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, про фiнансову звiтнiсть

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
с<МIКРОФIНАНС>> за 2019 piK

Керiвництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIШIОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНС)
Нацiональнiй KoMicii, lцо здiйснюе державне реryлювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi та звiтних даних ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНС) (далi по тексту ТОВ
кМIКРОФIНАНС>>, <<Товариство>>), код еДРПОУ 415З9960, що складаеться з Балансу (з"rry
про фiнансовий стан) на 3 l грулн я 2019 року, Звiry про фiнансовi результати (звiту про
сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим метолом) та Звiту про власний
капiтал за piK, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтностi,
включаючи виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно в ycix
суггевих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зч}значеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни
кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiнЬ> вiд 16.07 .l999 J\b 996-XIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансовоi звiтностЬ> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношеннiо до
Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РСМЕБ) ,а етичними вимогами застосовними в

YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також ми виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
докitзи е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для наШоi думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту питання, якi, на професiйне судження аудиторq були
значущими пiд час аудиry фiнансовоi звiтностi за поточний перiод.
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- KpiM питань, викладених у розлiлi кСуттева невизначенiсть щодо безперервностi
дiяльностЬ>, ми визначили) що немае iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких
слiд надати в нашому звiтi.

Суттева невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Ми звертаемо уваry на питання, яке на наше професiйне судження, було найбiльш

значущим для нас пiД час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод та розкрите
Товариством у Примiтцi 16, стосовно впливу карантинних та обмежувальних заходiв,
пов'язаних з пандемiею COVID-I9. Керiвництво Товариства розглядае цю подiю, як
некориryючу подiю пiсля дати балансу.

Управлiнський персонал не iдентифiкував cyTTeBoi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'екта господарювання безперервно продовжувати
дiяльнiсть внаслiдок пандемii. .Не зважаючи на той факт, що Товариство не очiкуе, що
операцiйнi результати 2020 piK, можуть ззвнати суттевого впливу, наразi неможJIиво
достовiрно оцiнити вплив вк€lзаних подiй на Товариство та eKoHoMiKy в цiлому. Ймовiрнi
негативнi наслiдки можуть вiдчуватисяяк протягом 2020 року, так i в подi}JIьшому.

Все наведене вказуе на наявнiсть cyTTeBoi невизначеностi, яка може викликати значнi
сумнiви в здатностi Товариства продовжувати безперервно дiяльнiсть.

Нашу д}мку не було модифiковано в зв'язку з цими обставинами.

Iншi питання

Аулит фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3 1 грулн я 20l 8 року, був
проведений iншим аудитором, який випустив Звiт незалежного аудиторц датований 26
квiтня 2019 р., з думкою iз застереженнями.

Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних

Управлiнський персонал ТОВ (МIКРОФIНАНС) несе вiдповiдальнiсть за iншу
iнформацiю. Iнша iнформацiя складаеться iз рiчних звiтних даних, якi мiстяться окремо вiд

фiнансових звiтiв, якi пройшли аудиц i якi вкJIючено до рiчних звiтiв фiнансових установ, а
саме:

Форми звiтностi за 2019 р. у складi:
- Т"rульний аркуш (додато* б);
- Довiдка про обсяг та кiлькiсть укладених i виконаних договорiв з надання фiнансових

послуг (додатоп 7);
- ,Щовiдка про укJIаденi та виконанi договори з надання кошri" у позику, в тому числi i на

умовах фiнансового кредиту (додаток l2);
- Iнформацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоi установи ( додаток l4).

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить сугтеве
викривлення. Якщо на ocнoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye
сугтеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факг.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiпансову звiтнiсть

Управлiнський персонiшI несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку



управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити скJIадання
попередньоi фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонttл несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiялъностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонiLл або плануе лiквiдувати Товариство чи
припинити дiялънiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суггевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry
аудиторо, що мiстить нашу д}мку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виrIвить суттеве
викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бу." результатом шахрайства або
помилки. Вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуеться, вони можугь впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судженнята професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суггевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на

цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докзlзи, що е достатнiми та прийнятними для
використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суггевого викривленнrI
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внугрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,
- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкри]-гiв iнформацii, зроблених управлiнським персонi|.лом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на

ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суггева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi сугтевоi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi -або, якщо TaKi

розкриття iнформачii е неналежними,, модифiкувати свою д}мку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
майбугнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загаJIьне подання, струкryру та змiст фiнансовоi звiтностi включно З

розкриттями iнформацii, а також те, чи покч}зуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покJIаденi в основу fi складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.



Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вкJIючаючи
буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми викон€lJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незiшежностi, та повiдомляемо iм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незi}JIежнiсть, агакож, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавЕIJIась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями) ми визначили те, що мае найбiльше значення пiд час аудиту

фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто те, яке е ключовим питанням аудиту. Ми
описуемо ц9 питання в своему звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи

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

OcHoBHi вiдомостi про ТОВ <<МIКРОФIНАНС>>

повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ
(МIкРоФIнАнС)

Код еДРПОУ 41539960
Виписка з Сдиного державного
реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громiutських формувань

Номер 1 103 102 0000 04ЗЗ25

Щата 2З .08.2017 року

орган реестрацti Департаментом реестрацiйних послуг Запорiзькоi MicbKoi Ради
Мiсцезнаходження 69035, Запорiзька обл., м. Запорiжжя , вул. Рекордна, буд.26-Г
Телефон 067 6|27244
органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповцальнiотю
OcHoBHi види дlяльност1 64.99 Надання iнших фiнансових послуг
J\b свiдоцтва про реестрацiю
(перереестрацiю) фiнансовоi
установи та дата його видачi

ФК J\9 1003 вiд 20.03.2018 р.

Орган, який видав свИоцтво Нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне рогулювання у
сферi ринкiв фiнансових послчг

Лiцензiя на надання коштiв у
позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту

Строк дii: з 20.03.20l8p. - безстрокова

Кiлькiсть працlвникlв станом
на 31 .|2.20]-9р.

225 осlб

Керiвник фiнансовоi установи Iванiченко Ольга Володимирiвна
Свiдоцтво про складання екзамену на вiдповiднiсть знань
професiйним вимогам за програмою пiдвищення кваJliфiкаФi
керiвникiв фiнансових установ }lЪ 4407 вiд 26.0'7.2018 року.
Строк дii до 26.07 .2021 року.

Головний бухгалтер фiнансовоi
установи

Зуб Оксана МиколаiЪна
Свйоцтво про складання екзамену на вiдповiднiсть знань
професiйним вимогам за програмою пiдвищення квалiфiкачii
головних бухгалтерiв фiнансових установ J\b 4954 вiд
20.06.Za19 Строк дii до 20.06.2022 року.

Станом на 3Т,|2.2019 р.Товариство мае 100 вiдокремлених пiдроздiлiв (Додаток 1 до
нашого звiry).



Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Опис аудиторськоi перевiрки

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями
Закону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть>>, iнших законодавчих aKTiB Украiни та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв аудиту (МСА). Аулитором зробленi дослiдження шляхом TecTyBaHHrI докitзiв на
обrрунтування сум та iнформацii, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi
застосуваннfi принципiв облiку Концептуальним основам фiнансовоi звiтностi, прийнятiй
облiковiй полiтицi.

Аулиторський звiт складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства Украiни в сферi
господарськоi дiяльностi: Законiв Украiни <<Про фiнансовi послуги та державне реryлювання
ринкiв фiнансових послуг); кПро споживче кредитування>; кПро аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть); кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb>,
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi; Мiжнародних стандартiв аудиту, а також
наступних нормативних документiв. <<fIорядок надання звiтностi фiнансовими компанiями,

фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами,
а також юридичними особами - суб'ектами господарювання, якi за cBoiM правовим статусом
не е фiнансовими установ ами, аJIе мають визначену законами та нормативно-правовими
актами Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового
лiзинry>>, затверджений розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 2б вересня 2017 p,Ng 3840 зi змiнами та
доповненнями; <<Методичнi рекомендацiТ щодо iнформацii , яка стосуеться аудиту за 2019
piK суб'ектiв господарювання, нагляд за якими здiйснюе Нацкомфiнпослуг> (затв.

розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 25.02.2020 р. }lb 3б2).
Основою подання фiнансовоi звiтностi Товариства е чиннi Мiжнароднi стандарти

фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
Облiкова полiтика встановлена наказом по Товариству J\bOl 14 вiд 20.0З.2018 року.

Принципи облiковоi полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноi фiнансовоI
звiтностi, розкритi в Примiтках до фiнансовоi звiтностi. Визначенi положення облiковоi
полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до Bcix перiолiв, якi наданi в звiтностi.
Облiкова полiтика, в основному, забезпечуе можливiсть надання користувачам фiнансовоi
звiтностi правдивоi та неупередженоi iнформацii про фiнансовий та майновий стан
товариства, доходи, витржита його фiнансовi результати.

