta npe3eHryerbcfl siAnosi.{Ho Ao MCo3 16 <OpeHAa)).

3acrocosyroqr4 MCO3 16, Tonapucrno Mae po6utu KopI,IfyBaHHfli sri BIInI4BaIorb Ha oqiuxy

opeHAHr4x go6os'fl3aHb ra oqisxy aKTHBy 3 flpaBa KoprlcryBaHHfl. I-{e nxlrcqae B ce6e: BH3HaqeHHfl

AoroBopis, Ao flKHx 3acrocoByerbcr MCO3 16, eusuar{eHHfl crpoKy opeHAI4 Ta craBKY BiAcorxa

rrloAo uaft6yrnix open4HI,IX rlJlarexis.

Crpor opeHAH, Br43HaqeHnfi TosapucrBoM, cKJraAaerbafl. s HeeiANaoBHoro nepio4y opeHAH pa3oM 3

uepiogau u, txi oxorrJrrolorbcfl MoxJrr4Bicrro ilpoAoBXeHHfl opeHAH y BpI[aAKy, flKIrIo Toeapl4crBo

o6rpyHroBaHo BrreBHeHe y roMy, rqo BoHo peanisye raKy MoxJIHBicrr; Ta nepio4auu, sxi

oxorrJrrorcTbcfl MoxJrplBicrro rrplrrrnHr4rr,r Airo opeHAH, flKIrIo Tonapncrno o6rpyHToBaHo BleBHeHe y

ToMy, IrIo BoHo He peali3ye raKy Mo)KJIHBicru.

finr opeHAHr4x AoroBopie s Heera3HaqeHHM crpoKou TonapucrBo npr,rpinH]oe rpl4Balic$ AoroBopy

Ao exoHorurir{Horo Kopr4cHoro crpoKy excnryaraqii neo6oporHl,Ix axtunin, qxi posr.aiuleHi y

opeHAoBaHoMy npnruiulenHi Ta rpi:uuHo noeAnaHi g HI,IM. Tofi cawuit erououi9|'rufi xoptacHrail



cTpoK eKcnnyaTarlii 3acTocoByeTbcr !'nfl Br43HaqeHHt crpoKiB aMopTl43aqli aKTuBy 3 flpaBa

KOpHCTyBaHHfl.

PospaxyHxosi crpoKn eKcnnyararlii axrHeie s lpaBa KopHcryBaHHt e raKI4MI,I:

Arcmue 3 npa6a KopucmylaHHn Cmporc rcopucuoi'

eKcnnyomaqii, uic.
o6icni npuN,riqeHHq 36

npHMirresHs Ant BeAeHHfl rocroAapcbKoi Aislrsocri
ro rrr6aplHnM H eiali JreHHf, MI4

24

TpaHcfloprni gacodH 24

Auoprusaqiq siAHocurbcfl Ha nplr6yrxra i s6urrv 3a rrpflnaolinifi nl{M MeroAoM.

Ha Aary ilor{arKy opeHAr{ Torapucrno BH3Hae aKTHB 3 npaBa Kopl4cryBaHHf, Ta opeHAHe

go6oe'qgaHHq 3a TenepiuHroro (4ucronroBaHoro) riapricto.
TenepiurHro (4ucKoHroBany) eapricrr Tosapl4crBo Bl4paxoBye 3a $oprtrynoro:
PV = FV/(1+i)n, Ae:

PV - renepiurur napricm;
FV - rraafi6yrnr napdcrr;
i - cragrca AHcKoHTyBaHHt;
n - crpox (xinrxicrr rr,ricrqin)
y pasi, KoJrr4 craBKa AucKoHTyBaHHr He nepe46aqeHa AoroBopoM opeHAH (Herrlae n6yAonaHoi

craexu), Toaapucrso o6npa€ craBKy Baprocri xpe4raris 3a AaHuMvr erutvrcru.{Hoi seirHocri 6aHxie

VxpaiHra (6er ypaxyBaHHr oBepApa$ry).

B noAanbr.rroMy, Toeapucrno oqisroe aKTr4B 3 [paBa KopucryBaHH.f, 3 BHpaxyBaHHtM 6yAs-xxoi

HaKorrr4qeHoi aMoprr43aqiT ra 6ygls-xt<ux HaKo[r4r{eHr,rx g6urxis sHacriAoK 3MeHIrIeHHfl xoptlcHocri,

ra 3 Kopr4ryBaHHflM Ha 6ylr-rxy nepeoqiHKy opeHAHoro :o6os'qsaHH-f,.

OpeH4He go6os'qsaHHf, nepeoqiHroerbcr, flKIrIo BllKoHyerbcfl 6yAr-.axa 3 TaKHX ABox yMoB: a6o

sNaiHr,rncs crpoK opeHAr{, a6o slaiH:aIIacfl, oqinxa MoxJII,IBocri npraA6aHHq 6asonoro aKruBy.

llepeoqiHxa sAificHloerbcfl rrrJrf,xoM Ar,rcKoHTyBaHH.rr nepernflHyrl4x opeHAH14x nrarerxie 3

BHKopHcraHHtM neperntHyroi craBKu AI4cKoHTy.

Taxox, rKrrlo HaflBHa nro4nsiraqis opeHAI{, rxa o6niKoByerbct flK oKpeMa opeH4a, TonapHcrBo Mae

nepeoqiugTr4 opeHAHe so6oB'r3aHH.fl rrrJlflxoM Kopt{ryBaHHfl aKTI4By 3 flpaBa KopI,IcryBaHH-fl.

ToeapucrBo Br4piururo He Br.r3HaBarv aKTr{B 3 npaBa KopI,IcryBaHH.fl Ta opeHAni so6os'qgaHHs Ao

opeHAr4 ri crporou 12 vicstlig a6o MeHrrre, ra opeHAv\ 3a tKoro 6asoeufi aKrI{B e Maxoqiusuv.

OpeHAni nlarexi, non'fl3aui 3 TaKolo opeHAolo, Bl43Harorbcfl y seiri npo cyxynnrlfi AoxiA qK

Br4rparu Ha nptMoninifiHifi ocHosi tlporsroM crpoKy opeHALI.

3.2.5. 3auacu

616rir i riao6paxeHHr y QiHaHcoaift geirHocri sanacie sAificHloerbct eiAnoniAFlo ao MCEO 2

<3anacu>>.

pianoniaHo Ao MCEO 2 gauackr- rle aKrLrBL\ xxi yrpuMylorbcfl An.tI npoAax(y y zBuuairHoMy xoli
6isnecy; nepe6ynarorb y npoqeci enpo6nurlrBa Anfl raKoro npoAaxya6oicrryrcrr y $opruri

ocHoBHr4x r{r4 AonouixHr4x Marepianie AnrciloxvBaHHfl, y erEpo6Hl,lqoMy npoqeci a6o npra HaAaHui

nocnyf.



3anacu Br43Harorbcf, aKTnBoM, rKrrlo icHye irvronipnicm roro, rl\o Toeapucrno orpnMae B

1aafi6ylrboMy exosorrliqsi BrrroAr4, uos'qgaHi g ix BHKopHcraHH.nM, ra ix napricrr Moxe 6ytu

gocroeipHo Br43HaqeHa. 3anacu eiAHocsrbcfl Ao o6oporHLIX aKrI4Bie Tonapl4crBa.

