
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності  

Повного товариства  

«Ломбард «Соломон», учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій Володимирович» 

за рік, що закінчився 31.12.2019 року 

 

Адресат 

Учасникам та керівництву Повного товариства «Ломбард «Соломон», учасники - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович», фінансовий звіт якого перевірявся; Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Соломон», 

учасники - Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович» (ЄДРПОУ – 36063856; місцезнаходження - 21050, Вінницька обл., м. 

Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд.6, оф. 1), що складається з Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим способом) за 2019 рік 

та Звіту про власний капітал за 2019 рік, Приміток до фінансової звітності за рік, що минув 

(далі - «фінансова звітність»), включаючи стислий виклад значущих облікових політик та 

іншої пояснювальної інформації. 

На нашу думку, фінансова звітність Повного товариства «Ломбард «Соломон», 

учасники - Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович» (далі Товариство), що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням 

Як зазначено у Звіті про фінансові результати за 2019 рік, Товариство отримало 

чистий збиток в розмірі 107 тис. грн., має від’ємні грошові потоки від операційної та 

інвестиційної діяльності. Ця ситуація свідчить, що існує певна невизначеність, яка може 

поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі (п. А 3, МСА 570 «Безперервність діяльності»), проте не має всеохопного характеру.  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та у 

відповідності до Методичних Рекомендацій затверджених розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №362 від 
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25.02.2020р. (далі Рекомендації №362). 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, виданого Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(«Кодекс РМСЕБ»), та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші етичні обов’язки відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Ключове питання аудиту – безперервність діяльності 

Ми зосередили свою увагу на дане питання у зв’язку із отриманим Товариством за 

2019 рік чистих збитків у розмірі 107 тис. грн., про що висловили своє застереження. 

Керівництво Повного товариства «Ломбард «Соломон», учасники - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій Володимирович» здійснило оцінку 

можливості Підприємства продовжувати безперервну діяльність та повідомило нас, що 

управлінський персонал отримав задовільні докази того, що Ломбард має ресурси, необхідні 

для продовження діяльності в майбутньому. Крім цього, керівництву невідомо про будь-які 

суттєві невизначеності, що можуть поставити під сумнів можливість Товариства 

продовжувати безперервну діяльність.  

Ми провели аналіз ознак виникнення чистих збитків, а також розрахунок 

платоспроможності, ліквідності, забезпечення власними оборотними коштами Ломбарду. 

Вищевказані показники високо характеризують фінансову діяльність Ломбарду, Товариство 

володіє достатнім потенціалом щодо покращення фінансових результатів в майбутньому.  

Ми не виявили будь-яких додаткових чинників, які не були розглянуті керівництвом. 

Ми провели критичну оцінку належного характеру і послідовності основних припущень 

щодо безперервності, використаних керівництвом при проведенні аналізу чистих збитків 

Підприємства, щоб упевнитися в обґрунтованості результатів проведених тестів. 

За результатом проведених процедур, ми дійшли висновку, що виконана 

керівництвом Підприємства оцінка можливості продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі є належною.  

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

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію щодо річних 

звітних даних, які складаються Товариством відповідно до вимог «Порядку складання та 

подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг», затвердженого розпорядженням від 04.11.2004 року N 2740 

(із змінами і доповненнями від 18.09.2018 року) та містить: 

- загальну інформацію про ломбард за 2019 рік (додаток 1); 

- звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2); 

- звіт про діяльність ломбарду (додаток 3).  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на дану 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 (звітністю, яка подається до Нацкомфінпослуг) та при 

цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою 

звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення цієї іншої інформації. 

Під час виконання завдання ми здійснили необхідні аудиторські процедури у 

відповідності з вимогами МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 

документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”. В результаті проведення 

таких аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих розбіжностей між 

показниками, що міститься у фінансовій звітності та показниками спеціальної звітності, яка 
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подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

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 та достовірне подання 

фінансової звітності у відповідності 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 

визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, окрім 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 

Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та складання 

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 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 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; 

- 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, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 

звіту аудитора.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
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Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами  

Цей розділ складений з урахуванням Методичних Рекомендацій затверджених 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг №362 від 25.02.2020р.  

