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Вступний параграф: 

Основні відомості про фінансову установу: 

Найменування: Кредитна спілка „ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” (далі по тексту Спілка). 

Код за ЄДРПОУ: 25946729 

Місцезнаходження: вул.Медична, буд.26, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 
51900. 
Дата державної реєстрації: 20.04.2004 (Свідоцтво про державну реєстрацію А00 № 658795) 

Дата внесення змін до установчих документів: зміни до установчих документів в звітному 
періоді не вносили. 

Основні види діяльності: 64.92 — інші види кредитування 

Численність працівників: 6.  

Банківські реквізити: ПАТ КБ ПриватБанк м. Дніпродзержинськ, поточний рахунок № 
26002050242206, МФО 305299. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 124 видане відповідно до 
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 359 від 
20.04.2004. 

Ліцензія: серія АВ № 534883, надана Державною комісією з регулювання ринків фінансових 
послуг України на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки з надання 
фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки). Строк дії ліцензії з 24 червня 2010 року по 24 червня 2015 року. 

Наявність відокремлених підрозділів: відповідно довідок про внесення інформації про 
відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ КС “ХРИСТИЯНСЬКА 
ФОРТЕЦЯ” має п’ять відокремлених підрозділів. 

Опис обсягу аудиторської перевірки. 
Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про “Аудиторську 

діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V,  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської 
палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
700, 705, 706, 720.  Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську 
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень. 

Незалежну перевірку проведено з урахуванням Методичних рекомендацій  щодо 
формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності 
та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки від 27  грудня  2005  
року № 5202 у діючий редакції. 

Фінансова звітність КС “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” на початок звітного періоду 
підтверджена ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЙ АУДИТ» (Звіт незалежного аудитора 
щодо фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ» за 2011 рік 
від 24 квітня 2012 року). 

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності: 

o Баланс (Форма №1) станом на 31.12.2012 року. 

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

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

o Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012 рік. 
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o Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2012 рік. 

Облікова політика Спілки: 
 Питання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Спілці 
регламентуються чинним законодавством та Наказом про облікову політику Спілки № 1 від 
03.01.2012, згідно якому: 

Основні засоби відображаються у балансі за первісною вартістю. Амортизація 
основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх 
використання. 

 Малоцінні та швидкозношувані предмети (що придбаються і обліковуються на балансі)   
терміном використання більше року та вартість яких погашається нарахуванням зносу 
обліковуються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні активи". Нарахування зносу таких 
МШП здійснювати в розмірі 50 % при передачі в експлуатацію. Предмети, які не 
відповідають цим критеріям, і строк використання яких менше одного року слід відображати 
на рахунку 22 до передачі в експлуатацію. Передані в експлуатацію МШП виключати зі 
складу активів (списувати з балансу) з подальшим контролюванням за їх рухом, зокрема 
оперативним кількісним обліком таких предметів по місцю експлуатації. Розцінку або уцінку 
основних фондів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів до їх 
справедливої вартості проводити один раз на рік станом на 31 грудня або на дату реалізації 
таких активів у випадку їх продажу. 

Нематеріальні активи відображаються у балансі за первісною вартістю. Амортизація 
нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання.  

Дебіторська заборгованість визнається по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторській 
заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює 
зростання власного капіталу. Дохід визнається методом нарахування відсотків за кредитами 
наданими членам кредитної спілки, якщо: 

- члену кредитної спілки (позичальнику послуг) передані всі ризики та вигоди, пов’язані 
з проведенням фінансового договору; 

- сума доходу може бути достовірно визначена; 
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

кредитної спілки, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться в момент 

нарахування відсотків за надану фінансову послугу. 
Фінансові витрати   визначаються витратами звітного періоду, в якому вони були 

нараховані. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 
активів або збільшенням зобов’язань. 

Власний капітал кредитної спілки складається з: 
- пайового капіталу: 

� обов’язкового пайового внеску; 
� додаткового пайового внеску; 

 -  додаткового капіталу:  цільового внеску членів КС; 
- резервного капіталу: 

� сформованого за рахунок вступних внесків членів КС; 
� сформованого за рахунок доходу кредитної спілки; 

- нерозподіленого прибутку (непокритих збитків): 
� прибуток нерозподілений. 