У вiдповiдностi з нормативною базою отримано достатню кiлькiсть доказiв про
вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог МСФЗ, МСБО
щодо fi складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незалежного аудитора.
Звiтнiсть Товариства не мiстить суттевих помилок та дае можJIивiсть зро бчlти на fi пiдставi
висновок про Ii реальний фiнансовий стан.

Розкриття iнформачii за видами активiв
На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi ТОВ кМIКРОФIНАНС> достовiрно i у повнiй

Mipi розкрита iнформацiя за видами активiв,
Надана iнформацiя по необоротних та оборотних активам в ycix суттевих аспектах

розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема МСБО.
BapTicTb активiв Товариства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на

З|.l2.20l9 р., складае 5lбlб тис. грн.
ТОВ (МIКРОФIНАНС> станом на 31 12.2019 р. мае власнi необоротнi активи в cyMi

10992тис. грн.



Власнi ocHoBHi засоби станом на 3|.T2.20l9 р. за первiсною вартiстю скJIадають l73
тис. грн.

Облiковою полiтикою Товариства передбачено прямолiнiйний метод амортизацii
основних засобiв. Метод нарахування амортизацii протягом перiоду не змiнювався. Станом
на 3|.l2.20l9 р.знос основних засобiв склав 78 тис. грн., зilлишкова BapTicTb становить 95
тис. грн.

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

Станом нЬ З1.12.2019 р.у розпорядженнi Товариства е нематерiальнi активи, первiсна
BapTicTb яких дорiвню е 4| тис. грн. (лiцензiя на впровадження господарськоi дiяльностi з

надання фiнансових поiлуг та власний сайт), накопиченоi амортизацiя немае) зЕUIишкова
BapTicTb 4| тис. грн._ Пр"дбанi нематерiальнi активи Товариством визнаються у облiку за
iсторичною вартiстю. Для нарахування амортизацii нематерiальних активiв облiковою
полiтикою передбачено прямолiнiйний метод. Облiк нематерiальних акгивiв здiйснювався
вiдповiдно до МСБО 38 <Нематерiальнi активп>.

Станом на 31.12.20119 р. на балансi Товариства е довгостроковi фiнансовi iнвестицii,
якi облiковуютьсяза методом участi в капiталi на суму 10065 тис. грн.

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii - внесок до складеного капiталу ПТ (ЛОN/БАРД
кШРIIШЙ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIЩIОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС) I
КОМПАНUI) у cyMi 15 000 тис. грн., що скJIадае 50 % складеного капiталуПТ кЛОП/БАРД
(ШРIПИIU) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIШIОВIДАЛЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНСD I
КОМПАНU[). BapTicTb довгострокових iнвестицiй зменшилась i станом на 3|.T2.20l9 р.
скл€tJIи 100б5 тис. грн. у зв'язку з тим, що власний капiтал ПТ кЛОМБАРД кШРШIIЙ>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ tsIДIОВIДАЛЬНIСТЮ (МIКРОФIНАНС> I КОМПАНUI)
станом на 31.12.2019 р. складае 20130 тис. грн. (непокритийзбиток 9870 тис, грн.).

Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснюе вiдповiдно до
МСБО 28 кIнвестицii в асоцiйованi пiдприемства>.

Станом на З|.l2.2аР р вiдстроченi податковi активи не нараховувt}лись у
вiдповiдностi до вимог МСБО Ng12 <<Податки на прибугоо.

Станом на 3 l . l 2,2019 року Товариством в cTaTTi <<Iншi необоротнi активи>)

вiдображенi орендованi активи в cyMi '79l тис, грн., якi оцiненi за первiсною вартiстю з
урахуванням амортизацii згiдно МСФЗ 16 кОрендa>.

Згiдно Haкurзy про облiкову полiтику ТОВ (МIКРОФIНАНС) придбанi запаси
зараховуються на баланс за первiсною оцiнкою, вибуття запасiв у зв'язку з використанням у
господарськiй дiяльностi здiйснюеться за методом ФIФО. BapTicTb запасiв станом на
З|.12.2019 р. складае 50 тис. грн., а саме матерiали. Облiк товарно-матерiальних цiнностей
проводився згiдно з МСБО 2 кЗапасю).

