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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо аудиту  фінансової звітності  
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станом на   31 грудня 2019 року 

Національній  комісії, що здійснює державне                                                                                  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
 

Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД                                                                                          

ТОВ “ДАРС-2003” І КОМПАНІЯ” 

Іншим користувачам 

I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка  

              Ми провели аудит фінансової  звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД 

ТОВ “ДАРС-2003” І КОМПАНІЯ” далі - ПТ “Ломбард ДАРС”, Ломбард ( код ЄДРПОУ 

23758490, адреса реєстрації: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 1, місцезнаходження офісу по роботі 

з клієнтами: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11), що складається  зі  звіту про фінансовий 

стан ПТ “Ломбард ДАРС”  на 31 грудня  2019  року та звіту про сукупний дохід за 2019 рік, 

звітів про власний капітал за 2018  та 2019 роки,  звіту про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився 31 грудня 2019 року, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 

виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

           На нашу думку, фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену 

інформацію про фінансовий стан Ломбарду 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 

Ломбарду 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.  

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності 

 

Ситуація, що склалася в Україні на дату складання  Звіту незалежного аудитора – це 

введення карантинних заходів та стану надзвичайної ситуації в Україні і світі  має ознаки 

економічної  нестабільності, тому досить складно прогнозувати та визначити в повної мірі 

ефект впливу таких подій на подальший економічний стан  ПТ “Ломбард ДАРС”. Нами не 

виявлено інформації, яка може мати відношення до суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок порушення принципу безперервності діяльності Ломбарда. Відповідно, 
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фінансовий стан на 31.12.2019 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 

2019 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19. Нашу думку щодо 

цього питання не було модифіковано. 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були б 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.  

Таких питань, окрім питання, описаного в розділі «Суттєва невизначеність, що стосується 

безперервності діяльності», які свідчили б про викривлення в звітності, про недостатність 

доказів або дозволяли б визначити зони ризиків ми не встановили, тому  ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Фінансова звітність ПТ “Ломбард ДАРС”  за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 

затверджена до випуску 20 лютого  2020 року. 

           Наша думка щодо наданої для аудиту  фінансової звітності не поширюється на іншу 

інформацію та ми не робимо висновок з будь - яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 

інформації. 

          Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих  невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та 

іншою інформацією, що розкривається ПТ “Ломбард ДАРС” разом з фінансовою звітністю 

і яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг у відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” 

(переглянутого).  

 

      Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію, наведену у формах  

річних  Звітних даних ломбарду  за 2019 рік. Ця інформація складається зі  звітних форм                 

( але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї)  і включає:  

Загальну інформацію про ломбард (додаток 1),  

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2019 рік (додаток 2),  

Звіт про діяльність ломбарду за 4 квартал 2019 року (додаток 3).  

 

      Всі три форми додатків відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності 

ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740 (зі змінами та доповненнями).  

      Аудитор отримав всі вищенаведені форми звітності до дати звіту аудитора та не виявив 

суттєвого викривлення в цій іншій інформації. Нами також не були встановлені 

розбіжності між інформацією, що міститься у фінансовій звітності та інформацією, яка 

розкривається в річній звітності та подається до Нацкомфінпослуг. 

 

       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 
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суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів у ПТ “Ломбард ДАРС” за 2019 рік, які потрібно було б включити до 

звіту. 

        Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

        Управлінський персонал ПТ “Ломбард ДАРС” несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ 3 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 ПТ “Ломбард ДАРС” 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, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати ПТ “Ломбард ДАРС” чи припинити діяльність, або не має інших 

реальних альтернатив цьому.  

        Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування ПТ “Ломбард ДАРС”. 

         Генеральний директор ПТ “Ломбард ДАРС” несе відповідальність за своєчасне та у 

повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності відповідно до законодавства 

та установчих документів. (абз. 4 п.1 ст.11 розд. ІІІ Закону України від 16 липня 1999 року 

N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”), за організацію 

бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських 

операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності 

протягом встановленого терміну, але не менше трьох років (п.3 ст. 8 розд. ІІІ Закону № 

996-XIV). 

         Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

          Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості,  що фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 

звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує.  Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки, вони вважаються суттєвими якщо окремо або в сукупності , як обгрунтовано 

очікується, вони 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 впродовж всього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також 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 
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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 ПТ “Ломбард 

ДАРС” продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

нашому 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. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити ПТ “Ломбард ДАРС” 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, 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 їм 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 мали найбільше значення під час аудиту 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо 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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II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

                                                                                                                                                                                             

            2.1.  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003” І КОМПАНІЯ” є 

повним товариством, яке  діє згідно із законодавством України.                                      

          ПТ “Ломбард ДАРС” має ліцензію на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме 

надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження 

Нацкомфінпослуг №1214 від 20.04.2017р.). 

         Інформація про всі відокремлені підрозділи  ПТ “Ломбард ДАРС” внесена до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог чинного 

законодавства.   

 

Відділення ПТ “Ломбард Дарс” зареєстровані в Нацкомфінпослуг                                         

станом на 31.12.2019 р. 

Таблиця 1.  

№ 

з/

п 

Найменування відокремленого підрозділу № та дата рішення 

Нацкомфінпослуг про 

внесення інформації про 

відокремлений підрозділ 

до Реєстру 

1. Відділення 001 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”                                                                                  
м. Харків, проспект Гагаріна, 178 

№867-Д від 14.08.2006р. 

2 Відділення 002 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Героїв праці, 22-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

3 Відділення 003  ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”                                                                                   
м. Харків, проспект Науки, 41/43 

№867-Д від 14.08.2006р. 

4 Відділення 004  ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс- 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Науки, 12 

№867-Д від 14.08.2006р. 

5 Відділення 005 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 52А 

№867-Д від 14.08.2006р. 

6 Відділення 006 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Ювілейний, 87 

№867-Д від 14.08.2006р. 

7 Відділення 007 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, майдан Конституції, 17-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

8 Відділення 008 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Жон Мироносиць, 12-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

9 Відділення 010 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 
м. Харків, вулиця Євгена Котляра, 7 

№867-Д від 14.08.2006р. 

10 Відділення 011 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

  м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 146-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

11 Відділення 012 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 136-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

12 Відділення 013 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Московський, 256-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

13 Відділення 014 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, вулиця Амурська, 2-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

14 Відділення 015 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Московський, 293-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 
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15 Відділення 016 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Сумська, 39-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

16 Відділення 017 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  
м. Харків, станція метро «Південний вокзал», вестибюль, 

кімната 1 

№867-Д від 14.08.2006р. 

17 Відділення 018 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 155 

№867-Д від 14.08.2006р. 

18 Відділення 019 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 160-М 

   №867-Д від 14.08.2006р. 

19 Відділення 020 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, майдан Конституції, 13-М 

   №867-Д від 14.08.2006р. 

20 Відділення 021 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Валентинівська, 35/81 

   №867-Д від 14.08.2006р. 

21 Відділення 023 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Льва Ландау, 12 

   №867-Д від 14.08.2006р. 

22 Відділення 026 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Леся Сердюка, 44Б 

№867-Д від 14.08.2006р. 

23 Відділення 027 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, проспект Гагаріна, 176, корпус 3 

№867-Д від 14.08.2006р. 

24 Відділення 028 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Машинобудівників, 4-М 

№867-Д від 14.08.2006р. 

25 Відділення 033 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія” 

м. Харків, вулиця Гвардійців Широнінців, 62 

№1395-Д від 03.04.2007р. 

26 Відділення 037 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 30-А 

№283-Д від 09.02.2010р. 

27 Відділення 038 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, вулиця Героїв праці, 24 

№283-Д від 09.02.2010р. 

28 Відділення 039 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Тракторобудівників, 128 «В» 

№908-Д від 23.04.2010р. 

29 Відділення 040 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, Салтівське шосе, 248 

№1502 – Д від 15.06.2010р. 

