
                            
      АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»

20300 м.Умань Черкаська обл. вул.Енгельса буд.16 кв.4 Код 21382786  Св-во №001411 АПУ 23.02.2001 р. №99  
терм. дії до 23.12.2015 р. р/р 26007010185801 ПАТ"ВТБ Банк"в м.Києві МФО 321767 Т.04744 4-21-10, 067 8980003

                                                           

                                                                       Голові правління  кредитної  спілки      
                                                                   “Злагода” Мироновій Н.Ф.

                                                                   Національній комісії, що здійснює  державне 
регулювання у сфері  

                                                                                 ринків  фінансових послуг України 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних 
кредитної спілки "Злагода" за період   з 01.01.2012 року по  31.12.2012 року

м.Умань                                                                                                  25 січня  2013 року  

1. Основні відомості про аудиторську фірму.  

  Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю
           аудиторська фірма «Аудит К»

Код ЄДРПОУ 2і382786

Місцезнаходження

20300 Черкаська область  м.Умань вул.Енгельса, 
буд.16, к.4   Тел. (04744) 4-21-10, (067) 898-00-03 
Auditk@  meta  .  ua   

Номер свідоцтва про 
державну реєстрацію, 
дата проведення  
державної реєстрації

№і025і200000000327  від 06.06.1995 року

Орган що видав свідоцтво Уманський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката 
аудитора, та термін його  дії

Серія А, №000557, рішенням Аудиторської Палати 
України №41 від 25.01.1996 року, термін дії 
сертифіката продовжено до 25.01.2015 року

Номер  та дата свідоцтва 
про внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності     

№1411 від 23.02.2001 р., видано Аудиторською 
Палатою України,  продовжено до 23.12.2015 року



Номер  та дата свідоцтва 
про внесення до Реєстру 
аудиторів фінансових установ, 
які можуть проводити 
аудиторські перевірки 
фінансових установ       

Видано: 
Реєстраційний номер свідоцтва - №001806
Серія та номер свідоцтва – А №001806
Дата видачі свідоцтва – 26.05.2011 року
Строк дії свідоцтва – 
з 26.05.2011 року по 25.01.2015 року

 2. Основні відомості про умови договору на  проведення аудиту.
Дата і номер договору на проведення аудиту:14 січня  2013 року №1
Дата початку   проведення аудиту: 14 січня  2013 року.
Дата закінчення  проведення аудиту 25 січня 2013 року
                                                            
 3. Основні відомості про замовника.

  
 Повна назва

 
Кредитна спілка “Злагода”

Скорочена назва КС “Злагода”
Код ЄДРПОУ 26323769

Місцезнаходження за 
КОАТУУ

20300 Черкаська область  м.Умань  вул.Радянська,4 
телефон (04744)   5-90-63,  4-95-51, факс 5-90-63
ks_zlagoda@ukrpost.ua> ks_ zlagoda@bira.ck.ua

 Організаційно-правова 
форма

Кредитна спілка 

Форма власності приватна
Дата  державної реєстрації 23.01.2003 року рішенням Уманського 

міськвиконкому  №24 від 23.01.2003 року
Номер державної реєстрації № 10251050013000021
Дата внесення змін до 
 установчих документів

28.03.2008 року – нова редакція Статуту
03.06.2011 року - нова редакція Статуту
27.04.2012 року - нова редакція Статуту

Банківські реквізити ПАТ "Банк "Київська Русь" р\р 2650720981001 МФО 
319092

Основні види діяльності   за 
КВЕД             

64.92 Інші види кредитування

Чисельність працівників 7
Наявність філій та відділень Відсутні

Серія, номер, дата видачі 
та  термін  дії  свідоцтва  про 
реєстрацію фінустанови 

КС №357, видане Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України 
02.07.2004 року

Серія, номер, дата видачі 
та термін дії ліцензії 
(на  діяльність  кредитної 
спілки по залученню внесків 
(вкладів)  членів  кредитної 
спілки на депозитні рахунки)