Дебіторську заборгованість класифікують за строком користування кредитом:   
- з терміном погашення до 1 місяця; 
- з терміном погашення до 3 місяців включно; 
- з терміном погашення від 3 місяців до 12 місяців включно; 
- з терміном погашення більше 12 місяців. 
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Величина резерву сумнівних боргів розраховується за методом класифікації дебіторської 
(із застосуванням коефіцієнту сумнівності для кожної групи боржників). Коефіцієнти 
сумнівності встановлені в таких розмірах: 

- для дебіторської заборгованості простроченої від 1 до 3 місяців – 0%; 
- для дебіторської заборгованості простроченої від 3 до 6 місяців – 35%; 
- для дебіторської заборгованості простроченої від 6 до 12 місяців – 70%; 
- для дебіторської заборгованості простроченої понад 12 місяців – 100%. 

Зобов’язання відображається у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності тільки в 
тому разі, коли: 
- його оцінка може бути достовірно визначена; 
- існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті його 

погашення. 
Податок на прибуток не нараховується, так як кредитна спілка є неприбутковою 

організацією. 
Касові операції в кредитній спілці проводяться тільки в національній валюті. Грошові 

кошти відображаються в балансі як залишок грошових коштів на поточних рахунках та 
готівки в касі підприємства. Надходження грошових коштів до каси підприємства 
відбувається шляхом сплати членами кредитної спілки відсотків та основної суми по 
кредиту, членських внесків. 

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності КС 
„ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ”, визначається Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими 
нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні та внутрішніми положеннями Спілки.  

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне 
представлення фінансової звітності: 

Управлінський персонал Спілки несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень  
(стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.  

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:  
- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які 

відповідають особливостям діяльності Спілки; 
- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки 

та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності: 

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні  думки про достовірність наданої 
фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.  

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів 
у відношенні числових показників і приміток  до фінансової звітності. Вибір належних 
процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого 
спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка 
таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і 
достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в 
даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової 
політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення 
фінансової звітності в цілому.  
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Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів 
на підставі аудиторської перевірки. 

 МСА 705 розглядає відповідальність аудитора за надання відповідного звіту за 
обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА 700, аудитор доходить висновку про 
необхідність модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності. 

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки 

До модифікації думки аудитора призвело наступне: 
Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації оборотних і необоротних 

активів та зобов’язань Спілки, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські 
докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий 
вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте 
не всеохоплюючим. 

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 

 Факти, що призвели до модифікації думки аудитора, викладені у параграфі «Підстава 
для висловлення умовно – позитивної думки», не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: 
невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або 
Міжнародним стандартам фінансової звітності розкриття інформації; невідповідного 
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента 
цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента (МСА 570); 
невідповідності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності 
в цілому.   

В процесі аудиторської перевірки, на думку аудитора, було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що відображення та розкриття інформації щодо: 

- активів, власного капіталу та зобов’язань, наведених у балансі Спілки за 2012 рік в усіх 
суттєвих аспектах відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, 
П(С)БО 2 „Баланс” ; 

- фінансових результатів діяльності Спілки, відображених у фінансовій звітності, 
відповідає П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 
„Витрати”; 

- звіту про рух грошових коштів в частині змін, що відбулися у грошових коштах Спілки 
та їх еквівалентах за звітний період, відповідає П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових 
коштів”; 

- визначення Спілкою структури власного капіталу і його призначення уявляється 
адекватним і відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та  
П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.   
Інформація наведена у примітках до річної фінансової звітності КС „ХРИСТИЯНСЬКА 

ФОРТЕЦЯ”  достовірно та в повному обсязі відображає діяльність Спілки у 2012 році та стан 
на 31.12.2012 року. 

 Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення 
незалежної умовно-позитивної думки. 

На думку аудитора:  

 дійсний фінансовий стан та результат діяльності КС „ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” , 
за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – 
позитивної думки», в цілому відповідає річній фінансовій звітності Спілки станом на 
31.12.2012 р.; 

 визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні 
фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку 
та звітності; 
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інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в 
сфері бухгалтерського обліку та звітності, за винятком можливого впливу питання, 
викладеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», відображена 
достатньо справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою 
фінансової звітності.  