3anacu oqiHrororr TonapucrBoM ga MeHrrrorc 3 TaKI{x ABox BeJII4r{I4H: co6inapricrr ra
r{ r.rcraBapricrr p ealisarlii.

Co6inapric6 ganacis BKrroqae nci nurparvHanpra46aHH-fl,BurparvHa uepepo6Ky ra iHuri Burparn,

[oHeceHi nia qac AocraBKu ganacieAo ix renepiutHboro tvticqeguaxoA)KeHHfl, Ta npHBeAeuHa ix y
renepiutsifi craH.

r{ucra napricrr pealisa[ii - nonepeAHbo oqineHa qina rpoAaxy yzyuuafiHoMy xoli 6iaHecy r'liHyc

[onepeAHbo oqineni BHTparH Ha 3aBeprueHHflTa noflepeAHbo oqiHeni BI,ITparH, neo6xiAHi rnfl
gAificHenHfl npoAaxy.

V pa:i, flKrrlo 6arascona napricrb 3arracin nepeBr4uye cyMy, flra o'Iiryerbct sia ix upo4aNy a6o

BlrKopr4craHHf,, TonapucrBoM gAificHroerbcr .{acri(oee c[I4caHHq sanacin co6inaprocri Ao qncrol

naprocri peanisauii. Cyrr,ra 6yAr-rxoro qacrKoBoro ctrr4saHHfl, sanacie Ao ix qucroi naprocri

pealilaqii Ta ncinrparu ganacig TonapucrBoM Bu3Haerbcff BI4TparaMH nepio4y, B

rxorrayniA6ynaerrcfl TaKe qacrKoBe crlucaHHt.

06lirc i siao6palKeHHr y $iHaHconifi gsirHocri ronapir TonapncrBoM gAificHloerbcfl 3a

crrpaBeAJrgBoro napricrro y siAnosilsocri Ao MCO3 13 <Oqinxa cnpaBeArHgoi naprocri>.

Cnpane4 rrvrBa napric6 - qe qiua, xxa 6yta 6 orpuMaHa siA rlpoAa)Ky axT]usaa1o ctulaqeHa 3a

repeAaqy so6on'fl3aHHr y snuuafinifi onepaqii rvrixyqacHl4KaMn pI4HKy Ha Aary otliHru.

llpn era6yrri ganacis TonapncrBo BHKopI4croBye MeroA OIOO.

3,2,6. fle6iropcbKa ra6oProsaH icrr

Ee:yuonua 4e6iropcrxa sa6opronasicrr Br43Haerbct flK aKTI4B roAi, KOJIH Tonapncrno cra€

cropoHoro AoroBopy ra, sHacriAoK qboro, ua6ynae IopHAr,IqHe IIpaBo oAepxarl'I rpoluoei xourn.

[e6iropcbKa ra6oprosaHicrr ni4o6paNaerbcfl 3a napricfio ovixyeaHux HaAXoAXeHb 3a

Br4paxyBaHHtrM pe3epBy cyvruinuux 6oprir. Alx ni4o6paxeHHl sa6opronauocri 3a qHcrolo

napricrro [poBoAr{Tbcfl aHarig ra6opronasocri 3a crpoKarrara ii BI{HHKHeHHfl.

Tonapncrsa oqiHroe ra nigo6paxae Ae6iropcbKy sa6opronasicrr 3a crpaBeAnI'IBo napricrrc, ulo

gop i nnrce co6ieaprocri.

3.2.7.Iporuoni nouru ra iini erceisareHTu

fpo'roni xou6u TonapncrBa cKnaAarorbcfl g rorisru s xaci Ta KoIIITis Ha IIoroqHI4x paxyHKax y

6aHrax.

ExeieareHrra rporxoBr4x xolrrris - qe KoporKocrpoxoni, BucoKoJlixsiaHi iHsecuuii, sxi eirrFlo

KoHBepry.toa, y ui4orrri cyMr4 r-porxoBr4x roruris i qxHIvI npl4TaMa:n:nui,t He3Har{Huit puzur sNaiHu

nap,rocri. IHeecrutis, Bn3Haqaerbcfl gagsuqafi flK erceisareHr rpolxoBl{x xolllrie rilrru B pa3i

KoporKoro crpoKy rrorarrreHHfl, Harrpr4KnaA, flporflroM He 6inHue HiN TpH Micqqi 3 rurvr

hpn46annr.

Eesrorisrosi po3paxyHKu sAiftcHlororbcr TonapucrBoM siAnosiAHo Ao BI4Mor Airoqoro

3aKoHoAaBcrBa, a caMe: <Iucrpyrqii npo 6esrorigxosi po3paxyHKl,I B YxpaIHi B HarrioHalilrifi



Banrori) 3arBepAxeHoro rrocraHoBoro llpanninns HaqioHanbHoro 6anxy YxpaiHIa sia21.01.2004 p.

lllb22 (i: rrrriHaMr{).

foriercosi poapaxyHKr4 sAificHlororbcfl y siAnosiAnocri Ao floroxeHHq rpo BeAeHHt KacoBHX

onepaqift y HarlioHanrHifi samori B Vrpaini, 3arBepAxeHoro rlocraHoBolo flpaelinHx

HauioganbHoro 6aHxy Vrcpailua l\b148 sfu29 rpyAHn 20L7 p. (is sn'riHan'ru)

fpouoni rourru ra ix eKsisareHTr{ Moxyrb yrpr{MyBarl4cfl, a orepaqii 3 HI4MI'I npoBoAHTvrcfl' B

saqioHalrnifi sarrori ra s iHoserr'rHifi earrori.

fpouroai rcomru ra ix exsisareHrr4 Br43Harorbcfl, 3a yMoBI,I eiAnoeiAsocri xpurepirvr BI43HaHHfl

aKTr4BaMn.floAalbrxa oqisra rporxoBrrx rcotrtris sAificHloerbcfl 3a cilpaBeAnHBolo eapricrro ' flKa

4opinHroe ix sotttinalrHifi naprocri.

V pasi o6rrleNesHr rpaBa Br4Kopr4craHHr xourrie Ha rorortHl4x paxyHKax e y 6anrax (nalpl4KnaA, y

Br{rraAKy rpn3Har{eHHfl HEy s 6aHxiscrxifi ycraHoBi ruuqaconoi alrtainicrpauii) ui axrnsl4 Moxyrb

6yru rnacu(pixosaHi y cKnaAi senoroqHr,rx arrnilis. Y eunaAry nprafiH-flrrfl HEy piureHHx rlpo

nirceiaaqirc 6agrciscrrcoi ycraHoBr4 ra ni4cyrsocri ftnronipnocri roBepHeHHt rpoluoBl4x xoutie,

Br43HaHHs ix flK arglqBy npr4rrr4Hfferbcfl i ix eapricrr siAo6paxaerbcfl, y cxlaAi s6l1rxie seirHoro

nepio4y.

3.2.8. Henoroqui arcruBl{' yrplrrvrynani Arq rpoAa)Ky

o6rir i silo6pax(eHHrr y $inauconifi gsirHocri amugis yrpl4MyBaHr4x Lnn rpoAa)Ky

s.{ificHroerbcfl Toeapucrnou siAnosiAHo Ao MCO35 <Henoroqsi aKrI4BH' yrpr'rrr,IynaHi rilfl

fipoAaxy, Ta [pIaIII{HeHa Aislrsicrs>.