Поточна дебiторська заборгованiсть на З1.|2.2019 р. за справедливою вартlстю



Товариство проводить аналiз та оцiнку кредитного ризику за кожною групою
лебiторськоi заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв нараховано у cyMi 464 тис. грн. на

лебiторську заборгованiсть, по якiй е сумнiви в Ii оплатi.
Товариством поданi суловi позоЕи та претензii до боржникiв. Позови, що суттево

впливають на дiяльнiсть Товариства, вiдсугнi
Облiк дебiторськоi заборгованостi Товариство здiйснюе вiдповiдно до МСФЗ 9

<<Фiнансовi iнструмецги)).
Грошовi кошти станом на 3l.T2.20l9 р. скJIадають 10269 тис, грн.
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством вiдповiдно до вимог Iнструкцii

<Про безiотiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Украiнil>, затвердженоi Постановою
Правлiння НБУ вiд21.01.2004 р, Nч 22.

Розкриття iнформачiТ про зобов'язання

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про достатню належнiсть вiдображення та розкриття iнформацii щодо зобов'язань.

Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 9

<<Фiнансовi iнструменти), МСБО 19 <Виплати працiвникам)), якi визначi}JIи умови визнання,
оцiнки та згортання цих зобов'язань.

Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. становила 42058 тис.
грн., в тому числi:

- 590 тис. грн, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями,

- 2726 тис. грн. - за товари, роботи, послуги;
- 9 тис. грн. -за розрахунками з бюджетом;
- 89 тис. грн. - за розрахунками зi страхування;
- 26З тис. грн. - за розрахунками по оплатi прачi;
- 340 тис. грн. - поточнi забезпечення (резерв оплати вiдпусток з ССВ);
- 3 804l тис. грн. iншi поточнi зобов'язання (в тому числi заборгованiсть за

договорами поворотноi фiнансовоi допомоги - З8039 тис. грн ).
В складi iнших довгострокових зобов'язань станом наЗ1.|2.2019 року в cyMi З27 тис.

грн. вiдображена довгострокова заборгованiсть з орендних платежiв, розрахованих
вiдповiдно до МСФЗ 1б <ОрендD).

Прострочена заборгованiсть та заборгованiсть перед банками вiдсутня.

Розкриття iнформачii щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариством здiйснюеться з

використанням методу нарахування Bcix факторiв, якi можуть буr" достовiрно оцiненi, що
вiдповiдае вимогам МСФЗ 15 <Дохiд вiд доюворiв з клiентами>>, згiдно з яким дохiд
визнаеться тiльки коли е ймовiрнiсть надходження до суб'екта господарювання економiчних
вигiд, пов'язаних з операцiею.

Протягом 20l9 року був отриманий
881 l тис. грн. дохiд вiд реалiзацii
фiнансовими кредитами) ;

З9 тис. грн. - iншi операцiйнi доходи (в т.ч. вiд нарахування штрафiв, пенi - 25 тис.
грн., iншi доходи - 14 тис. грн.);
4728 тис. грн. - дохiд вiд участi в капiталi.

Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi Товариства здiйснюеться з використанням
методу нарахування Bcix витрат, якi можугь бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдае
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ.

Загальна сума витрат за2019 piK склала 2lЗбЗ тис, грн., у тому числi:



- l3400 тис. грн. - адмiнiстративнi витрати;
- 7 l95 тис. грн. - витрати на збуr;
- 5З2 тис. грн. - iншi операцiйнi витрати (у т.ч. витрати на оплату лiкарняних за

рахунок пiдприемства - lб тис. грн., витрати на соцiальнi заходи - 52 тис. грн., резерв
сумнiвних боргiв - 464 тис. грн.)

- 2Зб тис. грн. - фiнансовi витрати.
Таким чином,.за наслiдками 2019 р. ТОВ кМIКРОФIНАНС>> отриманий збиток у

cyMi 7785 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуiлльноi основи фiнансовоi
звiтностi за МСФЗ.

Розкриття iнформачii про власний капiтал

В процесi аулиторськоi перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо доказiв,
якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформачii
щодо власного капiталу. На нашу думку, Товариством в ycix суттевих аспектах виконано
необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансовоi звiтностi
станом на 3l.|2.20l9 р. та BipHo вiдображено розмiр власного капiталу фiнансовiй звiтностi.

Власний капiтал ТОВ кМIКРОФIНАНС) складаеться iз:
статугного капiталу 34000 тис. грн.;
непокритий збиток 24769 тис. грн.

Статутний капiтал зареестрований згiдно з Законом Украiни <Про господарськi
товариствa>), облiковуеться на рахунку 40l <Статутний капiташ> у cyMi 34000 тис. грн.,
повнiстю оплачений та вiдповiдае Статугу.

За наслiдками фiнансово-господарськоi дiяльностi станом на 3|.12.2019 р.Товариство
мае непокритий збиток в cyMi 24'169 тис. грн.