1.Статутний (складений) капітал Товариства сформовано у розмірі 1 500 000грн. 

згідно Засновницького договору. Частки статутного (складеного) капіталу Товариства 

розподіляються між учасниками наступним чином: 

-фізична особа Єлістратов Віталій Володимирович – 750 тис. грн.; 

-ТОВ «Р.Д.П.-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35054751) – 750 тис. грн. 

Статутний (складений) капітал сплачений грошовими коштами в повному обсязі. 

Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019р. становить 1503 

тис. грн., в тому числі статутний (складений) капітал - 1500 тис. грн., резервний капітал – 110 

тис. грн., непокритий збиток – 107 тис. грн. 

2. Товариство дотримується вимог обов’язкових критеріїв і нормативів 

платоспроможності, ліквідності, забезпечення власними оборотними коштами, а також 

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

активами, установлених законами та нормативно – правовими актами Нацкомфінпослуг. 

3.Товариство не формує резерв через знецінення (зменшення корисності) активів 

(відповідно до вимог п.2.1.10 Положення  «Про порядок надання фінансових послуг 

ломбардами» № 3981 від 26.04.2005р. (далі – Положення № 3981), в зв`язку з проведенням 

управлінським персоналом щорічної ідентифікації можливих ознак знецінення дебіторської 

заборгованості відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням 

вимог ПКУ (п.139.3).  Ознак знецінення дебіторської заборгованості не виявлено. Фінансова 

звітність в повній мірі розкриває інформацію щодо методів оцінки справедливої вартості 

активів фінансової компанії згідно з МСФЗ. 

4.Товариство дотримується Правил надання фінансових послуг ломбарду 

(затверджених рішенням загальних зборів учасників - протокол № 4 від 07.03.2017р.), які 

відповідають вимогам ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» №2664-ІІІ від 12.07.2001р. в останній редакції (далі 

– Закон про фінансові послуги) та Положенню №3981. 

5. Товариство укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до 

Правил надання фінансових послуг ломбарду та включає у договори про надання фінансових 

послуг посилання на внутрішні правила Товариства. Договір про надання фінансових послуг 

відповідає вимогам ст. 6 Закону про фінансові послуги, п.3.3 розділу 2 Положення № 3981, 

ст. 11,18 Закону України «Про захист прав споживачів», та  ст. 10561 ЦКУ.  

6.Товариство надає клієнту всю необхідну інформацію відповідно до ст.12, ст.121 

Закону про фінансові послуги та розміщує інформацію, визначену Законом про фінансові 

послуги, на власній веб-сторінці (http://www.zvitnist.com.ua/36063856), а також дотримується 

«Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) 

фінансових установ» (згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг №825 від 19.04.2016р.,в редакції від 

07.02.2019р.).  

7.Товариство здійснює свою діяльність на основі ліцензії виданої Нацкомфінпослуг на 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, розпорядження № 

696 від 23.03.2017 р (термін необмежений). 

У своїй діяльності Товариство, протягом звітного періоду, дотримувалося п.38  

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, 

затверджених постановою КМУ № 913 від 07.12.2016р. (далі – Ліцензійні умови) та не 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856
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залучало фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення.  

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності (згідно п.37 Ліцензійних умов, та згідно розділу 2 Положення про 

встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів 

фінансових послуг №1515 від 08.07.2004р.). 

8.Товариство здійснює ведення належного та своєчасного обліку фінансово-

господарських операцій відповідно до законодавства за допомогою програми 1С 

Підприємство 7.7, Pawnshop,Ifin, Word та Excel, що відповідає вимогам розділу 4 Положення 

№ 3981. Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне технічне 

обладнання) забезпечують ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам 

та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 

9.У Товаристві запроваджена та ефективно діє система внутрішнього контролю та 

аудиту. Створено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ( протокол №4 

Загальних зборів Учасників від 05.11.2014 року). 