30 Відділення 041 ПТ “Ломбард ТОВ “Дарс - 2003” і компанія”  

м. Харків, проспект Петра Григоренка, 2/146 

№1545-Д від 18.06.2010р. 

31 Відділення 042 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс - 2003» і компанія» 
м. Харків, проспект Московський, 218-А 

№347-Д від 07.02.2011р. 

32 Відділення 046 ПТ «Ломбард ТОВ «Дарс - 2003» і компанія»  

м. Харків, проспект Ювілейний, 64 

№383-Д від 09.02.2012р.  

 

          Всі перелічені відділення не є юридичними особами, не мають відокремленого майна, 

не можуть від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести 

зобов’язання, бути позивачами та відповідачами у суді. Відокремлені підрозділи не мають 

самостійного балансу, не можуть від свого імені відкривати поточні рахунки в банківських 

установах, але можуть виконувати касові операції і надавати послуги фізичним особам за 

тарифами, які встановлює ПТ “Ломбард ДАРС”.  

        Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) з 

урахуванням вимог  Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 

2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, 

затверджених розпорядженням від 25.02.2020 №362, за результатами аудиту річної 

звітності та звітних даних Ломбарду. 

        Річна звітність затверджена до випуску 20 лютого 2020 року  Генеральним директором 

та головним бухгалтером  ПТ “Ломбард ДАРС”, які  несуть відповідальність за  цю 

звітність. 
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         Відповідальність аудитора стосується ознайомлення, розгляду та звітування щодо 

річних звітних даних Ломбарду. 

        Подана в річних звітних даних інформація складається з інформації, яка міститься в 

звіті, але не міститься в фінансовій звітності та нашому звіті незалежного аудитора щодо 

неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані і ми не 

робимо висновок з  будь-яким рівнем впевненості щодо цієї  звітності.  

         У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між річними звітними даними та фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що 

містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існують факти  суттєвої невідповідності та викривлень цієї іншої інформації, 

які б необхідно було включити до звіту, ми зобов’язані повідомити про це.  

 

2.2. Річна звітність ПТ “Ломбард ДАРС” 

 Складання і подання Загальної інформації про ломбард (додаток 1), Звіту про склад 

активів та пасивів ломбарду за 2019 рік (додаток 2), Звіту про діяльність ломбарду за 2019 

рік (додаток 3) відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, 

затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України від 04.11.2004р. №2740 (зі змінами та доповненнями). Між фінансовою 

звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Ломбардом і 

подається Національній  комісії, що здійснює державне регулювання у  сфері ринків 

фінансових послуг  разом з фінансовою звітністю на дату перевірки суттєвих 

невідповідностей Аудитором не виявлено.  
 

2.3. Внутрішні положення 

 

          У відповідності до вимог п. п. 2.1.4 п. 2.1 р.2  розпорядження Нацкомфінпослуг  від 

26.04.2005 № 3981 (далі - розпорядження 3981) зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції 

України   14.05.2005 р. за N 565/10845 " Про затвердження Положення про порядок надання 

фінансових послуг ломбардами" ПТ “Ломбард  ДАРС” повинен  мати внутрішні правила 

або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, 

затверджених у встановленому порядку. 

 ПТ “Ломбард  ДАРС” в своїй роботі дотримується затверджених внутрішніх Правил 

надання фінансових послуг, Правил по здійсненню діяльності з приймання під заставу 

виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, Положення про порядок 

одержання, використання, обліку та зберігання заставних цінностей, Положення про 

відділення ломбарду та Положення про проведення внутрішнього аудиту, які відповідають 

встановленим до таких правил вимогам Закону України “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг”, нормативно – правових актів  

Нацкомфінпослуг, та при цьому не суперечать законодавству з питань регулювання ринків 

фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових 

послуг. Внутрішні правила надання фінансових послуг, а також інформація відповідно до 

статті 12, частин 4, 5 статті 121 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” розміщені Ломбардом на власному веб – сайті 

http://dars.kh.ua/ 
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2.4. Програмне забезпечення 