Станом на 3|.|2,20|9 р. власний капiтал менше статутного капiтаlry на суму
непокритих збиткiв (24 769 тис, грн.).

Таким чином, станом на 3l.|2.2019 р. власний капiтал Товариства скJIадае 9З2| тис.
грн., що вiдповiдае вимогам п. 1 р. XI. <Особливостi внесення iнформацii про фiнансову
компанiю до Реестру)), затвердженi розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв
фiнансових послуг, вiд 28.08.2003 р. за }.lb 4l "Про затвердження Положення про,Щержавний

реестр фiнансових установ". Згiдно зазначених вимог власний капiтал мае становити 3 млн.
грн.

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на З|.|2,2019 р.у
Bcix суттевих аспектах розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Формування та сплата статутного капiталу

ТОВ (МIКРОФIНАНС> створено згiдно з. протоколом установчих зборiв засновникiв
вiд 2|.08.2017 р. J\b 1 про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIШIОВIДАJЬНIСТЮ кМIКРОФIНАНС>. Перша редакцiя Стаryry Товариства затверджена

рiшенням установчих зборiв засновникiв Товариства (протокол вiд 21.08 2017 р. JФ l) та
зареестрована державним реестратором Ng l l03 102 0000 04ЗЗ25 вiд 23 .08,201''| .р. iз
статугним капiталом 5 000 000,0 грн,

22.0З.2018 року прийнято Рiшення Nq 10 про збiльшення статутного капiталу на 5 500
000 (П'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок).

l0.0|.2019 року прийнято Рiшення J\b 34 про збiльшення статутного капiталу на 9 950
000 (Щев'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).

28.0З .2019 року прийнято Рiшення J\Ъ 43 про збiльшення статутного капiталу на 7 000
000 (CiM мiльйонiв гривень 00 копiйок).



19.09.2019 року прийнято Рiшення J\b 52 про збiльшення статутного капiталу на б 550
000 (Шiсть мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).

У ТОВ кМIКРОФIНАНС) единий засновник - фiзична особа Петренко Тарас
Романович, що володiе l00 % вiдсотками статутного капiталу.

Станом на 31 грудня 2019 року зареестрований та сплачений статутний капiтал ТОВ
"МIКРОФIНАНС" складае 34 (Тридцять чотири) мiльйони гривень 00 коп.

Остання редакцiя Статуry затверджена Рiшенням вiд 10,09.2019 року J\b 52 та
зареестровано у встановленому порядку.

Внески до статугного капiталу проведено виключно грошовими коштами, а саме:

J\b Дата Платiжний документ Сума, грн.
2017 piK 28.a9.2017 кIv15 99202 500 100,00

Iз .Iz.20|7 кtуз42з802 500 000,00
19.|2.2017 кtу52з7з02 1 003 000,00

2018 piK 04.01.20l8 кгу9430l02 l 000 000,00
l9.01 .20 l8 к|у4062202 5l0 000.00
02.02.20l8 KIy7790502 500 000.00
l3.02.20l8 кtv1185302 500 000.00
l9.02.2018 кIvз l 15302 486 900,00
26.03.2018 кгуз247з02 l 000 000,00
30.03.2018 KII|4268702 l 000 000,00
22.05.20|8 кгу8972702 l 000 000,00
2з.05.2018 кгI/9340602 l 500 000,00
24.05.2018 кIу9629202 l 000 000,00

2019 niK l1.01 2019 .пlь4 2 890 650,00
l5.01.2019 J\96 2 890 650.00
29.0|.2019 J\b 12 l 274 950.00
12.02.20|9 N915 689 000.00
12.0з.20l9 Ng10 2 204 750.00
28.0з.20|9 NgUl2 2 857 700,00
08.04.20l9 NgUl3 l 500 000,00
l0.04.20l9 J\b 1/14 500 000,00
12.04.20|9 Ngl/15 1 000 000,00
l6.04.20l9 Ng1/15 550 000,00
l9.04.20l9 J\ь1/lб 592 300,00
l9.09.20l9 IlI 6 550 000,00

Всього: 34 000 000,00

Статутний капtтал на 31.12.2019 р. сплачено повнlстю.

Формування резервних фондiв

Згiдно з п. 8.1 Статугу у Товариствi створюеться резервний (страховий) фонд, а також
iншi фонди, передбаченi законодавством Украiни. Розмiр резервного фо"ду складае 25
вiдсоткiв статугного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фо"ду склаДае 5

вiдсоткiв суми чистого прибугку
За звiтний перiодi формування резервного фонду не проводилося.
Iншi фонди у Товариствi не створювалися.

