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Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
“ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” («компанія») (ідентифікаційний код юридичної особи
– 25946729, місцезнаходження – 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул.
Медична, буд. 26), що складається з балансу (Звіту про фінансовий стан), звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів,
звіту про зміни у власному капіталі та приміток до фінансової звітності за 2018 рік,
станом на 31.12.2018р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).

На нашу думку, за винятком питань, описаних в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, надає правдиву
та неупереджену інформацію про фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р. та її
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Аналітичні процедури, виконані нами як процедури оцінки ризиків включати
ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і
тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур,
отримання розуміння бізнесу Компанії і її середовища, у тому числі відповідних
функцій контролю, пов'язаних з ризиками.

Для врегулювання ризиків аудитором були розроблені та виконані певні
аудиторські процедури для надання достатніх та відповідних аудиторських доказів,
щоби бути в змозі формулювати обґрунтовані висновки, на яких базуватиметься
аудиторська думка. Вибір процедур залежав від судження аудиторів, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень окремої фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилок. Нами розроблені й виконані процедури по суті для
кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття інформації, у тому
числі процедури зовнішнього підтвердження.

У зв’язку з існуванням невід’ємних обмежень внутрішнього контролю,
аудиторами визначено, що поєднання аналітичних процедур по суті та тестів
деталей є найбільш чутливим до оцінених ризиків. Ми також зробили оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання окремої
фінансової звітності.

Основні застереження щодо аудиторських ризиків:
Довгострокова дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного

періоду відображені у сумі 47 тис. грн. та 65 тис. грн. відповідно. Управлінський
персонал не оцінює дебіторську заборгованість, що є фінансовим інструментом
згідно з МСБО, за амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки
відсотка, як це передбачено прийнятою компанією обліковою політикою. Аудитори
вважають, що якби управлінський персонал здійснив дисконтування попередньо
оцінених майбутніх надходжень грошових коштів цього фінансового інструмента до
чистої балансової вартості фінансового активу, це вплинуло б на його розмір та
призвело до його збільшення на 12 тис. грн. та зменшення на 5 тис. грн. відповідно
на початок та кінець звітного періоду. Відповідно доходи чи витрати збільшилися б
на ту саму суму, що призвело би до зміни чистого фінансового результату за
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звітний період та власного капіталу компанії.
Інша поточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду

відображені у сумі 6337 тис. грн. та 8031 тис. грн. відповідно, у складі якої
відображено суму наданих кредитів, нарахованих відсотків за користування цими
кредитами та інша поточна дебіторська заборгованість. На початок звітного
періоду на суму резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів,
наданих членам кредитної спілки у сумі 164 тис. грн. та по несплачених відсотків
від неповернених кредитів у сумі 95 тис. грн. зменшено суму іншої дебіторської
заборгованості відповідно до МСФЗ 9.

Станом на 31 грудня 2018 року резерв забезпечення покриття втрат від
неповернених кредитів та по несплачених відсотків від неповернених кредитів у
сумі 576 тис. грн. відображено у складі довгострокових забезпечень Компанії, що
не відповідає МСФЗ 9 та не забезпечує можливість порівняння показників
фінансових звітів різних звітних періодів у зв’язку з їх не сумісністю.

Крім того, Компанією не в повній мірі дотримані вимоги МСФЗ 9 щодо оцінки
знецінення (зменшення корисності) фінансових активів – боргових зобов’язань, що
мають оцінюватися за амортизованою вартістю, а саме: визнає знецінення
відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №7 Про затвердження Положення
про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок лише при наявності ознак
знецінення, які свідчать що воно вже відбулося на звітну дату тоді як МСФЗ 9
вимагає створення резервів під очікувані кредитні ризики, тобто збитки від
знецінення, яке може статися в майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. В
результаті застосування цих вимог резерв під кредитні збитки створюється з
моменту первісного визнання активу, ось же мав бути переглянутий при першому
застосуванні МСФЗ 9 на 01 січня 2018 року. Ми не маємо можливості оцінити
наскільки суттєвими були б ці коригування, оскільки управлінський персонал
компанії не визначився з критеріями оцінки та визнання очікуваних кредитних
збитків.

Управлінський персонал не визначив балансову вартість іншої поточної
дебіторської заборгованості, що не є кредитами та нарахованими відсотками, за
чистою вартістю реалізації, оскільки в обліку компанії наявна заборгованість, без
руху понад рік, тобто не відповідає визнанню активу. Записи компанії свідчать, що
якби управлінський персонал визначив балансову вартість іншої поточної
дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю, то балансову
вартість такої заборгованості потрібно було б зменшити на суму 114 тис. грн. до її
чистої реалізаційної вартості. Відповідно інші операційні витрати та чистий збиток
збільшилися би, а власний капітал зменшився би на ту ж саму суму.