ToeapucrBo KJracnsixye Heroroq nnfi, arruB flK yrpHMyBa:nuit Anfl IIpoAalKy, flKIrIo fioro 6araHcoea

rapricrr 6ya. B ocHoBHoMy giArxxoAoByBarr4ctr rrrJr.f,xoM onepaqii rpoAaxy, a He rloroqHoro

BHr(opHcraHHt.

HenoroqHi aKTr,rBr4, yrpgMyBasi Ars npoAaxy, oqisrororbcfl i niao6paxalorbcr Torapl4crBoM B

6yxralrepcbKoMy o6niry 3a safiueuruoro 3 ABox BeJILIT{HH: 6alaHcoBo}o a6o cnpaBeAJIlIBo}o

napricrrc 3 Br4paxyBaHHflM BHTpar Ha onepaqii, non'reaui 3 ttpoAaxeM. ANloprnsaqir Ha raxi

aKTHBr4 TonapncrBoM He HapaxoByerbcf,. 36urox siA sN4eHlIeHHfl KopncHocri npu nepnicuoMy r{I4

[oAanbuoMy cnr4cassi aKTr4By Ao cnpaBeAnnBoi naprocri sa BHpaxyBaHHflM Burpar Ha npoAa](

Bl43Haerbca y sniri npo $iHaHconi pesylbrarl'I'

3.2.9.3o6oe's3aHHfl

3o6on,ssalHfl. - icnyroqe go6og'f,3aHHq, f,Ke Br4Hr{Kae B pe3ynbrariuusynux uoaifi i uoraureHHs

rr<oi, sa ouixyBaHHflM, rrpr43BeAe Ao u,r6yrrr pecypcie, rorpi eriruolom y co6i erououi'{Hi elaroAla'

3o6oe,sgaHHfl Tonapucrna nnacn0iKyerbcfl Ha AoBrocrporosi (crpox rloraueHHf, noHaA 12

Haicsuin) i noro.{Hi (crpox norarreHHr Ao 12 naicrqis).

3o6oe,ssaHHr AoBrocrpoxoni (nenorovHi) Ta noroqsi ai4o6paNalorbcs y 6alauci oKpeMo'

,{oerocrpoxoei go6os,sgaHHfl Tonapucreo o6riKoBye ra silo6paxae 3a rellepiuHrorc eapricrro (y

dAr,rc lco urosaHift nenuuuni)

floroqsi go6os,qgaHHfl (xpe4uropcbKa sa6oproeaHicru) o6nixonyerbcfl i ni4o6paxaerbcfl e 6araHci

:a nepnicHoro naprocri, tr1o gopinnroe cnpaBe4nnniir naprocri orpI4MaHI'IX aKrI4Bis a6o ilocnyr'



Bci sqHaropoAr4 nparlinHr4KaM ni4odpaxarorbsfl TonapucrBoM .aK rlorouHi, ni4uosiAHo ao MCBO

19 <Bun narv npaqinru4KaM).

Ao Br4rrnar npaqinHr4KaM Tonapucrna eignocrrrcr: noro.IHi BI4TIJIaTH nparlinHuxau 3a

ni4npaqronauufi qac; uoroqsi Br{rrJrarr,r npaqiruuxau sa ueni4[pauboBasuit qac; BHIIJIaTH rlpl4

gsirrFleFlni npaqieHurin; iHrui Bl4rlnarg npaqienuKaM.

Bunlaru ga HegiArIpaIIboBagui,t uac, rxi Hanexarb Ao HaKoIrI4qeHHq, BI,I3HaIorrcq so6os'q3aHHqlt

qepe3 crBopeHHs ga6egrer{eHHf (peeepn ni4nycrox) y snirHoMy nepio4i.

3.2.10. 3ropraHHq aKTunie ra go6os'sgaHr

Axrqsra ra so6oe'fl3aHHfl 3roprarorbcl,flKrrlo ToeapncrBo Mae IopI4AHr{He npaBo glificHroBarkr sarix

Br,r3HaHr4x y 6ananci cyM i rrrae narr,rip a6o :po6nru naaeuosalix, a6o peanirynaru aKTI4B Ta

BHKoHaru go6on'fl3aHHfl oAHoqacHo i qrtqo raKe 3ropraHHt Ao3BoneHe eiAnoeiAHIaN'I MCO3.

3.2.11. Blacrrufi raniral

Toeapucreo sgAinffe HacTynni crarri BilacHoro raniraly:

.. 3apeecrpoBaHr4fi xaniral (crnagonuit xaniran) - csoprvrosaHnfi 3a paxyHoK BHecKin yuacHarcie

To e ap ncrBa BI,IKJIIoT{ Ho fpo tx o B HM 14 KoIIITaM 14.

. pesepaunfi raniral - siAnonilHo Ao 3acHoeHur{bKoro AoroBopy, y TonaprEcrni crBop}oerbcfl

pe3epBHgfi $onn y poanripi 25 silcorxis cKnaAeHoro xanirany. Posvrip ulopiuHnx ni4paxyBaHb Ao

p.r.pr"oro Qon4y Br{3Haqaerbcfl a6opauu VqacHraxin TonapllcrBa ra He Moxe 6ytu ueuruuv 5

eiAcorxiB cyMH rlucroro npu6yrry.

ToeapucrBo Moxq AoAarKoBo 3 Hepo3rroAireuoro npr,r6yrry crBoploBarl4 einbF{i pe3epBu.

Heposnolilenufi upu6yror (Henoxpurufi s6nror) - npra6yrxu a6o s6urxu oAep)KaHi n pesynrrari

rocnoAapcrroi AislrHocri Tonapl4crBa.

3.2,12. floAarrcl{ Ha nPn6Yrorc

Burparn 3 noAarKy Ha npu6yroK flBJrflrorr co6oro cyMy BI4Tpar 3 norot{Horo ra ni4crpoqeHoro

nolarxis. floro.{HNfi rroAaroK Br43Haqaerbcr flK cyMa noAarxie Ha npn6yrox, IIIO niAlsrarcrr

cnrari (siluxoAyBaHHro) rqoao oroAarKoBaHoro upn6yrrcy (s6urxy) sa seirHprfi nepio4. floro'{Hi

Br{Tparr4 Tonapucrna 3a noAarKaMr4 po3paxoByrorbcfl 3 BI4KOpI'ICTaHHflM IIOAaTKOBI4X CTaBOK'

r{r4HHHX (a6o B ocHOBHoMy t{I4Hnux) Ha AaTy 6atav,cy.

Bi4crpo.{eHgft [oAaroK po3paxoByerbc.s ga 6araHcoBr4M MeroAoM o6nixy go6os'ggaHb ra flBrfl,e

co6oro rroAarKoei axrus u a6o go6os'qg aHHfl,) rro Br4HI4KaIorb y pe3ynbrari ruuqacoBl4x pisHuqr rraiN

6alascoBoro napriclo aKTr,rBy .{u go6os'flgaHsn s 6araHci ra ix noAarKoBolo 6aso}o.