Фiнансова дiяльнiсть

Форми звiтностi ТОВ (МIКРОФIНАНС>>, що подаються до Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, затвердженi

розпорядженням Нацкомфiнпослryг вiд 26.09.20|7 р. Ng 3840 зi змiнами i доповненнями,
заповненi на пiдставi даних бухгалтерського облiку за 2019 piK..



У кДовiдцi про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з надання

фiнансових послугD представлена загальна iнформацiя про Bci укJIаденi та Bci виконанi
договори з надання фiнансових послуг Товариства за звiтний перiод:

Iнформацii про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в т,ч. i на

умовах фiнансового кредиту:

м
з/п

Вlrд споrrпшача

фiнансових
послуг

(юрцдt пrа.пл
фiзи.пlа особа,

фiзи.пlа особа -
суб'еrсr

пiдlрисlлпп-рко
iдiьъностi,
резцдент чи
нерезrцент)

Спосiб
уIшадшшя
договору

(длстаrщiforо або
з безпосере,щriм

контактом
cTopiH)

Нашнiсть
кре.щ{тних
посередшк
Ь (кредлтнi

брокери
або

кредлтнi
агенти)

Ki;ьKicTb
JiIспадених
договорiв
за перiод,

шт.

Кредrт/
позики

Га;ryзь
народ
ного

господ
арства

Строк
ffi

догово
piB

Сlма
договор
у (тис.
грн.)

Кiл-сть
виконан

их
договорi

вза
перiод

шт.

l Фiзиrдrа особа
Резидент

З безпосеред{iм
контактом
cTooiH

вlдсутн1 864l Позлш<а irппе до 30

д{iв
l 8554 5071

За 2019 piK укJIадено з фiзичними особами - резидентами строком до 30 днiв з
безпосереднiм контактом cTopiн 8б41 кредитних договорiв на суму 18164 тис. грн.,
виконано 5071 кредитних договорiв з фiзичними особами - резидентами, що вiдповiдае
кIнформацii про укJIаденi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в т.ч. i на умовах
фiнансового кредиту (Додаrок 12).

Iнформачiя про рух обсягу лебiторськоi заборгованостi за виданими кредитами/
ПОЗИКаМИ: 

(тис, грн,)

J\t
зlп

Вид фiнансовоi
послути, яка е

пре.щ{етом
договору

Кi"ъкiсть
уI&падених
договорiв,

зобов'язаlлtя за
якимине

виконанl на
початок
звiтного

перiо.ry, шт.

Кiл-сть
JiIспаден

их
договорi

вза
перiод,

шт.

Вид rшrieHTa
(юридл.пrа
.и фiзи.лrа

особа,

резцдент чи
нерезидент)

Розмiр
фiнансовог
о alffrrByy
грошовому
виразi (тис.
грн), що е
пред}|етом
договору

Вцд
фiншrсового

аIffиву (грошi,
маiшrо, борговi
зобовlязаrпrя),

щое
предчIетом
договору

Ki.lьKicTb
виконаних
(аrту.гьова

ш{х)
договорЬ
за перiод

шт.

Кiл-сть
договорiв,

зобов'язаrлr
я за якими

не вrшсоншri
HaKiHerIь
звiтrrого

перiоry, шrг.

1 Надаrшя коштiв
у позику, в тому
.мслi i на умовах
фiнансового
кDедитч

2|l 8641 Фiзи.пrа
особа
Резидент

18554 грошi 5071 378l

Зага.lьна сJпdа вимог за

договором
На

початок
перiоry

Влцан
оза

перiод

Погаше
но за

перiод

Сформо
вано

резервiв

Вiдступлено
прав вимоги
завидrrними
кредлтаппл,/п

озиками

Ilшd
змirпл

дебiторсь
Koi

заборгова
HocTi

Нараховано HaKiHer.E
перiоry

пенУш
трафи

проце
нти

Усього, у тоIчry.даслi: 948 l 8554 l89lб 0 0 0 25 8842 945з

до фiзи.пл.tх осiб 948 l 8554 189lб 0 0 0 25 8842 945з

до фiзишптх осiб (KpiM
споживчих крешrгiв)

948 l 8554 l 8916 0 0 0 25 8842 945з
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Iнформацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоi установи:

Найменування Номер
рядка

BapTicTb,
тис. гDн.

Щебiторська заборгованiсть, яка виникла но результатi надання

фiнансових послуг
030 28 90,7

Iншi фiнансовi iнвестицii фiнансовоi компанii у розмiрi 10 i бiльше
вiдсоткiв власного капiталу

050 |0 266

Статутний капiтал 100 з4 000

Нерозподiлений прибугок (непокр vттий збиток) 130 -,7 4I,7

Наведена у звiтностi фiнансовоi установи iнформацiя та данi
мають суггевi вiдхилення.