           ПТ “Ломбард ДАРС” має облікову та реєструючу системи, які відповідають вимогам 

для ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності 

до Нацкомфінпослуг, встановленим ДКРРФП України Положенням про порядок надання 

фінансових послуг ломбардами (зі змінами та доповненнями) від 26.04.2005р.№ 3981, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845. ПТ 

“Ломбард ДАРС” має програму для ломбардної діяльності та програму 1С:8, технічне 

обладнання (ПК та МФУ), за допомогою яких веде облік операцій з надання фінансових 

послуг споживачам. Крім того, Ломбардом забезпечується облік укладених договорів з 

надання фінансових послуг, які зберігаються не менше п’яти років після виконання всіх 

зобов’язань за ними. 
 

2.5  Структура інвестиційного портфелю  

          Фінансових інвестицій  ПТ “Ломбард ДАРС” не здійснював. 

2.6. Виконання  Ломбардом законодавчих та ліцензійних вимог по здійсненню  

діяльності з надання фінансових послуг                        

2.6.1 Вимоги статей 12 та 12' Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року  № 2664-III (далі - Закон № 

2664) зі змінами та доповненнями   ПТ “Ломбард ДАРС” додержується та здійснює  свою  

діяльність   у відповідності  з вимогами  передбаченими п. п. 21-43, 68-71, 96, 97  

Ліцензійних умов, які набрали чинності  10 грудня 2016 року  за постановою Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження  Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів)” від 7 грудня 2016 року №913, далі - Ліцензійні умови 913, (в редакції Постанови 

КМУ № 427 від 22.05.2019), а саме: 

1) має власний  веб-сайт  в Інтернеті, на якому розміщує інформацію про свою діяльність,   

визначену законодавством; 

2) розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої  і п’ятої статті 12 Закону № 

2664, зокрема,  шляхом розміщення  її на власному веб-сайті; 

3) на веб-сайті  розміщений   затверджений    режим робочого часу  Ломбарду  та його 

відділень.    

 2.6.2  ПТ “Ломбард ДАРС” надає фінансові послуги на основі договору, вміст якого 

відповідає вимогам статті 6 Закону № 2664, статтям 11 та 18 Закону України “Про захист 

прав споживачів” від 12 травня 1991 року № 1023-XII, статті 1056 ЦКУ та положенням 

внутрішніх правил надання фінансових послуг  Ломбардом. 

2.6.3  ПТ “Ломбард ДАРС” має у користуванні окремі нежитлові приміщення за 

місцезнаходженням головного офісу та  місцезнаходженням відділень, а також спеціальні 

місця для зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно – правових актів 

Нацкомфінпослуг. Приміщення, в яких здійснюється надання фінансових послуг та 

супутніх послуг Ломбардом обладнані допоміжними пристроями та технологіями для 

обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 

державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF#n2
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фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 

сертифікат. Інформація про умови доступності приміщень ПТ “Ломбард Дарс” для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення розміщена у місцях, доступних для 

візуального сприйняття клієнтами. 

2.6.4   ПТ “Ломбард ДАРС” забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має 

необхідні засоби безпеки, а саме: приміщення за місцезнаходженням відокремлених 

підрозділів, а також сейфи для зберігання цінностей обладнані засобами охоронної та 

охоронно – пожежної сигналізації з підключенням на окремі вічка (коди ) пульта 

централізованого спостереження. Крім того, ПТ “Ломбард ДАРС” укладено договори на 

фізичну охорону приміщень. 

 

 2.6.5  Вимоги пункту 41 Ліцензійних умов 913 стосовно  заборони укладати договори щодо 

надання фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), 

зобов’язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті ПТ “Ломбард 

ДАРС” виконуються. 

2.6.6  Дебіторської заборгованості не за фінансовими операціями ПТ “Ломбард ДАРС” не 

має, прострочених зобов’язань  також. 

2.6.7  Активних операцій не пов’язаних з фінансовою діяльністю в 2019 році  ПТ 

“Ломбард  ДАРС” не проводить. 

