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ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ТА ПОВНОТИ РІЧНОЇ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ”, 
ї ї  ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТОВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТА ПРО РІЧНІ ЗВІТНІ ДАНІ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ, 

СТАНОМ НА “31” ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Ми провели аудит повного комплекту попередньої річної фінансової звітності 
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” за даними фінансового 
обліку та звітності за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року станом на 
31 грудня 2015 року, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 
31 Л2.2015р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, 
звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік та звіт про власний 
капітал за 2015 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, які 
включають стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні 
примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо 
застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом -  «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 
використанням описаної нижче концептуальної основи спеціального призначення, 
що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше 
застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, 
яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2016 р. з урахуванням 
можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та 
тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2016р.
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Формування попередньої фінансової звітності було здійснено управлінським 
персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, 
а саме: концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що 
закінчився 31.12.2015р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, 
включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті 
управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, 
наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки 
управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2016р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині 
визначення форми та складу статей фінансових звітів МСБО 1.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову 
звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
попередньої фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи 
фінансової звітності, а також 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.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами 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 надана фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядаємо 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 
спілкою фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю спілки. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятість облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми зазначаємо, що для проведення аудиторської перевірки попередньої 
фінансової звітності кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” станом на 31 
грудня 2015 року за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. з метою висловлення нами 
незалежної думки щодо цієї фінансової звітності, аудиторами були виконані 
процедури, які обґрунтовують думку щодо відсутності в бухгалтерському обліку
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суттєвих перекручень, що впливають на показники цієї фінансової звітності.
Спілкою були трансформовані залишки у Балансі станом на 01.01.2015 р., 

які призвели до їх змін на 31.12.2015 року:
Трансформаційні таблиці з описом й причинами коригувань складені 

Спілкою станом на 01.01.2015р. та 31.12.2015р.
Управлінським персоналом Спілки надало відповідні Примітки та пояснення 

до комплекту попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р., 
в яких розкривається її концептуальна основа, застосована облікова політика та 
вплив суттєвих подій та операцій, що пояснюють вплив переходу з П(С)БО на 
МСФЗ.

Крім того, ми зазначаємо, що при проведенні аудиторської перевірки 
попередньої фінансової звітності кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” 
виявлено наступне:

На дату річного балансу не проведено дисконтування суми майбутніх 
надходжень, яка, як очікується, буде отримана в погашення заборгованості в 
процесі звичайної діяльності Спілки.

На дату річного балансу не проведено дисконтування суми майбутніх 
платежів, яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі 
звичайної діяльності підприємства.

Некоректно відображено суму створених забезпечень для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат: на суму резерву забезпечення покриття втрат від 
неповернення кредитів та несплачених відсотків зменшено суму іншої дебіторської 
заборгованості, замість відображення страхових резервів у складі довгострокових 
зобов’язань та забезпечень.

На думку аудиторів вище зазначене в сукупності є важливим для користувача 
цієї попередньої фінансової звітності спілки, але не всеохоплюючим для фінансової 
звітності спілки, тому ми вважаємо за доцільне модифікувати нашу думку та надати 
умовно-позитивний звіт незалежного аудитора.

Висловлення умовно-позитивної думки щодо попередньої фінансової 
звітності кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ”

Ми провели аудиторську перевірку попередньої річної фінансової звітності 
кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” за даними фінансового обліку та 
звітності за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року станом на 31 грудня 
2015 року, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р., звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових 
коштів (за прямим методом) за 2015 рік та звіт про власний капітал за 2015 рік, 
примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, які включають стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за МСФЗ. 
Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал спілки. Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі 
аудиторської перевірки.
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Концептуальною основою попередньої фінансової звітності, яку використано для 
підготовки фінансової звітності, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах 
МСФЗ, включаючи обмеження застосування МСФЗ.