Висловлення думки щодо відповідності 
 річних звітних даних Спілки встановленим вимогам 

 За наслідками проведення аудиту річних звітних даних КС „ХРИСТИЯНСЬКА 
ФОРТЕЦЯ” за 2012 рік аудитор вважає, що відображення та розкриття інформації щодо: 

• звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2); 

• звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3); 

• звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4); 

• розрахунку необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів 
кредитної спілки (додаток 5); 

• звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6). 
здійснено на підставі даних бухгалтерського обліку в повному обсязі та відповідає Порядку 
складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, 
затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003  № 177. 

Висловлення думки щодо відповідності діяльності Спілки чинному 
законодавству та встановленим нормативним вимогам 

 У Спілці використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, 
яка, в цілому, відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 , № 996-ХІV із змінами і доповненнями, 
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Інструкції “Про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій”, інших законодавчих та нормативних актів України з питань 
організації бухгалтерського обліку, а також ухваленій у Спілці обліковою політикою по 
питаннях, делегованих господарським суб’єктам. 
 Бухгалтерський облік у Спілці здійснюється з урахуванням принципу безперервності 
діяльності з дня реєстрації Спілки. Крім того, при підготовці фінансової звітності КС 
„ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” дотримувалось принципів: автономності Спілки, 
періодичності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів та витрат, 
єдиного грошового вимірника. 

 Внески членів кредитної спілки з урахуванням їх економічної суті належать до капіталу 
та здійснюються на підставі прибуткових касових ордерів. Крім вступних та обов’язкових  
пайових внесків члени Спілки мають право вносити додаткові пайові внески. 

 По результатах роботи за звітний рік нерозподілений дохід у річних звітних даних не 
відображено, оскільки він дорівнює дебіторській заборгованості за розрахунками з 
нарахованих доходів, що відповідає даним бухгалтерського обліку та розпорядженню 
Держфінпослуг від 25.12.2003  № 177. 

 Формування резервного капіталу Спілки здійснюється відповідно діючому 
законодавству до досягнення ним не менш як 15% від суми активів спілки зважених за 
ступенем ризику. На кінець звітного періоду резервний капітал Спілки сформовано за 
рахунок: 

- 19,2 % - вступних внесків, 
- 80,8 % - доходу. 

 Структура внесків (вкладів) членів Спілки  на депозитні рахунки за терміном залучення 
складає: 
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-   9,17 % – вiд 3 до 12 мiсяцiв 
- 13,63 % – понад рік. 
- 77,2 % – понад рік зі строком погашення в поточному році. 

 Нарахування плати за внесками (вкладами) членів Спілки на депозитні рахунки 
здійснюється щомісяця з одночасним відображенням цих витрат у бухгалтерському обліку у 
складі розрахунків за нарахованими відсотками. 

Загальна сума додаткових пайових внесків та внесків (вкладів) на депозитних рахунках, 
що належать членам органів управління КС „ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ”  не суперечить 
встановленим нормативним вимогам.  

 Структура кредитів, наданих членам кредитної спілки за терміном залучення складає: 
- 0,08 % – до 3 місяців, 
- 72,25 % – від 3 до 12 місяців, 
- 27,67 % – понад рік. 

Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки, здійснюється по 
наданих кредитах щомісяця за фактичний час користування грошима. 

Заборгованість за простроченими кредитами членів спілки на кінець звітного періоду 
складає 4,9 % від загальної суми заборгованості за кредитами. Пролонгованих та безнадійних 
кредитів членів спілки немає. 

Резерв забезпечення покриття витрат від неповернених позичок сформовано відповідно 
до діючого законодавства.  

На думку аудитора, КС „ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” дотримується нормативів 
діяльності кредитних спілок та діє відповідно діючому законодавству України у сфері 
здійснення операцій з надання фінансових послуг: Законам України „Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. N 2664-III та „Про 
кредитні спілки” від 20 грудня 2001 р. N 2908-III у діючих редакціях. 

Основні відомості про аудиторську фірму 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”. 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням 
АПУ від 27.11.2003 р. № 129. 
83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4. 
 (062) 385-98-10.  

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ: Свідоцтво на ім’я Козлова А.М. № 001784 серія А, виданого відповідно 
до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.02.2011. Строк дії свідоцтва з 17.02.2011 по 29.01.2013, після чого продовжено відповідно 
до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
19.02.2013 № 537. 

 
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 37-А від 25 січня 2013 р.  

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 29.03.2013 по 
04.04.2013 р.  

 
Дата видачі звіту:  4.04.2013р. 

 

 Звіт незалежного аудитора виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких 
залишено в архіві аудиторської фірми. 
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