2.6.8  Фінансові активи від фізичних осіб  ПТ “Ломбард ДАРС”   в  2019 році не залучались. 

 

2.6.9. Конфлікту інтересів впродовж 2019 року  в ПТ “Ломбард ДАРС”   не виникало. 

 

         2.6.10   Судових позовів та регуляторних вимог, які  можуть суттєво впливати  на фінансову 

діяльність  ПТ “Ломбард  ДАРС”  не має. 

2.6.11   Виключним видом діяльності ПТ “Ломбард  ДАРС” є надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту, тому суміщення провадження видів 

господарської діяльності, встановлених пунктом 37 Ліцензійних умов 913 та  розділом 2 

"Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з 

надання певних  видів фінансових послуг" затвердженого розпорядженням 

Нацкомфінпослуг №1515 від  08.07.2004 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 

липня 2004 р.  за N 933/9532 не відбувається. 

 

2.7  Зареєстрований (складений) капітал та інші статті власного капіталу 

 

           Власний капітал ПТ “Ломбард ДАРС” станом на 31.12.2019 року складається із:                      

-    зареєстрованого  капіталу в розмірі 360 тис. грн.;  

- резервного капіталу в сумі 90 тис. грн. та   

- нерозподіленого прибутку в сумі 8 460 тис. грн..                                                                                                                           

            Власний капітал ПТ “Ломбард ДАРС” сформований станом на 31.12.2019 року в 

сумі  8 910 тис. грн. відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством до власного 

капіталу ломбардів.   
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2.7.1 Формування (зміни)  статутного (складеного) капіталу  

         Статутний (складений) капітал ПТ “Ломбард ДАРС” був сформований в попередні 

роки  та змін впродовж 2018- 2019 років не зазнав. Станом на 31.12.2019 року він становить  

360 тис.грн. Порядок формування статутного (складеного)  капіталу та джерела 

походження коштів для його формування  повністю відповідають вимогам, визначеним 

чинним законодавством.  

2.7.2    Резервний капітал призначений для покриття  збитків та формується  згідно з 

вимогами законодавства України шляхом розподілу прибутку. Впродовж 2019  року його 

розмір не змінився, тому  станом на 31.01.2018 р. та 31.12.2019 р. резервний капітал 

становить 90 тис. грн.. 
 

2.7.3  Нерозподілений прибуток  

            Станом на 31.01.2018 р. нерозподілений прибуток Ломбарду  складав 9 298 тис. грн., 

станом на  31.12.2019 р., відповідно, 8 910 тис. грн. Нерозподілений прибуток за звітний рік 

зменшився  на 838 тис. грн. При цьому відбувся такий рух прибутку: 

- за рахунок отриманого по результатах  2019 року  чистого прибутку надійшло 150 тис. 

грн.; 

- виплачено дивідендів учасникам  ПТ “Ломбард ДАРС” 988 тис. грн. 

 

2.7.4  Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у 

дооцінках, внески до додаткового капіталу) 

           Впродовж 2018 та 2019 років  Ломбард не мав капіталу у дооцінках та не здійснював 

формування додаткового капіталу.  

 2.7.5   За рік, який закінчився 31.12.2019 р., Ломбард юридичним особам кредитів не 

надавав.                                                                                              

2.7.6   Здійснення істотних операцій з активами (обсяг яких більше ніж 10% від загальної 

величини активів) станом на 31.12.2019 року в ПТ “Ломбард ДАРС” не відбувалось. 

2.8  Формування  резерву забезпечення покриття витрат. Формування, ведення 

обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства 

  ПТ “Ломбард ДАРС” дотримується вимог законодавства щодо формування резерву 

витрат  на покриття ризиків, який є резервом, що формується згідно з вимогами МСФЗ 9 

“Фінансові інструменти” у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності)  активів 

внаслідок реалізації кредитного ризику. 

                                                                                                                                               

ПТ “Ломбард  ДАРС”  був сформований резерв з урахуванням того, що застава, яка 

знаходиться на позабалансі буде реалізована протягом 60-90 днів зі звітної дати (виходячи 

з досвіду реалізації застави Ломбардом в попередніх періодах). 

