
 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фінансової звітності та звітних даних 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВІДРОДЖЕННЯ» 
за рік, який закінчився 31 грудня 2011. 

 
Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до 

МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». 

 

Адресат 
Аудиторський звіт призначається для наступних користувачів: членів кредитної спілки, вищого органу 

управління кредитної спілки «Відродження», фінансова звітність якої перевіряється, і може бути 

використаний для подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму: 

Назва аудиторської фірми 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне 
українсько-німецьке підприємство «Ертель-Аудит» 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31145420 
 

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: 

номер свідоцтва 

номер рішення АПУ, дата 

термін дії свідоцтва 

2514  

№221/3 від 04 листопада 2010р.  

04 листопада.2015р. 
 

Юридична адреса 79037, м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 228 

Телефон +38032 294-92-61, +38032 294-92-60 

електрона адреса e_audit@mail.lviv.ua 

 

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: 

Швед Оксана Миколаївна 

Сертифікат аудитора: 

номер, серія, дата видачі 

термін дії 
Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторів, 

які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ: 

номер, серія, дата видачі 

термін дії свідоцтва 

 

№004296, серії «А», 19 липня 2000 року 

19 липня 2014 року 
 

 
 

№000883, серія «А», 03 грудня 2004 року 

19 липня 2014 року 

Бабій Галина Петрівна  

Сертифікат аудитора: 
номер, серія, дата видачі 

термін дії 

Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ:  

номер, серія, дата видачі 
термін дії свідоцтва 

 
№003458, серії « А»,24 вересня 1998року  

24 вересня 2012р. 

 
 

 

№001521,серії «А» 30 грудня 2008р. 
24 вересня 2012 
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Основні відомості про кредитну спілку:  

Повна назва Кредитна спілка «Відродження»; 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23974934; 

 

Організаційно–правова форма за КОПФГ 925 

Кредитна спілка 
 

Місцезнаходження за КОАТУУ: 4611500000 
82200, м.Трускавець, Львівської області, 

вул.С.Бандери,19, кім.102. 
 

Види діяльності за КВЕД 65.22.0, надання кредитів 

 

Дата державної реєстрації 27.06.1996року; 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: 

серія 
номер 

місце проведення державної реєстрації  
 

дата внесення змін до установчих 

документів; 

АОО 
364722 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 
Львівської області 

Статут в новій редакції зареєстровано 02.07.2004р за 

№14100554; 
 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 

дата та номер розпорядження 

реєстраційний номер 
серія та номер свідоцтва 

код фінансової установи 

орган реєстрації 

02.07.2004 №1275 

14100554 
КС №337 

14 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових 
послуг України 

 

наявність ліцензій: відсутні 
 

Основні види діяльності відповідно до Статуту: 

 - приймає вступні, обов’язкові пайові та інші внески 

від членів спілки;  

- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, 
строковості та забезпеченості в готівковій та 

безготівковій формі;  
- залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх 

членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в 

безготівковій формі;  
- залучає на договірних умовах кредити об’єднаної 

кредитної спілки; 
 - бере участь в об’єднаній кредитній спілці та 

сплачує вступні, пайові та інші внески; 

- 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, та паї кооперативних банків; 

- залучає на договірних умовах кредити банків, 

кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших 
установ та організацій виключно для надання 

кредитів своїм членам; 
- надає кредити іншим кредитним спілкам; 
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- виступає членом платіжних систем; 
- оплачує за дорученням своїх членів вартість 

товарів, робіт (послуг) у межах наданого їм кредиту; 

- провадить благодійну діяльність за рахунок коштів 
спеціально створених для цього фондів.  

 

чисельність працюючих 3 (три); 

Банківська установа 

поточний рахунок №26506080098001 ЛРУ ПАТ «ІНДЕКС -БАНК» МФО 

325279 

наявність відокремлених підрозділів  відсутні 
 

Відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення 
аудиту 

01березня 2012 року, №01/03. 

Період, яким охоплено проведення аудиту 01.01.2011 року - 31.12.2011 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
початок:12 березня 2012 року,  

закінчення 17 березня 2012 року. 

 
Аудит проведено керуючись вимогами Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», «Про кредитні спілки», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості Національних стандартів 

аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (далі – МСА), зокрема МСА № 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Методичних рекомендацій щодо 

формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних 

звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. №5202 (у редакції 

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 

року №6314), розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 

грудня 2003 року №171 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського 

обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою», розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року №7 «Про затвердження Положення 

про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок», а також інших нормативно-правових 

актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових 

послуг та проведення аудиту.  

 

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

 

Відповідальність управлінського персоналу 

 Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні, та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, за 

складання і достовірне подання звітних даних згідно з вимогами розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку складання та подання 

звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками» від 25.12.2003 року №177. 

  

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту.  

 

Обсяг проведених процедур 

Нами проведено аудит фінансової звітності Кредитної спілки «Відродження», що додається, яка 

включає: 

- «Баланс» станом на 31.12.2011 року (форма №1); 

- «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік (форма №2); 

- «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік (форма №3); 

- «Звіт про власний капітал» за 2011 рік (форма №4); 

- «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік (форма № 5). 
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Під час аудиту розглянуто наступні документи: 

- Статут Кредитної Спілки «Відродження» 

- Свідоцтва про державну реєстрацію та реєстрацію фінансової установи; 

- Наказ про облікову політику кредитної спілки; 

- відомості з інвентаризації активів станом на 30.11.2011р.; 

- оборотно-сальдові відомості та журнали-ордери по бухгалтерських рахунках за період з 01 

січня 2011року по 31 грудня 2011року; 

- обігові відомості по кредитам; 

- договори з членами кредитної спілки (вибірково); 

- відомості обліку членів кредитної спілки; 

- первинні документи по розрахунках з членами кредитної спілки (особові картки по 

кредиту); 

- первинні документи по розрахунках з дебіторами та кредиторами за товари, роботи 

(послуги); 

- первинні банківські документи; 

- касові книги, первинні касові документи; 

- кошторис; 

- накази по кредитній спілці; 

- розрахунки резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів; 

- протокол загальних зборів членів кредитної спілки; 

- протоколи засідань Спостережної ради, кредитного комітету. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності кредитною спілкою є Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Основою для підготовки звітних даних є вимоги 

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження 

Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками» від 

25.12.2003 №177, з наступними змінами та доповненнями.  