Biacrpoqesi 11oAarKoei go6os'flgauHq Br43Harorbcr, rK npaBl,Ino, IIIoAo scix rl4Mqaconux pisHHlrb,

,uo niArqrarcrr orroAarKyBaHHro. Bi4crpo.reHi noAarxoei aKTI4BI4 BI4 3Halorbct 3 ypaxyBaHHtM

irraoeipHocri Haqssocri n rraafi6yrHboMy orroAarKoByBaHoro npu6YTKY, 3a paxyHoK -flKOfO Moxyrb

6yrvt B,Kopgcrasi ruN,1qacosi pisnuqi, uo ni4rrrarorr BI4paxyBaHHrc. EaraHcoea eapricE

uia.rpo"eHr4x [oAarKoBr4x aKTr,rnin nepernflAaerb cfl, Ha KoxHy Aary ft gt'leHnyerbcfl s rifi uipi, y

qrifi 6inrure He icHye firraonipHocri roro, rqo 6yae orpuuauufi onoAarKoeaHlafi npu6yror,

Aoc.rarsifi, 11106 Ao3BoJrr4Tr4 Br,rKopr,rcrarv BHroAy sia eiAcrpoveHoro tlo.4arKoBoro aKTHBy

nosllicrlo a6o qacrKoBo.



Bi4crpoueHufi rroAaroK po3paxoByerbcr 3a [oAarKoBI4MH craBKaMvr, xxi, xx ouiryerbcfl, 6yayrr

3acrocoB yBar1cfl n nepio4i peaniaaqii eianosiAHHx axrueis a6o go6os'fl3aHb. TonapncrBo BI43Hae

noroqui ra ni4crpoqesi noAarKH flK BHrp aru a6o .qoxil i sxrloqae B npla6yrox a6o s6uror ga

ssirHufi nepio4, orpirnr sr.{naAxis, KoJrLr rroAarKl4 BHHHKaIoTb sia onepaqifi a6o noAift, sxi

Br43Harorbcfl tlpflMo y BnacHoMy xanirani

Tonapucgo Br,r3Hae noroqsi ra ni4crpoqeui rroAarKn y r<anirali, .flKIrIo noAaroK HaJIexI4Tb Ao

ctarefi,, sri ni4o6paNeHo 6eenocepeAHbo y BnacHoMy ranirali B roMy caMoMy qv B iHruonay

nepioai.

3.2.t3. AoxoAlt ra BI{TParI{

AoxoAg ra Br,rrparn n Tonapucrsi o6rixonylorbcfl 3a rIpI,lHIrI,InoM eiAnosiluocri - rpHlrboMy

AoxoAH i nurparn nigo6paxalorbcr n 6yxranrepcbKorray o6nixy ra Sinaucoeifi geirHocri s MoMeHr

ix sHHprxHeHHfl (uero4 HapaxyBaHur), He3aJrexno eiA [arkr HaAXoAXeHH.[ a6o cnlarl4 rpollloBllx

xoruris.

4. Porrpllrrfl iuQopnaauii

4.1. foxid eid peanba4it

HafiueuyBaHHfl crarrl 31.12.2019 p. 31.12.2018 p.

qr.rcirof AoxoA sia peanisaqii upo4yxuii (ronapin,

uocnyr) , yr.r{.:
1 5885 1293s

-HapaxoBaui npoUeHTI{ 3a KopI4cryBaHHs

Siuanconravru rpeA hr aM:z-, Heycrofi xa (ueua, unpaQ)

3a rlpocrpor{eHH{ BtIKoHaHHs go6on'q3aHb 3a

HaAaHHMr.r SiHaucoBHMI'I KpeAI'ITaMI4

15560 12646

-AoxiA, orpHMaHI,Ifi nil peanisauii uafiua, HaAaHoro B

3acraBy
313 2s9

-HapaxoBaHa Heycrofixa (neur, rurpaS) sa

[pocTpot{eHHt BLIKOHaHHS go6os'g3aHb 3a HaAaHHMI4

QiHaHcoeI{MH KpeAI4raMu

t2 30

Pago*t AoxoAin: 1588s L2935

floxi4 BpaxoByerbcfl TonapucrBoM 3a MeToAoM HapaxyBaHHfl.

4. 2. Co 6ie ap micmu Peanis a4it

HafirueuyBaHHs crarrl 31.r2.20L9p. 31.12.2018p.

Alnriuicrparunui BrlTparur 3 HlIx: L4029 t2371

- Bn',rparl4 Ha oIInaTy npaui 6115 5466



Br4TpaTr4 Ha COqlUIbHe CTpaXyBaHHt r321 r 186

BHTparr4 Ha orrJraTy flocJryr 38's3Ky 200 r37

Br4rpaTr,r Ha opeHAHy rrJIaTy 1303 r628

BHrpaTr.r Ha oxopoHy 263 259

po3paxyHKoBo-KacoBe o6cnyfoByBaHHt oaHKoM 112 185

- ropr4Ar4rruiuocryru 189 t64

.BI'ITPATI4 HA CTPAXYBAHH' 4 t2

- Burparu Ha cryN6one nigprAxeHH.s 371 469

- B HTparr4 ua npu.u6 anHfl. trtaroqi uu uxarruni n 410 441

- BUTpaTr4 Ha peKJraMy 32 46

- aMoprugauiq ueo6oporHux arrunin 133 135

iurui 351t6 2249

BHrparn BpaxoBylorbcr TonapracrBoM 3a MeroAoM HapaxyBaHHt.

4.3. IlodamoK na npufymoK

IIorcagHnKH, Trrc. fpH. 31.12.2019 p. 31.12.2018 rr.

lloroqHnfi noAaroK Ha upn6yror 407 t22

Bilcrpo.{eHufi rroAaroK Ha npn6yrox 0 0

Burparn 3 noAarKy Ha npuOyrox 407 r22

Bi4crpoueHi noAarKr4 ni4o6paxalorb qucrufi noAarKonnfi e$err ei4 rl4Mqaconux pisHuIlr naiN

6alaHcoBoro rapricto axrusie i so6os'fl3aHb IrrA Ilireft Sinancoeoi :eirHocri i [nfl uinefi
orroAarKyBaHHr. Tnn4.{acosi pi:Hnqi B ocHoBHoMy nos'sgaHi g pisuuvtu MeroAaMI4 BLI3HaHH-fl

AoxoAis ra nnrpat, a raKox s 6anarlcosoi naprocri treBHHX axrueie.

4.4. Henamepiottuui axmueu

Pyx H erraarep iar rHHx aKTHsis HaseAeH I,tfi Hl4xr{e :

{ara
gsirHocri

Crarrq IIporpaMHe
ga6egneqeHHfl,

TI{C. fpH.

Bcsoro,
Trrc. fpH.

CTAHOM HA

31.12.2018 p.
Earascona napricrr 39 39

llepsicHa sapricm 51 51

Auoprusaqiq (saxo nu \eHuir :uoc) (12) (r2)
CTAHOM HA

3].12.2019 p.
Baraucoea eapricrr 40 40

IlepeicHa sapricrr 52 52

Auoprugaqiq (saronuqeHl,rfi sHoc) (12) (12)



flporyrou 2019 poKy y crlaAi HeMarepialruux axrnsis ei46ynuc.a sNaiHIa 3a paxyHoK

HaAXoAXeHHt HeMarepialrsnx axrusis Ha cyMy - I ruc. rpu.

