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1. Вступний параграф 

 

1.1. Основні відомості про кредитну спілку 

 

Повна назва : Кредитна Спілка «Ощадна каса»  

Скорочена назва: КС «Ощадна каса»  

Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики  до Єдиного 

Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України –35332686.  

Місцезнаходження: Україна, 03067 м. Київ, вул. Машинобудівна, буд.  37, офіс 4 

Кредитна Спілка «Ощадна каса» заснована Протокол № 1 Установчих зборів 

засновників кредитної спілки «Ощадна Каса» від 09.08.2007 року. 

Кредитна Спілка «Ощадна каса» зареєстрована Шевченківською районною 

державною адміністрацію м. Києва 15.08.2007 р., про що зроблено запис у Єдиному  

державному реєстрі юридичних та фізичних осіб за № 10741020000026519. В зв’язку зі 

зміною місцезнаходження, отримане Свідоцтво про державну реєстрацію А01 №727212  

видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 15.11.2010 про 

що зроблено запис у Єдиному  державному реєстрі юридичних та фізичних осіб за № 

10741070008026519. 

Дата внесення змін до установчих  документів: Зміни в установчих документах 

відбулися в 2010 році, зареєстровані Державним реєстратором Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації за номером 1074 105 0009006007 від 15 листопада 

2010 р.  

Кредитна Спілка «Ощадна каса» - це неприбуткова організація, яка заснована 

фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 

взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових 

внесків членів кредитної спілки. 

 На момент створення учасниками (пайовиками) Кредитної Спілки «Ощадна каса» 

були 50 фізичних осіб. 

Станом на 31.12.2012 року учасниками (пайовиками) є 561 фізична особа. 



В 2012 році змін до установчих документів не було. 

Згідно Довідки Державного комітету статистики України № 284230  Кредитна Спілка 

«Ощадна каса» має вид діяльності за КВЕД  - 64.92 інші види кредитування; 

64.99.  надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 

н.в.в.у.. 

Фактично підприємство здійснює такі види діяльності:  

1) приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки, 

2) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в 

готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної 

спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які 

знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної 

спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки, 

3) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як 

у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед 

одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань 

кредитної спілки, 

4) виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми 

особами,  

5) у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески 

до об’єднаної кредитної спілки, 

6) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які 

мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, 

а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), 

та паї кооперативних банків, 

7) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, 

кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, 

якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Загальна сума залучених 

коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості 

загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення, 

8) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням 

Держфінпослуг, 

9) виступає членом платіжних систем, 

10) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах 

наданого їм кредиту,  

11) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього 

фондів. 

 

Кредитна спілка не має діючих ліцензій. 

 

             Кредитна Спілка «Ощадна каса» є неприбутковою організацією і внесена до 

Реєстру  неприбуткових установ та організацій, згідно рішення № 223 від 02.12.2011 року 

Державної податкової інспекції у Солом’янському районі м. Києва. 

 Кредитна Спілка «Ощадна каса» має  поточний  рахунок № 265093013070 в ПАТ 

«Єврогазбанк» м. Києва,  МФО 380430.  

 

 

 
1.3. Перелік перевіреної фінансової інформації 

 

1. Баланс на 31 грудня 2012 р. (форма №1) 

2. Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма №2) 

3. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма №3) 

4. Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма №4) 

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма №5) 

6. Річні звітні дані кредитної спілки за 2012 рік. 



 

 

1.4.  Основні відомості про умови договору про проведення аудиту 

 

Аудиторські роботи проводились згідно з договором на аудит фінансової звітності 

від 18.04.2013 р. № 2846 між ТОВ „Аудиторська фірма „Євроаудит” та кредитною 

спілкою «Ощадна каса» (надалі «КС»).  Умовами договору на проведення аудиту є 

встановлення незалежної професійної думки у формі аудиторського звіту (висновку) 

стосовно  достовірності, повноти та відповідності фінансової звітності концептуальній 

основі, вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, адекватності 

відображення результатів господарювання за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 

Початок проведення аудиту 18.04.2013 р., закінчення  25.04.2013 р. 

 

2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

   

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: здійснення 

діяльності кредитної спілки згідно із законами та нормативними актами, розробку, 

впровадження та використання внутрішнього  контролю, який управлінський персонал 

визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить 

суттєвих  викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 

відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

3.  Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриття у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 

суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, 

які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності 

облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності. 

 

3.1.   Опис обсягу аудиторської перевірки 

Аудиторську перевірку здійснено на підставі вимог ст.8 Закону України «Про 

аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. №3125 – XII, викладеним у новій редакції Законом 

України від 14.09.2006 р. №140-V з урахуванням наступних змін і доповнень, 

Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», МСА 250 «Розгляд законодавчих 

та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 315 «Ідентифікація та оцінка 

ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання та його 

середовища», МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 

справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації», МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація 

думки в звіті незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять 

перевірені фінансові звіти» та інших.  



Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську 

перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не 

містять суттєвих викривлень. Аудит здійснювався шляхом тестування доказів, які 

підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка 

включала також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвості 

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального 

подання фінансових звітів. Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує 

обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора та дає дійсне й повне уявлення 

про склад активів, зобов’язань та власного капіталу.  

Аудиторський звіт (висновок) зроблений з урахуванням Розпорядження №2316 від 

20.11.2012 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, та додатку до нього (Інформаційне повідомлення  
щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання 

аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації 

фінансовими установами). 

 

4. Думка аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності чинному 

законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності кредитної 

спілки 

 

Облікова політика в цілому відповідає вимогам П(С)БО. За період, що  перевірявся, 

КС не змінювала облікову політику. Принципи, методи і процедури, що 

використовуються КС для складання звітності, відповідають встановленій обліковій 

політиці. 

Бухгалтерський облік КС здійснюється в цілому відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996 XIY 

та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік ведеться з використанням комп’ютерної програми 

1С:Підприємство 7.7, Мікст:Кредитний союз(Проф)(7.70.285). Для відображення доходів 

використовується 7 клас рахунків, для витрат – 8,9 клас рахунків.   

Фінансова звітність кредитної спілки «Ощадна каса» відповідає вимогам П(С)БО. 

Дані фінансової звітності КС відповідають даним обліку і всі форми річної 

фінансової звітності ув’язані між собою. 

Аудитором проаналізовано правильність визнання, методи оцінки та класифікацію 

активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку КС. Аудитор визнає  в цілому 

правильність класифікації і оцінки активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку за 

винятком деяких несуттєвих невідповідностей. 

Ми вважаємо,що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення 

нашої умовно-позитивної думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів та 

матеріальних запасів станом на 25.12.2012 р. Через характер облікових записів спілки 

аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських 

процедур. 

Аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для 

обґрунтування думки  стосовно оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 

викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фінансова звітність складена 

на основі реальних даних бухгалтерського обліку відповідно до вимог Національних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і не містить істотних суперечностей.  

 

Висловлення думки (умовно-позитивна думка)  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність  подає 



достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан кредитної спілки “Ощадна каса” 

станом на 31.12.2012 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 

закінчився на зазначену дату,  відповідно до національних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності України, які згідно Закону України «Про бухгалтерській 

облік та фінансову звітність» не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.  

                                                     

4.2. Відповідність річних звітних даних Порядку складання та подання 

звітності КС, затвердженому розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. №177. 
 

Звітні дані про фінансову діяльність 

 

Річні звітні дані кредитної спілки «Ощадна каса» підготовлені на підставі дійсних 

даних бухгалтерського обліку згідно вимог Національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Протягом 2012 року членам КС видано кредитів на загальну суму  17 815 299,46 

грн., у т.ч.: 

на споживчі цілі –  17 815 299,46 грн. 

Станом на 31.12.2012 року заборгованість за  кредитами складає 49 257 256,01 грн. 

Кредитна спілка у 2012 році надавала кредити фізичним особам, які  є членами 

кредитної спілки. За термінами погашення кредити поділяються на короткострокові (до 3 

місяців), середньострокові (від 3 до 12 місяців) та довгострокові (довше 12 місяців). 

 Аналітичний облік кредитів ведеться окремо за терміном погашення. 

Погашення кредитів здійснюється щомісячно до дати, обумовленої у договорі. 

Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно на залишок 

грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні Позичальника за кожен день 

користування кредитом. 

В бухгалтерському обліку нарахування відсотків за кредит відображається на 

бухгалтерському рахунку «Інші доходи операційної діяльності» методом нарахування 

згідно вимогам П(С)БО 15 «Дохід». 

Прострочених кредитів більше 3 місяців на звітну дату – 139, заборгованість за 

якими складає 505 577,00  грн. 

Аудитор проаналізував правильність формування та склад пайового капіталу. 

Пайовий капітал КС сформований за рахунок обов’язкових та додаткових пайових 

членських внесків кредитної спілки. Залишок пайового капіталу станом на 31.12.2012 

року складає  24 318 тис. грн. 

При вступі до КС члени вносять на зворотній основі  обов’язкові внески, розмір 

яких є однаковим для всіх членів КС та встановлюється у порядку, визначеному 

загальними зборами у сумі 10,00 грн. 

Підставою для повернення обов’язкового пайового внеску є припинення членства у 

кредитній спілці. 

Крім того, члени КС на зворотній основі можуть вносити додаткові пайові внески, 

які визначені положенням про фінансове управління кредитною спілкою. Цим 

положенням встановлюється також режим їх залучення. 

Касові операції по залученню внесків здійснюються відповідно до вимог 

«Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», затверджених 

Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 (зі змінами та доповненнями). 