Iншi фiнансовi iнвестицii станом на 31.12.2a19 року згiдно
облiку складають l00б5 тис. грн., вiдхилення складають 20l тис. грн.

Непокритий збиток станом на З|.|2.2019 року згiдно даних
складае 24769 тис. грн., вiдхилення скJIадають |'7 З52 тис. грн.

бухгалтерського облiку

даних бухгалтерського

бухгалтерського облiку

Згiдно iз дiючими в ТОВ кМIКРОФIНАНС) <<fIравилами про порядок надання
коштiв, в тому числi на умовах фiнансового кредиту), затвердженими рiшенням Загальних
зборiв учасникiв (Рiшення Jtlb б вiд l2.02.20l8 р. та змiни Рiшення Nq З2 вiд29.|1.2018 року),
надання фiнансових кредитiв здiйснюеться на умовах ik платностi (включно з yciMa
виплатами Товариства), шляхом укJIадання договору фiнансового кредиту.

Погашення фiнансового кредиту та внесення плати за користування ним проводиться
грошовими коштами в готiвковiй та безготiвковiй формах або iншим чином, як передбачено
чинним законодавством Украiни. Проценти за Щоговором попередньо визначаються у
графiку погашення за кожний фактичний строк користування фiнансовим кредитом i
починаються пiсля першого дня отримання позичальником суми фiнансового кредиту, а

припиняеться з остаточним fi погашенням. Процентна ставка за договором кредиту

фiнансового кредиry фiксована. Фiксована - процентна ставка е незмiнною протягом усього
кредитного договору. Встановлений договором розмiр фiксованоi процентноi ставки не
може буr" збiльшено в односторонньому порядку. fuя цiлей розрахунку процентiв за

фiнансовим кредитом використовуеться мiсячна ставка на ocHoBi року, що складаеться з 360

днiв.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на
дiяльнiсть юридичноi особи у майбутньому та оцiнку ступеня i.xнього впливу

Аудитори отрим€}JIи достатню iнформачiю та докttзи того, що у ТОВ
(МIКРОФIНАНС> за даними балансу вiдсугнi активи, якi б знахо дилися на тимчасово
окупованих територiях Украiни. З метою контролю сум прострочених зобов'язань
проводиться монiторинг своечасного погашення заборгованостi, формуються резерви пiд
очiкуванi кредитнi збитки. '

Iншi питання

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про дотримання Товариством наступних вимог законодавчих aKTiB:

Товариством дотримано вимоги законодавства щодо формування статутного капiталу;
Формування резервiв та ведення iх облiку передбачено внугрiшнiми облiковими
полiтиками;
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Товариством дотримано вимоги щодо заборони заJIучення фiнансових активiв вiд

фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо iх наступного повернення, установлених п. 38
Лiцензiйних умов Jtlb 913;
Товариством дотримано обмежень, щодо сумiщення провадження видiв господарськоi
дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов J\& 9|З, роздiлом 2 Положення Ng

l5l5;
Товариство мае власний сайт https://o-credit.com/, на якому розмiщенi внутрiшнi правила
надання фiнансових послуг та актуальна iнформацiя вiдповiдно до ст. |2 та 12' Закону
Украiни кПро фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуп вiд
12.07.01 р. J\Ъ 2664-14 зi змiнами. Укладення договорiв з надання фiнансових послуг
вiдбуваеться виключно вiдповiдно до таких правил, про що робляться посилання за
текстом договору. Укладенi договори вiдповiдають нормативним актам Украiни щодо
правил споживчого кредитуванн я тазахисту прав споживачiв;
Товариство дотримуеться вимог ст. l0 Закону про фiнансовi послуги, щодо прийняття

рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB;
Товариством дотримано вимоги щодо проведення технiчного обстеження примiщень, у
яких здiйснюеться обслуговування клiентiв, то частково дотримано вимоги щодо
розмiщення iнформачii про умови доступностi примiщень для осiб з iнвалiднiстю та
iнших маломобiльних груп у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiентом;
Товариством своечасно вноситься iнформацiя про вiдкриття, припинення дiяльностi або
iншi змiни } дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв до €диного державного
реестру юридичних осiб та до Щержавного реестру фiнансових ycTaHgB;