Відсутня

Назва асоціації, членом якої є 
кредитна спілка

НАКСУ, Асоціація "Ліги кредитних спілок 
Черкащини"
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Назва програмного 
забезпечення, що 
використовується кредитною 
спілкою для  ведення обліку

МІКСТ: Кредитна спілка

Керівник КС 
(голова правління)

Миронова Надія Філімонівна

Головний бухгалтер КС Матрос Оксана Володимирівна
Кількість членів Кредитної 
спілки за станом на 31.12.2012 542  фізичні особи

Найменування та 
місцезнаходження аудитора, з 
яким укладено угоду 
(№ свідоцтва, ким і коли 
видане) 
Реквізити договору з ним

ТОВ АФ  ««Аудит  К»»;  м.  Умань,  вул.Енгельса, 
буд.16,  к.4 Свідоцтво  про  внесення  в  Реєстр 
суб’єктів  аудиторської  діяльності  №1411,  видане 
згідно  рішення  Аудиторської  палати  України   від 
23.02.2001  р.,  продовжено  до  23.12.2015  року 
Договір №1  від 14.01.2013

Звітність складена за Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку.

Кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснована фізичними особами – 
членами кредитної спілки. 

Метою створення Кредитної спілки є об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів 
для їх взаємного кредитування.

За статутом кредитна спілка здійснює наступні види діяльності:
- приймає вступні, обов'язкові, пайові та інші внески від  членів кредитної спілки;
- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій 
та безготівковій формах.

Згідно з оглянутими аудитором документами, видів діяльності, що не зазначені в Статуті 
кредитної спілки, впродовж 2012 року кредитна спілка не здійснювала.

З метою забезпечення ефективної діяльності кредитної спілки  в кредитній спілці створено та 
затверджено:  Положення  про конфіденційність та порядок надання інформації зацікавленим особам; 
Положення  про спостережну раду КС;  Положення про кредитний комітет КС;  Положення  про 
ревізійну комісію КС;    Положення про документообіг; Положення  про діяльність органів управління 
кредитної спілки;   Положення про фінансові послуги; Положення  про фінансове управління.

  Загальні  збори  членів  кредитної  спілки  “Злагода”   відбулися  23  березня  2012  року 
(протокол №11 від 23.03.2012 року).
Відомості про умови договору на проведення аудиту.
Дата і номер договору на проведення аудиту: 14 січня 2013 року №1
Дата початку   проведення аудиту: 14 січня 2013 року.
Дата закінчення  проведення аудиту 25 січня 2013 року
Опис перевіреної фінансової інформації

Відповідно  до  Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в 
Україні   кредитна  спілка  веде  бухгалтерський  облік  своєї  господарської  діяльності  з 
дотриманням вимог. Прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі 
П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. На підставі даних бухгалтерського обліку 
складено фінансову звітність, яка стала об'єктом аудиторської перевірки.

Також дані бухгалтерського обліку є інформаційною базою для складання річних звітних 
даних  кредитної  спілки,  відповідно  до  вимог  Порядку  складання  та  подання  звітності 
кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 25.12.2003 року №і77 (далі Порядок №177).
Аудиторською фірмою "Аудит  К" перевірено  фінансову  інформацію,  яка  міститься   у 
доданій  до  цього  звіту річної  фінансової  звітності  та  річних  звітних  даних  КС "Злагода". 
Кредитною спілкою буди представлені такі документи:

• засновницькі документи Кредитної спілки; 
• оборотно-сальдовий баланс; 
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• відомості за рахунками бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012 р. по 
31.12.2012 р.; 

• договори з членами Кредитної Спілки; 
• первинні документи з придбання матеріалів, робот, послуг; 
• виписки банку; 
• касові документи; 
• фінансова звітність за 2012 рік, а саме:

     • Баланс станом на    31.12.2012 року; 
•Звіт про  фінансові результати за 2012 рік; 
•Звіт про  рух грошових коштів за 2012 рік; 
•Звіт про власний капітал за 2012 рік; 
•Примітки до фінансової звітності за 2012 рік; 