Інші довгострокові зобов’язання на початок та кінець звітного періоду
відображені у сумі 392 тис. грн. та 73 тис. грн. відповідно. Управлінський персонал
не здійснює оцінку довгострокових фінансових зобов’язань, що є фінансовим
інструментом згідно з МСБО, за амортизованою собівартістю за методом
ефективної ставки відсотка, як це передбачено прийнятою компанією обліковою
політикою. Аудитори вважають, що якби управлінський персонал здійснив
дисконтування цих попередньо оцінених майбутніх платежів протягом очікуваного
строку дії фінансового інструмента до теперішньої вартості фінансового
зобов'язання, це вплинуло б на його розмір та призвело до його зменшення на 2
тис. грн. та 5 тис. грн. відповідно на початок та кінець звітного періоду. Відповідно
доходи збільшилися б на ту саму суму, що призвело би до зміни чистого
фінансового результату за звітний період та власного капіталу компанії.

Не врахування перелічених зауважень, що призвели до модифікації думки
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аудиторів з цих питань у попередньому періоді, призвело до спотворення власного
капіталу компанії за рахунок нерозподіленого прибутку та перекручення активів та
зобов’язань на початок та на кінець звітного періоду.

В примітках до фінансової звітності компанії станом на 31 грудня 2018 року
інформація в окремих розділах розкрита не в повному обсязі, що суперечить
вимогам МСФЗ, а саме: розкриття основ оцінки, які застосовуються компанією,
істотні облікові судження, оцінні значення і припущення, та інша інформація,
передбачена МСФЗ.

Крім того, фінансова звітність не містить порівняльну інформацію за три
періоди щодо фінансового стану компанії та за попередній період стосовно руху
власного капіталу, як того потребують МСФЗ, у зв’язку з відсутністю такої
можливості в затверджених формах фінансової звітності. Тому, цю інформацію
доцільно було б розмістити в примітках до фінансової звітності (за відсутністю
іншої можливості) згідно вимог МСФЗ.

Згідно п.А23 МСА 705, аудитор не має можливості включити розкриття
пропущеної інформації у цій звіт у зв’язку з тім, що розкриття інформації не було
підготовлено управлінським персоналом компанії.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та
використовували Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, за результатами річної звітності та звітних даних фінансових
установ за 2017 р. (затверджено Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №142 від
01.02.2018).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до
«Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітностів цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що, крім питань, викладених у розділах «Основа для думки із
застереженням», немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід
надати в нашому звіті.

Інші питання. Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора

Аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши,
що цей звіт аудитора призначений виключно для конкретних користувачів:
керівництва та учасників товариства, Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, тому він не призначений для
надання та використання іншими сторонами.
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Інші питання. Інформація щодо річних звітних даних Кредитної спілки, що
подаються до Нацкомфінпослуг

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за складання і
достовірне подання звітності кредитними спілками до Національної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України у відповідності до діючого
законодавства.

Під час проведення аудиту були надані річні звітні дані кредитної спілки за
2018 р. у складі:

- загальна інформація про кредитну спілку за 2018 рік (додаток 1),
- звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2018 рік (додаток 2),
- звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2018 рік (додаток

3),
- звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2018 рік (додаток 4),
- розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від

неповернених кредитів за 2018 рік (додаток 5),
- звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2018 рік (додаток 6),
- звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2018 рік (додаток 7),
- звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2018

рік (додаток 8),
- звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками

(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за 2018 рік (додаток 9).
Аудитори зазначають, що кожна складова звітних даних кредитної спілки за

2018 рік відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними
спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від
25.12.03р. із змінами та доповненнями, та іншим нормативно-правовим актам, на
підставі яких вони складаються.

Дані окремих додатків річних звітних даних кредитної спілки за 2018 рік
порівняні між собою та не містять суттєвих відхилень. Дані звітних даних кредитної
спілки за 2018 рік відповідають даним річної фінансової звітності, складеної на
підставі даних бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня
2018 року станом на 31.12.2018р., з урахуванням особливостей визначення
показників доходу, нерозподіленого доходу (збитку), активів та забезпечень в
складі звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки та в складі звітних
даних про склад активів та пасивів кредитної спілки

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані
та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку чи робить висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією 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 існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.

Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не згодні
з оцінкою управлінським персоналом фінансових інструментів компанії станом на
початок та кінець звітного періоду, що також знайшло своє відображення у Річних
звітних даних. Тому ми припускаємо, що інша інформація викривлена з тієї ж самої
причини.
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Інші питання. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з інформації, щодо дотримання вимог законодавчих та
нормативних актів, що регламентують діяльність Кредитної спілки, але не містить
фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і
ми не робимо та не будемо робити 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 та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією 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 існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.