Auoprnsaqirc HeMarepia6nux arrneig TonapucrBo BH3Hae ra ei4o6paNae y 3siri npo $iHaHcoei
pe3ynbrarn (sniri rpo cyKynsufi aoxil) sa niArosiAHrafi seirHrfi nepio4 y crami <AlvriHicrparueui

Br4TpaTH)

Ilixeilaqifiny napricrr eiAnosiAHo Ao o6riroeoi uorirraru TonapucrBo He BH3Hae ra npl4pinnroe 4o

Hynfl. BoAnoqac 3 THM, crpoKr4 Kopr,rcHol excnryaraqii ToeapucrBoM nepern-flAarorbcfl Ha KoxHy

Aary $inancoeoi gsirHocri.

llia.rac glopiuHoi iHseHrapusaqii 6yno rpoBeAeHo recr Ha gHeuiHeHH-q HeMarepialrsux arrueie ra

ynpaenincbKnM rrepcoHanoM rrpr4fiHsro pinennr tr1oAo noAanbluoi ix eKcrnyaralrii 6es 6yAr-xrrax

Kopr,tryBaHb 6araHcosoi naprocri. Tonapr4crBo He xnacu$iKyBano HeMarepianrHi aKTHBI4 -sK

yrpr4MyBaui Arx npoAaxy ra He rrpoBoAr{ro ix nepeoqinxy. HerraarepialrHi axruen Tonapl4crBa He

nepe6ynarorb y 3acraBi ra uloAo Hr{x HeMae 6yAr-xnux o6rsNeHb rII4 aa6opou.

4.5. Ocnoeui sacofu

Pvx ocsoBHl4x gaco6is HaBeAeHufi suxqe:

flporxrory_ 2019 poxy y cKnaAi ocHoeHux saco6in eia6yilvcfl gNaiHLI 3a paxyHoK HaAXoA)I(eHHfl Ha

cyMy - 47 rrac. rpH.

Auoprusaqilo ocHoBHr4x saco6is Tonapucrro BIl3Hae ra ni4o6paNae y 3eiri ilpo SinaHcoei

pe3ynbrarn (rniri rpo cyKyn:nuiraoxia) ga siAnosiAHllfi seirHlafi nepio4 y crami <Aru"riHic'rparunui

BnTpaTH))

JlixeiaaqifiHy napricrr si.qnoeiAHo Ao o6nixosoi norirr,rxu ToeapacrBo He BH3Hae ra ilpl4pieHroe 4o

Hynr. BoAuoqac 3 THM, crpoKr4 Kopr,rcHoi excnryaraqii TonapucrBoM rtepern.flAarorbct Ha KoxHy

Aary SiHancosoi ssirHocri.

fIiA qac rqopiunoi iHseHrapusaqii 6ylo npoBeAeHo recr Ha 3HeqiHenHq ocHoBHpIX saco6is ra

ynpauiHcbKgM nepcoHanoM npr4fiusro piureHnr uloAo noAanbruoi ix eKcrlnyaraqii 6e: 6yar -flKvrx

*opr.y"a11o 6ataHcosoi naprocri. Tonapr,rcrBo He Knacl4(pirynano ocHoBni gaco6vr flK yrprarvryeaui

+rrr rpoAal1y ra He rpoBoAr.rro ix nepeouinxy. OcHosHi saco6u TonapracrBa He nepe6ynarcrb y

sacraei Ta IIoAo Ht{x HeMae 6y.Us-.flKl4x o6uNeHb qH :a6opon.

Iara
seirHocri

Crarrq Maurusvr ra
o6raAuaHHfl,

THC. rpH.

Me6lri,
Tr,rc. rpH.

Iuuri,
THC. fpH.

Bcsoro,
THC. rpH.

CTAHOM HA

31.12.2018 p.
Barascosa napricrr 204 101 260 561

flepsicHa eapricrs 593 280 429 1302

Auoprngaqiq (3e3) (r7e) (16e) 0 4r)
CTAHOM HA

31.12.2019 p.
Earaucoea sapricrr 155 109 205 469

flepsicHa eapricrr 627 313 409 1349

Arrropruaaqis (472) (204) (204) (880)



4.6.Axmu*u B opendi

AxrHe g npaea suropncraHH-fl

Pyx axrnsie g ilpaBa BHKopucraHHt craHoM na 31 .12.2019 poxy HaBeAeHui,r vux'ae:

[ara snirHocri Crarrq Eyaieni ra
crropyAr{,
TLIC. fpH.

TpaHcuoprui
laco6u,

TI,IC. rDH.

Bcsoro,
Trrc. fpH.

CTAHOM HA

3r.12.201 8 p.

Barancona napricrr
flepsicHa sapricrr
Avroprusaqis
(saxonn.{eHIafi sHoc)

CTAHOM HA

31.12.2019 p.
Baraucoea sapricrr 2342 494 2836

llepsicHa eapricrr 2633 56s 3198

Auoprngauis
(uaronuqeunfi gHoc)

(2e1) (7 r) (362)

flepnre 3acrocyB aHHfl, MCO3 16 <OpeHAa)) aKTHBH 3 npaBa Br4KopI4craHHt TonapucrBo BI43Hae B

2019 poUi. flporrrov 2018 poxy TouapucrBo 3acrocoByBano opeH.qy eilnogiAFlo Ao MCEO I7 m
xnacu$ixyBirno .rrK onepaqifiHa opeHAa 3 siAHeceHH.flN{ opeHAHI,IX nrareNig Ha BI{TparI4 Ha

nprrraoniHifinifi ocHosi ra BH3HaBano y sniri ilpo cyKynlauir loxil.
3a pirc, lr1o gaxiHquscs 31 rpyAHfl 2019 poKy y nepnicrifi naprocri ne 6yno gN,IiHHIax opeHAHHX

nrareNis, trci 3aJre)Ka6 eiA in4ercy qr{ craBKu. Taxox He 6yno opeHAI4 3 rapaHriql,Ila nixsilauifinoi
naprocri a6o opeH p;v-, flKa ule He fioqaracfl, rlo nxiit y TonapucrBa e go6os'fl3aHH.fl.

Cyrraa Br4Tpar, nos's3aHux 3 opeHAolo, uloAo sxoi ToeapucrBo 3acrocyBano rtpaKTl4t{uuit npufiou,

onHcaHHfi y naparpaSi 5a MCO3 16 (opeu4a si crporoM MeHrI HiN 12 naicsqin) ra y naparpaSi 56

MCO3 16 (open Aa, 3a rKolo 6asosuia aKTr4B e ManoqiuHuu), craHoBI4JIa rvc. rpH. 3a pir, qo

saxiH.rne cx 3l rpyAHr 2019 poKy.

OpeHrHi go6os'qsaHHq

OpeH4ni so6on'qgaHHt llpeAcraereHi HHXTIe:

y 2019 poui rpoqeHrHi nnrparu ($iuancoei nurparn) no opeHAHl4Na go6oe'.s3ausflM craHoelarla 85

ruc. rpH . (2018: 0 rnc. rPH.)
y 2019 poqi 3araJrbHgfi o6csr ni4rory rporxoBux xoluriB 3a opeHAy craHoBI4B 1435 ruc. rpH.