10.Товариство має у наявності (договір оренди №б/н від 24.05.2017 року) окреме 

нежитлове приміщення, (з урахуванням п. 2.3 Положення № 3981) та спеціальне місце 

зберігання заставленого майна відповідно до п.п. 3, п.1 розділу VIII  Положення про 

Державний реєстр фінансових установ, затверджений Національною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг №41 (далі Положення №41). 

Дане нежитлове приміщення, де проводить свою господарську діяльність Товариство, 

відповідає рівню доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 

документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат (сертифікат Серії АЕ №004185 від 26.04.2016р., акт 

обстеження №б/н від 26.09.2017р.).  

11.Товариство забезпечене необхідними засобами для зберігання грошових коштів і 

документів та має в наявності відповідні засоби безпеки (охоронна сигналізація). 

12.Готівкові розрахунки в Товаристві здійснювалися у відповідності до Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (згідно Постанови НБУ №148 

від 29.12.2017р). Товариство використовує в своїй діяльності зареєстровані реєстратори 

розрахункових операцій по кожному відділенню Товариства. 

13. Станом на 31.12.2019р. Товариство має 16 відокремлених  підрозділів. Усю 

інформацію, в т.ч. про відокремлені підрозділи, в повному обсязі було до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та до Державного реєстру 

фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVII Положення №41. 

 

Інші елементи 

Основні відомості про Товариство 

 
Повне найменування  Повне товариство «Ломбард «Соломон», учасники 

- Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Р.Д.П.-ПЛЮС» і Єлістратов Віталій 

Володимирович» 
Код за ЄДРПОУ 36063856 
Місцезнаходження 21050, м. Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд.6, 

оф.1 
WWW (http://www.zvitnist.com.ua/36063856), 
Дата і номер державної реєстрації № 1 174 102 0000 007004 від 11.08.2008 року 
Номер, серія, дата видачі та термін дії Ліцензія Національної комісії, що здійснює 

http://www.zvitnist.com.ua/36063856
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ліцензії на здійснення діяльності державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг на надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту, розпорядження № 

696 від 23.03.2017 р (термін необмежений) 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової 

установи 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: 

серія ЛД №381 видана 05.02.2009р. Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України (переоформлено Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 03.08.2017р.) 
Перелік учасників (частка учасника) - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Р.Д.П.-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35054751, 21050, 

м. Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд.4, кв.2) – 

внесок 750 тис. грн. 

- Фізична особа Єлістратов Віталій 

Володимирович – внесок 750 тис. грн. 

 
Основні види діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва 

(основний) 

64. 92 Інші види кредитування 
Наявність відокремлених підрозділів 

станом на 31.12.2019 року 
16 відокремлених підрозділів  

Середня кількість чоловік 19 

 

Партнером завдання з надання обмеженої впевненості, результатом якого є цей звіт,є: 

                        Аудитор  

Сертифікат аудитора   

серії А №006044 від 26.12.2005р.  

(№ 100445 в Реєстрів аудиторів)                  ____________________Мельник А.Р. 

 

 

Директор ТОВ АФ «Консул»                    _____________________ Мельник А.Р. 

Сертифікат аудитора серії А 006044  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»: 
Код ЄДРПОУ 21131551; 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності - №0053 (суб'єкт 

аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності); 
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ  № 0031, видане 04.07.2013р.; 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №330/4 від 09.09.2016р., термін дії до 

31.12.2021р. 

Адреса аудитора: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А,  тел/факс (0352)43-00-23; 

 

Дата і номер договору                                                       № 7 від 06.12.2019 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту                    06.12.2019 року по 07.03.2020 року 

Дата  аудиторського висновку                                         07 березня 2020 року  