При перевірці даного питання аудитори керувалися Законами України «Про
кредитні спілки»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про
захист прав споживачів»; «Про споживче кредитування»; «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами фінансової
звітності; Міжнародними стандартами аудиту, а також наступними нормативними
документами в сфері господарської діяльності компанії: «Порядок складання та
подання звітності кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затверджений
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 25 грудня 2003 р. N 177 зі змінами та доповненнями, «Положення про
критерії та фінансові нормативи діяльності кредитної спілки та об’єднаної
кредитної спілки», затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N7 зі змінами та
доповненнями, «Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку
кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою».

Відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо інформації, яка
стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює
Нацкомфінпослуг, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2019 р.
№257, нами розглянуті інші питання діяльності компанії, зокрема:

1. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо:

1.1.Формування (зміни) пайового капіталу - здійснюється відповідно до вимог
діючого законодавства щодо формування пайового капіталу .

1.2.Обов’язкових критеріїв і нормативів станом на 31 грудня 2018 року -
достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами:

wkkkkkk�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�kkkkkkkkkk�kkk
kkkkkkk�kkkkkkkkkk{
mНомерm Назва mНормативнеm ФактичнеmДотриманняm
mпунктуm m значенняm значенняm m
mРоз.7m mне менш %%m %% m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
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m mГрупа нормативўв m Група 2m X m X m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.1.mДостатнўсть капиталу m 10.0m 10.2m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.2.mКоефўцўїнт m 7.0m 9.0m Такm
m mплатўжоспроможностў m m m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.2.mПлатўжоспроможность m 10.0m 10.0m Такm
m mзобов'язання m m m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.2.mПлатўжоспроможность m 25.0m 0.0m Такm
m mзбитки m m m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.3.mРезервний капўтал m 15.0m 6.0m -9.0m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m2.2.4.mМўнўмальний нормативний m 3.0m 5.2m Такm
m mрезервний капўтал m m m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.1. mПроблемнў кредити до m 10.0m 4.1m Такm
m mкредитўв m m m m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.2.1.mМаксимальний кредит m 20.0m X m X m

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.2.2.mМаксим. залишок кредиту m 25.0m 1.6m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.2.3.mВеликў ризики m 80.0m 1.5m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.2.5.mЗобов'язання перед членомm 10.0m 1.0m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.2.6.mЗоб. перед 3-ми особами m 100.0m 0.0m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.3.1.mПрибутковўсть m 100.0m 100.1m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m3.3.2.mЗбитки m 100.0m 0.0m Такm
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�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m4.1.1.mМиттїва лўквўднўсть m 10.0m 10.0m Такm

�kkkkkk§kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§kkkkkkkkkk§kkk
kkkkkkk§kkkkkkkkkk�
m4.2.1.mКороткострокова m 100.0m 238.9m Такm
m mлўквўднўсть m m m m

�kkkkkk�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�kkkkkkkkkk�kkk
kkkkkkk�kkkkkkkkkk�

1.3.Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих
резервів відповідно до законодавства: Кредитною спілкою з метою покриття
втрат від неповернення кредитів формується резерв забезпечення покриття
втрат від неповернених позичок.

1.4.Структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента, суми,
ознаки фіктивності, тощо: у якості довгострокових фінансових інвестицій
компанія обліковує внески в об’єднану кредитну спілку НАКСУ ( ОКС НАКСУ),
станом на 31 грудня 2018 року у сумі 83 тис. грн. Ознак фіктивності не
виявлено.

1.5.Заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням
щодо наступного їх повернення - немає: Кредитна спілка провадить
господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення
фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення виключно після отримання відповідної ліцензії. Компанія
дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, визначених Розпорядженням №821. Кредитна спілка не має
заборони, щодо залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо
наступного їх повернення від фізичних осіб

1.6.Допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження
яких суб’єкт отримав ліцензію. Ми не отримали свідоцтва про порушення
компанією додаткових вимог до кредитних спілок, які надають фінансові
послуги в частині залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення та/або надання коштів у позику, в тому числі на
умовах фінансового кредиту протягом звітного періоду.

1.7.Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом
господарювання – Компанія надає фінансові послуги на підставі договору у
відповідності до законодавства, включає у договори про надання фінансових
послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових
послуг, дотримується внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких
визначено Переліком№ 116.

1.8. розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення
її актуальність: Інформація про адресу власного веб-сайту компанії:
http://fortecya.uafin.net

Компанією на власному веб-сайті розміщено наступну інформацію:
 відомості про фінансові показники діяльності фінансової
установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому
оприлюдненню;
 перелік керівників фінансової установи та її відокремлених
підрозділів;
 перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
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 ціну/тарифи фінансових послуг;
 кількість часток фінансової установи, які знаходяться у власності
членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному
капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;
 іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та
інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

Компанію розкрито інформацію передбачену частиною четвертою статті 12’
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» шляхом розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній
інформаційній базі Нацкофінпослуг та на власному веб-сайті, в обсязі та порядку,
встановлених зазначеною комісією.