Ми отримали обгрунтовану впевненість щодо відсутності у попередній фінансовій 
звітності кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” за 2015р. суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

На підставі проведеного фінансового аналізу діяльності підприємства аудитори 
виражають згоду з припущенням управлінського персоналу щодо безперервності 
діяльності спілки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та 
відповідну основу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

На нашу думку, попередня річна фінансова звітність кредитної спілки 
“ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ” у складі балансу (звіту про фінансовий стан) станом 
на 31.12.2015р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, 
звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік та звіту про власний 
капітал за 2015 рік, приміток до попередньої річної фінансової звітності за 2015 рік, 
які включають стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні 
примітки, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі „Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки”, складена в усіх суттєвих аспектах достовірно 
та повно та відображає фінансовий стан спілки, фінансові результати та рух грошових 
коштів за 2015 рік відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової 
звітності, а саме Міжнародних стандартів фінансової звітності

Пояснювальний параграф

Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 
продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо 
здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до 
вимог МСА 570 «Безперервність».

Також, не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо 
увагу на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом 
України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо 
зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не 
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи спілки. 
Стабільний і успішний розвиток спілки в певній мірі залежить від ефективності 
економічних заходів, що вживаються Урядом, а також подальшого розвитку 
правової та політичної систем.

Ми звертаємо увагу на те, що існує ймовірність внесення коригувань у вхідні 
залишки балансу на 01.01.2015р. та попередню фінансову звітність за 2015 рік під 
час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2016р. Також, звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет 
фінансової звітності за МСФЗ, який включає три баланси (звіти про фінансовий 
результат), по два звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), 
звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, і відповідні примітки
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(в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), 
може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Фонду, результатів 
його діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не 
модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність кредитної спілки “ХРИСТИЯНСЬКА 
ФОРТЕЦЯ” було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на 
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність спілки може бути не 
прийнятною для інших цілей.

Висловлення думки про надання впевненості щодо річних звітних даних 
кредитної спілки, що подаються до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг кредитною спілкою; 
висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних кредитної спілки 
Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та 
об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 
25.12.03 р.

Під час проведення аудиту були надані річні звітні дані кредитної спілки за 
2015 р. у складі:

-загальна інформація про кредитну спілку за 2015 рік (додаток 1),
-звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2015 рік (додаток 2), 
-звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2015 рік (додаток

3),
-звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2015 рік (додаток 4), 
-розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених кредитів за 2015 рік (додаток 5),
-звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2015 рік (додаток 6), 
-  звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2015 рік (додаток 7), 
-звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 

2015 рік (додаток 8).

Аудитори зазначають, що кожна складова звітних даних кредитної спілки за 
2015 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 2015 рік 
порівняні між собою та не містять суттєвих відхилень. Дані звітних даних 
кредитної спілки за 2015 рік відповідають даним річної фінансової звітності, 
складеної на підставі даних бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2С15 року 
по 31 грудня 2015 року станом на 31.12.2015р., з урахуванням особливостей 
визначення показників доходу, нерозподіленого доходу (збитку) та активів у 
звітних даних кредитної спілки.
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Директор ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
“АУДИТ СЕРВІС ГРУП” 
незалежний аудитор

Ю.В. Марченко

21 березня 2016р.

01135, м.Київ,
Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП”
Код за СДРПОУ -  31714676
Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 
(дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України 
від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України 
від 29.09.2011 р. №239/3.
Свідоцтво серії П № 000249 про внесення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру 
відповідно до рішення НКЦПФР від 25.04.2013р.
Свідоцтво серії № 0009 від 08.05.2013р. про включення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру відповідно до 
розпорядження Нацкомфінпослуг. № 1485.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що
фірма пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських 
послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики 
аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську 
діяльність (згідно рішенню АПУ від 05.07.2012 №252/4)
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А
Тел./факс: (044)221 81 16
Керівник -  Марченко Юлія Володимирівна
Сертифікат аудитора серії А № 004736 (чинний до 22.06.2020р.), видано 
відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22.06.2001р. №102, 
подовжено рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. №149/2 
та рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2010 р. №214/3, рішенням 
Аудиторської палати України від 23.04.2015 р. №310/2.
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