Товариство своечасно повiдомляе Нацкомфiнпослуг про Bci змiни, данi про якi
додавалися до заяви про отриманнi лiцензii;
Товариством забезпечено зберiгання грошових коштiв i документiв та наявнiсть
необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну
сигналiзацiю таlабо вiдповiдну схорону), та дотримання законодавства щодо готiвкових

розрахункiв, встановлених Постановою НБУ Nэ 148;

Товариство мае облiкову та рееструючу системи (програмне забезпечення та спецiальне
технiчне обладнання), якi вiдповiдають вимогам, установленим п. 26 Лiцензiйних умов J\b

913, i перелбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та
подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг;
Товариством в повному обсязi розкрита iнформацiя щодо порядку формування та джерел
походження статутного капiталу та складових частин власного капiтшу;
Товариством створена служба внугрiшнього аудиту (наказ Ng0l/8-1 вiд 01.06.2018 р.);
Пр" складаннi фiнансовоi звiтностi та розкриттi вiдповiдноi iнформачii Товариство
дотримуеться вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi вiдносно методiв
оцiнки справедливоi BapTocтi активiв.

Щовiдка
про фiнансовий стан ТОВ <<МIКРОФIНАНС>>

на 31.12.2018 р.

показники На
31.12.2018

На
з1.12.2ав

Примiтки

1. Коефiцiсrrг лiквiдностi:
1. 1. Загальний (коефiцiснт
поIрIтгтя)
К 1.1: 2р

3рп

0"702з 0,965 Коефiцiснт загальноi лiквiдноgгi вказу€, що
Товариство залежне вiд позикових коштiв при

фiнансуваннi реалъних акгивiв.
Теоретичне значення 1,0 - 2,0

1.2 поточноi лiквiдностi
к 1.2 :2ра-I р.(1 100-1110)

Зрп

0,633 0,965 ,Щаний коефiцiент свiдшлть гrро достатнiй
piBeTrb лiквiдностi Товариства.
Теоретичне значення коефiцiснта 0,6 - 0,8
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показники На
31.12.2018

На
з1.12.201-9

Примiтки

1.З Абсошотноi лiквiдlостi
к 1.3 = р1160 + р1165

Зр.,

0,0695 0,24 Коефiцiент свiдчить цро достатнiсть коштiв у
разi необхiдностi мrтгтевоi сплати поточних
боргiв.
Теоретичне значення коефiцiеlrта 0,2-0,3 .

1.4 Чистий оборотний капiтал.
тис црн.

к 1.4 :2 ра- З рп

_7010 -|4з4 Показник ма€ негативне значенIlя, що свiдчить
про вiдryтнiсть оборотного капiта.try.
теоретичне значення бiльше 0.

2. Коефiцiент (фiнансовоi
стiйкостi) (aBToHoMii)

К2 = 1рп
пiдсумок активу

_0,3945 0,183 Значення незадовiльне
Теорсгичне значення коефiцi€нта не менш 0,5

3. Коефiцiент покриття
зобов'язань власним
капiталом.

К 3: 2рп + Зрп+4рп
1рп

-з,5з5 4.59 Характеризуе залежнiсть Товариства
вiд зовнiшнiх запозичепь.
Теоретичне значешш коефiцiскга
не бiльше 1.

Товариство на З1 грулня 2019 р. е лiквiдним, оборотних коштiв недостатньо для
погашення зобов'язань. Коефiцiенти фiнансовоi стiЙкостi та покриття зобов'язань
незадовiльнi.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiр*у
Аулит проведено АУЛ4ТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ ПРИВАТНЕ ПIЛIРИеМСТВО

кМIРАЖ)), включено до Реестру аудиторiв та суб'екгiв аулиторськоi дiяльностi до роздiлу 3

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

фiнансовоi звiтностЬ за номером 0l48. Посилання на реестр: https:,iivyyуy,.apu.com.ua,isubjektl-
аuф;kлrskоi-dijаlпоsti-jслki-mаjut-рrачо-рrоvофф-слЬол:iаzkоцчj-аudуt

Аулит проводився на пiдставi договору вiд 25 жовтня 2019 р. Ng |6l|9, у строк з
25.10,2019 р. по 26.05.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей Звiт незалежного аудитора, е

аудитор Щеретелi Л.Г.

Вiд iMeHi Аулиторськоi фiрми ПП кМIРАЖ)

директор Щеретелi Лариса Григорiвна
(номер ресстрафi в PeecTpi аулиторiв
та суб'скгiв аулиторськоi дiяльностi, роздiл <Аудиторп> - l

69035, м. Запорiжжя, вlrл. Жаботинськоrа, 25, 27
тел. (0б1.) 2|З-ЗI-2З

2б травня 2020 року
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