      Знецінення активів внаслідок кредитного ризику ПТ “Ломбард ДАРС” станом на 

31.12. 2019 року  ідентифікував на суму 379 тис. грн.(Примітка 7 табл. 6). 

2.9 Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризикованості операцій, додержання 

інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими 

активами 
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          Кількісні та якісні дані щодо капіталу  Ломбарду наведені у Примітці 10. 

“Зареєстрований капітал та інші статті власного капіталу”. На виконання вимог МСФЗ 

(IAS)1 “Подання фінансової звітності”  ПТ “Ломбард ДАРС” в Примітках до фінансової 

звітності розкриває цілі, політики та процеси управління капіталом.  

         Основні цілі управління капіталом Ломбарду: підтримання достатності капіталу на 

законодавчо встановленому рівні та адекватності капіталу для ведення діяльності та 

максимізації вигід власників. 

          ПТ “Ломбард ДАРС” управляє капіталом та змінює його у залежності від 

економічних  та законодавчих вимог. Показники, що використовується Ломбардом для 

управління капіталом – коефіцієнт фінансової стійкості, маневреності власного капіталу, 

коефіцієнт фінансової незалежності. 

         При нормативному значенні показника фінансової стійкості > 0,5 станом на 

01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. він  фактично становив,  відповідно, 0,57 та 0,56.         

Показник ломбарду  по .маневреності власного капіталу  при нормативі > 0 фактично 

становив на 01.01.2019 р. 0,95  на 31.12.2019 р. 0,96. 

       ПТ “Ломбард Дарс” виконує вимоги законодавства стосовно розміру зареєстрованого 

статутного та власного капіталів. 

       Коефіцієнт незалежності Ломбарду при  нормиативному значенні  > 0,5 фактично сягає 

значень на 01.01.2019 р. 0,636  на 31.12.2019 року 0,64. 

 Загалом, ПТ “Ломбард ДАРС” дотримується  критеріїв і нормативів 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризикованості операцій, 

додержується інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами, установлених законами та нормативно – правовими актами 

Нацкомфінпослуг.  

Так, коефіцієнт ліквідності (відношення оборотних активів до поточних зобов’язань) 

станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р.становив 2,66 та 2,77, відповідно,  при нормативі >1. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів до 

поточних зобов’язань) станом на 01.01.2019 р. та на 31.12.2019 р. становить 0,266 та 0,19 

відповідно. Ці показники наведені як інформація, що дозволяє користувачам фінансової 

звітності оцінити масштаб  ризику ліквідності.  

        Фінансовий стан ПТ “Ломбард ДАРС” можна охарактеризувати як задовільний. 

Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що ломбард має 

ліквідний баланс, низький ступінь ризику, вірогідності банкрутства немає. 

 

2.10   Внутрішній контроль та внутрішній аудит 

Система внутрішнього контролю ПТ “Ломбард ДАРС” включає налагоджене 

функціонування надійної контрольно - пропускної системи, встановлення у відокремлених 

підрозділах та спеціальних місцях зберігання заставленого майна засобів охоронної та 

пожежної сигналізації та сейфів з підключенням на пульти централізованого 

спостереження. Крім того, управлінським персоналом забезпечується періодичне 

зіставлення, аналіз та перевірка рахунків та точності записів, а також контроль за 

функціонуванням та використанням комп’ютерних інформаційних систем та контролю за 

періодичними змінами до них. 

Внутрішній аудит в ПТ “Ломбард ДАРС” здійснюється окремою посадовою особою,  

організаційно незалежною від інших підрозділів та  підпорядкованою загальним зборам 

учасників ПТ “Ломбард ДАРС”. Положення про проведення внутрішнього аудиту  








































































	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (1)
	I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
	Думка
	Складання і подання Загальної інформації про ломбард (додаток 1), Звіту про склад активів та пасивів ломбарду за 2019 рік (додаток 2), Звіту про діяльність ломбарду за 2019 рік (додаток 3) відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності л...