(2918: 0 rrac. rpH.), 3oKpeMa

i12Sl ruc. rpH. IIIoAo KoporKocrpoKonoi open1ru (2018: 0 rrac. rpn.);

ii) 1002 rr.rc. rpH. rrloAo opeHAr4 rira opeHAHHx go6oe'fl3aHb (2018: 0 rnc. rPs.);

Nb

sln
Crarrs Cranou ua

31.12.2018 porcy,

Tr,IC. fpH.

Crauou Ha

31.12.2019 porcy,

Tr4C. rpH.

I ,{onrocrporosi 545

2 Koporrocrporosi 1s90

Bcr,oro opeHAHtIx so6on' fl3aHb 2135



4.7.fpowosi xoutmu ma ixui exsie&neHmu

Crauou Ha 31 .12.2019 p. rpouroni Korrrrl,I cKnaAarcrs 144 rl4c.rpH., y roMy '{ucd:

- Ha noror{HoMy paxyHKy y 6aHry rpoluoBl{x romrie 2ruc. rpH.;

- fpoui s Kacax niAAilens 142 rl4c.rpH.

CraHovr Ha 31 .12.2018 p. rporuoni KorurI,I cKnaAarcrs I99 rHc.rpH., y roMy qucli:

- Ha nororrHoMy paxyHKy y 6aHxy rpoluoBtrx xoIurie 7 ruc.rpu.

- rpotui s racax eiAAireHr 192 rl'Ic.rpH.

floroqHufi paxynorc ui.qxpnro fleqepcrxifi Silii AT KE "IIPI4BATBAHK".

4. 8. f efiimopcbKa wfiopzoe auicmo

fle6iropcbKa ea6opronasicru Tonapncrna He Mae ga6esneqeHHfl. llpocrpoqeHa 4e6iropcKa

sa6oproaasicrr ni4cyrur. TonapncrBo rrpoBoAr{rr aHali3 ra oqiHry pinHr KpeAl4rHoro pI43I4Ky 3

BrrKop I,{craHHfl M i H.qlas i.qyaJlb Horo ni4xo4y.

4.9. Bnacnutt xuniman

Crpyrcrypa BnacHoro xanirany:

HafrnaeHvBaHHfl crarri ?1.12.2019 p. 01.01.2018 p.

,{e6iropcbKa sa6oPronasicrr 3a

up oAyKtliro,ronap H, nocJIYrI'I
790 s90

[e6iropcbKa sa6opronaHicrr sa

HapaxoBaHHMn siAcorraMl4 3a HaAaHHMI4

$inaucoBl4Mu KpeAHTaMH

1000 1007

Iuua lloror{Ha 4e6iropcrra
sa6oprorauicrt, y r.r{. :

7 485 6711

- ae6iropcbKa ra6oPronaHicrr sa

HaAaHHMTE rpiHanco BI4M I'I KpeAI4TaMI4
7 485 67 rr

Pagord: 9275 8308

HafiuesyBaHHq crarrl 31.12.2019p. 31.12.2018p.

Crarwuuft xaniran 7500 7500

HeposnoAinenufi nPra6Yror

(H e no rcprarufi s6 ra'ro x)

I 856 tr97

PerepnHufi xaniral 65 65

*reoffin 900 900

Bcroro sracHnfi nauiral 8521 7862



flporxrovr 2019 poKy yqacHuKaMu (sacuonuurcarr,rra) 6yro npufiuxre piureHHx

AprsiAeHlis 3a pe3ynbraraMtr gixruuocri Toaapucrna y nonepeguix poKax.

craHoBl,{rb I I97 rl{c. rpH. Ta po3Kpr{ro B llpuuirqi <Posxpvrrrr iH$opMar{ii
cTopoH14))

4. I 0. RopomxocmpoKoni sadesneqeHHn

rrloAo BT4TIJIaTH

Poeuip BHrrJrar

flpo noe'sgaFri

31.12.2019 p, 31.12.2018 p.

Pesepn nignycrorc 227 259

Bcuoro ))1 259

floroqni sa6esne.{eHH.fl rrpeAcrasreHi sa6esneqeHHflM

nignycrox.
BHfrJraT nepcoHany y Br4fnrAl pe3epBy

4. I 1. KpedumopcbKa zafiopzooauicmo

HafiuesvBaHHq crarri 31.12.2019 p. 01.01.2018 p.

KoporxocrpoKoBi rpe4uru 6auxin 118

Kpe4uropcbKa sa6opronaHicrr ga

npr,rg6aHi ronapn ra rrocnyrn
t17

Kpe4r,rropcbKa sa6oproeanicrr sa

po3paxyHKaMu g 6roAxeroM, yr..{.:
407 156

- 3 IIOAATKY HA TIPI4OYTOK 407 122

IHur i noroqHi go6oeoxgaHHt 628 983

Parona: tt52 t257

CraHou na 31 .12.2019 porcy y TonapucrBa rrpocrpor{eHa KpeAr4ropcbKa sa6oproeasicm ni4cyrH.a.

4. 1 2, E esnepepeuicmu dinnunocmi

VnpaeliHcxufi nepcoHal TorapncrBa nporflrov 2019 poxy BXHBaB gcix neo6xi4nnx3axoAis Ars
sa6e:ne.{eHHf, crabimuoT Airnrsocri ra po3Bl,Irry TonapvrarBa; ane nepeA6aqkrrr scireHAeHrlii, sxi
Moxyrb BrrJrr4Baru Ha ii Aismuicrr y sn'rery s coqiarrso-uorirnqHuMn Ta exoHorvriqHr4Mn

uoAisrrln B xpaini HeMoxJIIlBo, a raKox r€, nxuir, BTIJII4B BoHrI Mo)Kyrb MarH Ha

uafi 6yrnifi Qinaucosufi craH Tonapncrna.

flolalrme icHynaHH.a noliruquoi Ta exouovriqHoi HecradimHocri Moxe rpu3Becrr4 Ao

HenepeA6aqeuux sNaiFr er<oHortri.{Hoi curyaqii, rri uoxyrb BrInI4HyrI,I sa Ai.smuicu Toaapucrea.

HeerasHaqeHicrr noliruqHllx, ropr,rAur{Hl4x, rIoAarKoBHX Ta HopMarHBHo-3aKoHoAaBqr4x yMoB

SyHrcrrioHyBaHHs, BKJrlor{a}or{r4 MoxnnBicu guin Herarl4BHoro xapaKTepy, Moxe 3Har{Horo ivriporo

BnnnHyrv Ha Mox(Jrr4Bicrr ToeapprcrBa ycniruuo gAificHloBuru cBoro AisnrHicrr.Mafi6yrni yMoBH

Moxyrb nigpisnr'ruefl. sil oIIiHox xepiaHI4urBa.



[aHa Sinancosa sgiruicrr se BKnroqae Hiqrnx KopnryBaHl, rri MorJII4 6 trlaru uicqe flK pe3ynbrar

rarcoi HeBH3Ha.{eHocri. llpo raxi ropnryBaHHx 6yae noniAouJleHo, qKrlo BoHH craHyrb siAoN,rIaNaI,I i
ix 6y4e Mo)KJII,IBo oqisuru.