Компанія забезпечує доступність інформації, розміщеної на власному веб-сайті
за останні п’ять років.

1.9. прийняття рішень у разі конфлікту інтересів - у звітному періоді, при
конфлікті інтересів особи, які є членами органу управління або службовцями
фінансової установи, укладали договори з цією фінансовою установою щодо
надання цим особам відповідних фінансових послуг на умовах, що не
відрізняються від звичайних відповідно до вимог статті 10 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».

1.10. відповідність приміщень, у яких здійснюються фінансовою установою
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних
норм, правил, стандартів, що документально підтверджується фахівцем з
питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний
сертифікат:

Ми не одержали від компанії документальних підтверджень про відповідність
приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) відповідно
до державних будівельних норм, правил та стандартів

1.11. внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої
відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного
реєстру фінансових установ, відповідно до вимог, установлених
законодавством:

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань та даними Державного реєстру
фінансових установ компанія має 5 (п’ять) відокремлених підрозділів.

1.12. Внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту – з метою
удосконалення системи управління ризиками, контролю та управління; для
забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю в
компанії створена служба внутрішнього аудиту (контролю), діяльність якої
регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю)»

1.13. Облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та
спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій
з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до
Нацкомфінпослуг, а саме:

 Комп’ютерна програма «Автоматизована комп’ютерна система
бухгалтерського, фінансового і аналітичного обліку в кредитних спілках
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«TurboBalance» (АКС «Турбобаланс»)
 Комп’ютерна техніка

1.14. Готівкових розрахунків – Компанія дотримується законодавства щодо
готівкових розрахунків, установлених:

 Постановою Правління Національного банку України "Про
затвердження Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні" від 15 грудня 2004 року № 637,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №
40/10320;
 Постановою Правління Національного банку України «Про
встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 N
210, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 р. за N
1109/23641.

1.15. Зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних
засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну
сигналізацію та/або відповідну охорону): компанія забезпечує належне
зберігання грошових коштів і документів, має засоби безпеки, а саме сейфи
для зберігання грошових коштів та охоронну сигналізацію.

1.16. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (
джерела походження коштів) – компанія не має статутного капіталу
відповідно до законодавства.

1.17. Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу
(капітал у дооцінках, внески до додаткового капіталу): у складі капіталу у
дооцінках компанії відображається дооцінка основних засобів, та дооцінка
нематеріальних активів, яка відбулась при переході компанії на Міжнародні
стандарти фінансової звітності у 2015році; компанія не формує додатковий
капітал за рахунок обов'язкових внесків. Компанія в повному обсязі розкрила
інформацію щодо формування та джерел походження пайового капіталу (у тому
числі що враховується у складі зобов’язань) та складових частин власного
капіталу.

1.18. Розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів
фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів
фінансових компаній – наведено у Примітках до фінансової звітності
Примітка 3 Виклад суттєвих облікових політик та суджень

2. Дотримання кредитною спілкою вимог законодавства щодо:

2.1. прийняття членів до своєї спілки у відповідності ознакам членства,
визначених її статутом – кредитна спілка під час прийняття членів до своєї
спілки дотримується ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до
статей 6, 7 Закону про Кредитні спілки.

2.2. Скликання загальних зборів у строк, передбачених статутом кредитної
спілки, але не рідше ніж один раз на рік, - дотримується. Кредитна спілка
скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не
рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону про Кредитні
спілки.

2.3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки –
компанія дотримується вимог, визначених Розпорядженням № 821, в
частині залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки.

2.4. Розкриття інформації щодо джерел формування залучених коштів, ніж
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внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, в тому числі
від юридичних осіб – компанія не має інших джерел формування залучених
коштів, ніж внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, в
тому числі від юридичних осіб.

2.5.Формування резерву сумнівних боргів та резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених позик - Кредитна спілка дотримується вимог
законодавства щодо формування резерву під очікувані кредитні збитки та
резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок відповідно до
МСФЗ за винятком зауважень, описаних у розділі «Основа для думки із
застереженням».

2.6. Розкриття інформації щодо активних операцій, не пов’язаних з її фінансовою
діяльністю – компанія немає інших активних операцій, не пов’язаних з її
фінансовою діяльністю.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно 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 оцінку здатності компанії 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 компанію чи припинити діяльність,
або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або
помилки, та випуск 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, якщо 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. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
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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, які поставили б під
значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів,
включаючи розкриття та достовірне подання

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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Основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності, що провів аудит
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