Резервний капітал призначено для відшкодування можливих збитків КС, які не 

можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення 

платоспроможності КС та захисту заощаджень її членів. 

Резервний капітал КС формується за рахунок вступних внесків КС в розмірі 5,00 

грн. з кожного члена КС та частини прибутку КС. 

Розмір резервного капіталу станом на 31.12.2012 року становить 43 тис. грн., що 

складає 18,3 % від суми активів зважених на ризик КС, при нормативі до 15%. 

      Нерозподілений дохід КС за касовим методом станом на 31.12.2012 року складає 5 563 

тис. грн 



Аудитор підтверджує розмір нерозподіленого доходу, який відображений КС в 

річних звітних даних, та правильність і адекватність визначення власного капіталу, його 

структуру та призначення. 

 Залучення грошових коштів членів КС у звітному році не здійснювались. За 

звітний період внески на депозитні рахунки членів кредитної спілки не отримані.  

 

Звітні дані про склад активів та пасивів 

 

Визнання, оцінка та класифікація активів та пасивів КС відповідає вимогам 

Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Порядку складання та 

подання звітності КС, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. №177 (далі Положення №177). 

 

   Звітні дані про доходи та витрати 

 

Отримані проценти за кредитами, наданими членам КС, відображені у складі 

доходів по касовому методу і відповідають вимогам Положення №177. 

Доходи за 2012 рік згідно додатку № 4 становлять 8652436,79 грн., в тому числі: 

- процентні доходи –  8652436,79 грн.; 

Сума доходу визначена достовірно.  

Сума та визначення витрат відповідає даним бухгалтерського обліку КС. 

Аналітичний облік розрахунків за нарахованими відсотками ведеться окремо по 

кожному члену кредитної спілки. 

Вибірковою перевіркою встановлено, що  бухгалтерський облік відсотків 

відбувається за методом нарахування, здійснюється своєчасно та відповідає вимогам 

П(С)БО 15 «Дохід». 

 

Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

кредитів 

 

Перевірка розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених кредитів показала, що резерв забезпечення втрат від неповернених кредитів 

формується за рахунок доходів по методу класифікації дебіторської заборгованості за 

строками її непогашення. 

Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами згідно 

розрахунку складає 1 546 812,50 грн., фактичний залишок резерву забезпечення покриття 

втрат від неповернених кредитів в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2012 р. 

становить   1 336 216,61 грн. 

 

Дотримання нормативів діяльності кредитних спілок 

 

Аудитором підтверджено правильність розрахунків фактичних значень показників 

діяльності КС за 2012 рік, зроблених згідно з Положенням про фінансові нормативи 

діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних 

кредитних спілок, затвердженому розпорядженням ДКРРФПУ  від 16.01.2004 р. №7 із 

змінами, затвердженими розпорядженням ДКРРФПУ від 19.03.2009 р. № 200, згідно якого 

нормативне значення проблемних кредитів на повинно перевищувати 12 % від загальної 

суми кредитів, фактичне  значення складає 1,02 %.  

 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Назва аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
 « Аудиторська фірма  
« Євроаудит» 



Ідентифікаційний код  
юридичної особи 

30437318  

Юридична адреса 
 
Місцезнаходження юридичної особи 

м.Київ пр.Глушкова,1 пав.77 

м.Київ пр.Глушкова,1 пав.77 

 
Номер, дата видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
 

серія АОО  
№ 050296 
зареєстроване Голосіївською 
районною у місті Києві 
державною адміністрацією. 
Свідоцтво від 26.07.1999 р, 
запис № 1 068 120 0000 
000279 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб’єктів, які можуть  
здійснювати Аудиторську діяльність 

 
Свідоцтво  № 2126 про 
внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності, 
згідно рішення  Аудиторської 
Палати України   від 
23.02.2001 року  за № 99, 
чинне до 27.01.2016 р.                                                                                      
 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторів, які можуть  
проводити аудиторські перевірки  
фінансових установ, що надають послуги  
на ринку цінних паперів 

 Свідоцтво ДКЦПФР про 
внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть 
проводити аудиторські 
перевірки фінансових 
установ,що здійснюють 
діяльність на  ринку цінних 
паперів серія АБ № 000245, 
видане 15.03.2007р.  (чинне 
до 27.01.2016 р.) 

Телефон 
e-mail: 

 
596-96-50  

office@euroconsulting.kiev.ua 

 

Місце проведення аудиту: Україна, 03067 м. Київ, вул. Машинобудівна, буд.  37, 

офіс 4 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 2846  вiд  18.04.2013 р. 

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту             18.04.2013 р. – 25.04.2013 р. 

 

Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» 

сертифікат аудитора серія А №003844,виданий 

рішенням АПУ №79 від 25 червня 1999 р., строком 

дії до 25 червня 2013 р. 

 

______________________ 

 

Л.С.Заєць 

 

25.04.2013 року                                       м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77 

 

 

 

  