4.13. Pozxpummn inQopua4it npo noo'nsaui cmopoHu

,{o noa'r3aHr,rx oci6 Tonapucrso siAHocrrrb ix yuacuuxis (sacuonHlaxin). Onepaqii, tqo Mankr nricqe

rrporflroM ssirHoro nepio4y - qe Bvilrrartkr AugiAengin, aapo6irnoi rJIarI4 ra opeHAHI4x rlJlareNis:

flepenirc non'sganux cropiu:

.t\tb IIIE
Qirnrruoi oco6u

henrn0iraqifinnfi
KOT

Poruip qaOrrcu

cKJraAeHofo

xanirany, o/o

Xapanrep
sinHocnH

I
Cipeurco lOnis
CepriinHa

2995810341 93,7 5
VqacHur (sacuonHrax)

2
JlrEceuro Ceprifi
BoroAuur,rpoBI{q

2696313433 6,25 Y.racnr,rr (sacuonHur),

Ar{peKrop

Onepauii g noe'sgaHI,IMLI cropoHaN4u :

I& IIIF Qiruuuoi oco6n Onepaqii g noB'nghHuMn
cTopoHaMH

Cynaa onepaqifr, Trrc. rpH.

2018 pin 2019 pirc

1

Cipeuro
IOniq
CepriinHa

3apoolTHarInaTa 188 200

AnniAeuAu r r22

opeH4ui nlareNi 23 130

2
Jlucenro
Ceprifi
BonoAnuupoButl

3apoolTHa [JIaTa 241 228

AI4BlAEHAI4 75

open4Hi nrareNi 84 58

y 2019 poqi 6yno rpoBeAeuo 3aralrni r6opv yqacHkrxin (sacHonHr,rria) ToeapucrBa ra npufiurro
piureuHr rrloAo poano4iry npn6yrry ra Bvtrrrarr4 AusiAeHAie sa pe3ynbraraMl4 Aisnurocri
TonapucrBa y ronepeAuix poxax. Ha uiAcraei rporoKorin ra Haxasis xepinunqrna ToeapucrBo y

2019 poqi HapaxyBaJro ra Br4rrJraruno AueiAeHAH ftoro yqacHI4KaM y posrr,ripi I 197 ruc. rpH.

Toeapucrno Mae go6os'qgaHH.n nepeA fioro yqacHI4KoM tlo cnlari opeHAHI4x nrareNis 3a

TpaHcrroprni saco6n (posxpuro y llpunrirqi 4.3.).3a6opronauicru repeA yqacHI,IKoM tlo cnlari
opeHAHr4x nrarexiB craHoBr{Tb 8 Tuc. rpH. craHoM Ha 31.12.20L9 poqi, e rorotlHolo ra

HecyrTeBolo.

b7'



5. PorrcpHTTn iHruoi inQopmaqii

5. 1 Vuosui so6oe'nsaHH.fl.

5.1.1. Cydoei nosoru

Hamuu ToaapucrBoM yKnaAeHo Aorosip 3 ropr4Ar,rr{Ho}o $ipvroro rpo HaAaHHfl ttpaBoBoi 4ouovoru.
Crasovr Ha Eary 6araHcy (npovrixnoi a6o piuHoi ssirHocri) ropucru oqiHrolorb craH cnpaBr.r ra
HaAarorb ao eiAAiry 6yxranrepcbKoro o6nixy firraonipHicrr HasraHHr Hec[prl fl'tJrvrBr4x ]opHAHr{Hr4x

nacniAxiB rqoAo cyAoBrax nososis. V pasi, flKrrlo sa ix npo$ecifisur'r cyAXeHHrv icuye nupori4nicrr
nporparxy cyAoBoi cnpanu 6imru niN 50%, ro yrpaeriHcmuM llepcoHanoM oqiHroerbcfl cyrreeicrr
qiei cnpaBvr, a raKox sr<ui,t BrrJrHB BoHa 6yaa Marr4 na SinaHcoBy gsirHicrr. ,flrulo cyrreeicrr i
BrrJrr4B e BncoKHMr4, To crBoproerbcr pe3epB niA uacraHHt Mo)KiII,IBux sacriAxis ra siAo6paxaerbc.fl

Ha siAuosiAHrax paxyHKax 6yxranrepcbKoro o6nixy ra y SiHancoeifi seirHocri.

Crauovr Ha 31.12.2019 p. B eAr4HoMy AepxaBHoMy peecrpi cyAoBHX crrpaB HaflBHe npoBaAXeHHr rro

cnpaei J,,,lb 95013034119, HoMep rpoBaAXeHHr 1-rc/950/10Bll19. Bo4uovac s rIHM, rcepieHnqrno

BBaxae, u1o BHTparn qxi Molr(yrb 6yru rroHeceHi ToeapucrBoM y wait6ylHboMy He e cyrreBr4Mu.

5. I .2. OnodamKysaHHfl

BuacliAoK HarBsocri n yxpaiucbKoMy IIoAarKoBoMy 3aKoHoAascrgi ronoxeHr, rxi Ao3BontrcTb
6inrru Hix oAtru napiaur rnyMaqeHHfl, a raKox qepe3 rpaKTLrKy, rqo cKJraJractr g Hecra6inrHouy
exoHonaiqHoMy cepeAoBurrli, sa sxoi rroAarKoni opraHn AosiruHo rnyM aqutb ac[eKTI,I exoHoui.{Hoi

Ai.slrHocri, y pa3i, flKrrlo noAarKoni orpaHu niAAa.qyrb cyMHiny neene rnyMaqeHH.t, 3acHoBaHe Ha

or.IiHf-ti xepinuuqrBa eKoHouiquoi Aismsocri TonapvcrBa, ftuonipuo, llo ToeapucrBo 3MyueHe

6yae crJrarurn AoAarxogi noAarKH, urpa$u ra nesi. Ha Ayraxy rcepieuaqrna Toeapucrao

crrJrarr4Jro yci noAarKrr, ToMy $iHancosa sgirHicrb He uicrnrr peaepnin niA loAarxosi g6urru.

5. L3. Cmyniuu nonepHeuun de1imopcbKoi' sa6opzoeauocmi

BHacliAoK cr4Tyaqii, flKa cKJrarracb B exoHol,riqi Vxpainra, a raKo)K flK pe3ynbrar eKoHoMi.IHoi

Hecra6ilrHocri, rl{o cxnaJacb Ha Aary 6anaucy, icHye firt,tonipnicrr roro, Uo aKTHBI4 He 3Mox{yrb

6ytn pealisonasi ga ixnroro 6alascoBoro eapricrro g xoAi senqafiHoi Ai.qruHocri ToeapncrBa.

Cryninr roBepHeHHr axrnnin y gHaqHifi rnripi sanexurb ni4 e$ercrnsnocri laxo4in, sxi sHaxoAtrbct

tto3a 3oHo]o KoHTponro TonapllcrBa.

5,2. IIiJti ma nonimuKu ynpasniuun fiinancoruMu pu3t'tK(I",nu

Vnpaalinna pH3HKaMr,r Mae nepruoqeproBe 3Har{eHHfl Anfl BeAeHHt 6isHecy Toaapucrna i e

Ba111JTHBHM eJreMeHToM ii AiqmHocri. llorirnra yupauiuu-a p:a3vKaMu cKoHIreHTpoBaHa Ha

HenepeA6avynaHocri (fiHaHcoBHX pnHrie i naqireHa Ha rtriHirraisaqiro noreHlrifisoro HerarnBHoro

BrrnHBy Ha SiHancoei rroKa3Hurra TonapvcrBa. OneparnsHuiL i ropu4u'rHvrir KoHTponb Mae sa ueri
ga6egneqyBarr4 H€LJrelKHe SynrqioHyBaHHfl nHyrpirusroi nolirnxu ra rpoqeAyp 3 Merolo

rr,r iH iNr isaqii o neparli fi n ux i rop u4ut{HIIX p usuxi n.