 

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості 

національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що 

фінансова звітність не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються підготовки, складання та достовірного подання кредитною спілкою фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю кредитної спілки.  

Аудит включає також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, 

щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. 

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги 

бралися тільки суттєві викривлення. 

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією майна кредитної спілки станом на 30.12.2011 року, 

оскільки зазначена дата інвентаризації передувала періоду проведення аудиторської перевірки. Проте, 

нами виконані альтернативні аудиторські процедури для отримання достатніх і прийнятних аудиторських 

доказів щодо наявності активів. 

Нами були виконані процедури аудиту згідно з вимогами МСА 500 «Аудиторські докази», що 

відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання 

аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що 

використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування 

аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за 

допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. 

Нами перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, на підставі якого складено 

звітність. Вивчивши документи та провівши аналіз інформації, що надана для перевірки, аудитором 

сформована думка про облік і звітність кредитної спілки. 

Вважаємо, що за результатами проведеного аудиту нами отримано достатні та відповідні 

аудиторські докази для висловлення думки. 
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На нашу думку фінансова звітність кредитної спілки за 2011 рік складена на підставі дійсних даних 

бухгалтерського обліку та у відповідності з вимогами національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Фінансова звітність Кредитної Спілки «Відродження» в складі: 

- балансу станом на 31 грудня 2011 року; 

- звіту про фінансовий результат за 2011 рік; 

- звіту про рух грошових коштів за 2011 рік; 

- звіту про власний капітал за 2011 рік;  

- приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік -  

справедливо та достовірно відображає фінансовий стан кредитної спілки станом на 31 грудня 2011 року, її 

фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності, чинних в Україні. 

В ході перевірки Аудитори не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності 

спілки. 

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 Бухгалтерський облік, в основному, ведеться згідно з вимогами Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-ХІV, чинних національних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, «Методичних рекомендацій щодо ведення 

бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою», затверджених 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 р. 

N 171, інших нормативних документів, що регламентують організацію та ведення бухгалтерського обліку 

в Україні, а також у відповідності до внутрішніх Положень кредитної спілки.  

 Оперативний та бухгалтерський облік кредитних та ощадно-депозитних операцій ведеться з 

дотриманням процедур, встановлених кредитною політикою спілки та у відповідності до чинного 

законодавства. 

 аналітичний облік по розрахунках із членами спілки, синтетичний облік ощадно-депозитних 

операцій, розрахунок фінансових нормативів діяльності кредитна спілка здійснює використовуючи 

програмне забезпечення - комп'ютерну програму АКС «Турбобаланс». 

 Звітні дані Кредитної Спілки «Відродження». 

Нами проведено аудит річних звітних даних Кредитної спілки за 2011 рік, що включають наступні 

форми:  

- Загальну інформацію про кредитну спілку за 2011 рік (додаток №1); 

- Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2011 рік (додаток №2); 

- Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2011 рік (додаток №3); 

- Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2011 рік (додаток №4); 

- Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів на 

31.12.2011 року (додаток №5); 

- Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2011 рік (додаток №6); 

- Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2011 рік (додаток №7). 

Звітні дані за 2011 рік складені у відповідності до «Порядку складання та подання звітності кредитними 

спілками та об'єднаними кредитними спілками», затвердженого розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177.  

Показники, що містяться в формах «Звітних даних», відповідають обліку і достовірно розкривають 

інформацію про фінансову діяльність кредитної спілки «Відродження» за рік, що закінчився 31.12.2011 

року.  

 Перевіркою дотримання критеріїв та нормативів щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, 

ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності встановлено їх дотримання станом на 31.12.2011р. та 

відповідність вимогам «Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи 

управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004р. №7, з наступними змінами та 

доповненнями. 

 

Цей аудиторський висновок складено відповідно до вимог «Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», Міжнародного стандарту 
аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та з урахуванням 

“Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту 

річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки”, 
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 

грудня 2005р. N5202 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 12 жовтня 2006 р. N 6314). 
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ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ:  

На нашу думку, фінансова звітність Кредитної спілки «Відродження» за рік, що закінчився 

31.12.2011р., подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові 

результати відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

 

Річні звітні дані достовірно розкривають інформацію про фінансову діяльність кредитної 

спілки «Відродження» за 2011 рік.  

 
 

 

Директор АФ ТОВ СП «Ертель Аудит» 
сертифікат серії А № 004296, виданий рішенням 

Аудиторської палати України №93 від 19.07.2000 

року, дію сертифікату продовжено рішенням 

Аудиторської палати №203/1 до 19.07.2014 року 

 

 ___________________ 

 

О.М.ШВЕД 

   
 

 

АУДИТОР  
сертифікат серії А № 003458, виданий рішенням  

Аудиторської палати України №69 від 24.09.1998  

року, дія сертифікату продовжено рішенням №182/9 

Аудиторської палати до 24.09.2012 року     _______________  Г.П.БАБІЙ  

 

 

Аудиторський висновок (звіт) складено «17» березня 2012 року 
 

м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 228 