KepiennrlTBo TonhpucrBa Bu3Hae, ilIo Aislsnicru TorapucrBa iloB'f,3aHa e $iHaHcoBI,IMI4 pvrsLrKauvr

i napricrb qr4crgx aKTHBi" y secra6inbHoMy pr4HKoBoMy cepeAoelatui Moxe cyrreBo slraiFrlarl4cs

yuacni4oK BrrJrr4By cy6'eKTr4BHr4x r{r4HHnxis ra o6'ex.rnsHl4x t{I,IHHlaxin, eipori4nicrr i HarpflMoK



Bnnr4By flKr4x 3a3AaneriAb ror{Ho nepeA6aLrurkr HeMo)KJII4Bo.Ao. TaKHX pI43I4KiB eiAHeceHo

KpeAr4THrafi pusur, pprHKoBuit pvtzut< ra pH3I4K nixsiAHocri.

llonirnxa 3 y[paeriFrHs pu3r,rKaMn opienroBaHa Ha BI43Har{eHH.fl, aHaris i ynpanniHus pH3I4KaMI4, 3

rKr4MH crnKaerbcr TonapucrBo, Ha BcraHoBJreHHt KoHTponIo 3a pLI3I4KaMV, d raKo)I( nocrifinufi
uoniropr,rHr 3a pinHeu pusuxia, Aorpr4MaHHtM BcraHoBJIeHI4x o6ueNeub ra nolirnxu ynpauiuH.t

pr,r314KaMI4.

YupanniHHfl pH3r4KaMr{ xepinunqrsola Tosapvrcrua sAiftcHloerbct Ha ocHoni posyrr,riHus npl4r{uH

Br,rHr4KHeHHr pra3HKy, xilrricnoi orlinru fioro Moll(nl4Boro BITJIHBy Ha napricrr qI4crI,IX axrueie ra
3acrocyBaHHfl i HcrpyvreHrapiro tr1oAo fi oro [oM' qKUIeHH.s.

5.3. Vnpaaniaun xanimenort

Toeapncrno po3rnflAae yilpasriHHs xanirarona flK cl,IcreMy IIpI,IHIII4nie ra naeroAie po:po6rcra i

peanisaqii ynpanliHcbKHX pimeHr, nos's3auIax 3 orITHMaJIIHHM $opvrynaHH.flM rauiraly 3

pisHortlasirsux AXepeJr, a raKox ga6egueqeHH.tlM e$exrnnHoro fioro BHKopI,IcraHHt y AirlrHocri
Tonapncrna. Kruoqosi nuraHHq ra noro.rHi piruenHa, Ir1o BrIJIHBalorb Ha o6csr i crpyxrypy
rcaniraly, a raKox A)r(epena fioro $opnryraHHfl, po3rnflAalorbc.f, ynpanniHcbKl4M nepcoHaJloM.

MexaHigNa ynpauiHHr xanirarou nepe46auae virxy nocraHoBKy uinefi i sasAaHr ynpauinHx
xaniraroM, a raKox KoHTpoJrb 3a ix 4orpuMaHHflM y sriruouy nepioai; yaocKoHaJIeHHt MeToAHKH

Br,r3HaqeHH.rr ir aualiay BuKopucraHHfl ycix suAis xaniraly; pospo6JleHHt 3aranbHoi crparerii
ynpaeniHHq xaniranoM.

Vnpanniscrrufi nepcoHan sAificHroe ornrA crpyKrypu raniraly Ha xiHeqr KoxHoro geirHoro

nepio4y. llpra r{boMy npoBoAuTbcfl aHaris naprocri xaniraly, ftoro crpyKrypara N,toNrnei pH3I4KI4.

Ha ocHoei orpuMaHr{x sucHosrie Tonapucrno sAificHroe peryn}oB aH:nfl. xaniraly rrIJl-f,xoM

3anyqeHHr AoAarKoBoro xaniraly a6o SiuaHcyBaHH.f,, a raKox BI,IIUIaTu AI4eiAeHAie ra floratxeHHr

icuyrouux no3r,rK. Tonapncrno Moxe gAificnroBuru perynroBaHHfl xanirary IIIJItxoM sNaiHu

crpyKrypu xaniraty. CvtcreMa yrpaeriHHq rariraroM Moxe Kopl4ryBarr4Qb 3 ypaxyBaHHflM sNaiH e

onepaUifi HoMy cepeAoBHIIIi, reHAeHIIirx pnury a6o crparerii posnurxy.

YnpaeliHHq xaniTanoM TonapucrBa cnptMoBaHo Ha Aoc.tIrHeHHt HacrynHux qinefi:

o :6eperru cilpoMoxsicrr TorapucrBa [poAoBXyBarI4 cBo]o AisnrHicrb raK, Iqo6 eoHo i

HaAali ga6egne.{yBano loxil g.nfl yuacHurcin Tooapucrna ra BnilIrarv iHtttHu

saqixaereHl4M cropoHaM;

o ga6esneqvrrv Harrexsnfi npu6yroK yqacHl4xana TosapvcrBa 3aBA.sKI4 BcraHoBneuHro qiu

Ha nocnyrn TonapncTBa, rqo eiAuoeiAalorr pianro p1g3k1Ky;

o Aorpr{MaHH.fl Br4Mor Ao raniraly, BcraHoBneHI,IX perynflTopoM, i ga6egneqeHH-fl sAarHocri

Toeapucrna SyHrqionynau4 B flKocri 6esnepepBHoro Airo.{oro ni4npneucrBa.

ToeapucrBo BBalKae, uo 3aranbHa cyMa xanirary, ynpaBninss .nKI4M gliftcHloerbct, 4opieHroe cynai

xanirary, ni4o6paxeHoro s 6anaHci.

b,

5.4. Ilodii niann domu danaucy

Cyrreoi uacliAxr,r uo6alrHoi csirosoi naHAeuii COVIN-19, na4iuHa $oH4oBI4x pnnxin ro BcboMy

cairy, 3aKpr,rrrr c[onyqeHss rnrix xpainauu, rrpr43ynuHeHHq AiqrrHocri ni4npl'IeMcrB n VrcpaiHi ra e



3B'flgKy g IIr{M 3HII116eHHfl nnarocrtpoMoxHocri HaceJIeHHrI, Mo)Ke BuJII,IHyT]I Ha craH 6isHecy

Tonapucrna" fioro arrnsin ra p$yJrbrarl,I Airnrnocti s luafi6yrHboMy.

3asHaqeHi no4ii oqisrorcrrcg repinuuqrnou flK taxio ulo He Malorb cymeBorc BnnI{By Ha

Ai-a.rrrsicrb Ta'p66lBgTox TonaplrcrBa i posrmAarorbcfl .nr tari, ulo He BLIMaraIorE KopI'IryBaHHrI

uicrs sniruoro nepio4y.

Incesno C.B.

BosHror JI.ff.
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