згідно Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними 
кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 25.12.2003 №177 звітні дані у складі:
�•Загальна інформація про кредитну спілку за 2012 рік (додаток 1);
�•Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 рік (додаток 2);
�•Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 3);
�•Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2012 рік (додаток 4);
�•Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 
за 2012 рік (додаток 5);
�•Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2012 рік (додаток 6);
   •Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2012 рік (додаток 7);
   •Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 8).
Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський  персонал  несе  відповідальність  за  подання  цієї  фінансової  звітності 
відповідно  до  Національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  затверджених 
Міністерством фінансів України (далі - П(С)БО), річних звітних даних відповідно до Порядку 
складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до 
Державної  комісії  з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України,  затвердженого 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №177 від 
25.12.2003, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним 
дія забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки.

Відповідальність  управлінського  персоналу  охоплює:  розробку,  впровадження  та 
використання  внутрішнього  контролю  щодо  підготовки  та  достовірного  представлення  фі-
нансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір 
та  застосування  відповідної  облікової  політики,  а  також облікових оцінок,  які  відповідають 
обставинам.

У перевіреному  періоді  відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність 
кредитної спілки були:

- голова правління  - Миронова Надія Філімонівна;
            - головний бухгалтер -  Матрос Оксана Володимирівна.
Відповідальність аудитора.
Відповідальністю  аудитора  є  висловлення  думки  щодо  цієї  фінансової  звітності  на  основі 
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 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  та  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,  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 
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контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності.
Аудитор вважає, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї 
думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Протягом звітного року фінансовий стан Кредитної спілки значно погіршився:
1 діяльність за 2012 рік - збиткова;
2 В  2011 році  закінчився термін дії ліцензій для проведення діяльності по залученню 
внесків (вкладів) членів Кредитної спілки на депозитні рахунки та діяльності з надання 
фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків членів Кредитної спілки на 
депозитні рахунки, всі існуючі депозитні договори не були достроково розірвані. 

Ця ситуація  свідчить  про існування  суттєвої  невизначеності,  яка  може поставити під 
сумнів здатність Кредитної спілки безперервно продовжувати діяльність.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної  думки»,  фінансова звітність  та  звітні  дані  Кредитної  спілки 
«Злагода»  за  рік,  що  закінчився  31  грудня  2012  року,  складена  у  всіх  суттєвих  аспектах 
відповідно до вимог П(С)БО та  вимог Порядку складання  та  подання  звітності  кредитними 
спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Обсяг та мета аудиторської перевірки
Аудиторська пеевірка проводилась з 14 січня  2013 року по 25 січня 2013 року в офісі 

Кредитної спілки за адресою: вул. Радянськпа, 4. м. Умань. Україна, 20300  та в офісі Аудитора.
Аудит  включав  перевірку  шляхом  тестування  доказів,  які  підтверджують  суми  й 

розкриття  інформації  у  фінансових  звітах.  Аудиторська  перевірка  включала  також  оцінку 
застосованих  принципів  бухгалтерського  обліку  й  суттєвих  попередніх  оцінок,  здійснених 
управлінським  персоналом,  а  також  оцінку  загального  подання  фінансових  звітів.  Нашим 
обов’язком є висловлення думки стосовно цієї звітності на підставі проведеного аудиту.

Бухгалтерський облік Кредитної спілки здійснювався на підставі Закону України «Про 
бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  від  16.07.1999  №996-ХIV. 
Бухгалтерська  звітність  складалась  згідно  вимог  Національних  положень  (стандартів) 
бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», №2 «Баланс», №3 «Звіт 
про  фінансові  результати»,  №4  «Звіт  про  рух  грошових  коштів»,  №5  «Звіт  про  власний 
капітал», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87, зі змінами 
та  доповненнями  (далі  відповідно  -  П(С)БО № 1.2,  3.  4.  5.  №29)  «Про  примітки  до  річної  
фінансової звітності», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 №302. 
Метою  аудиторської  перевірки  фінансової  звітності  Кредитної  спілки  було  отримання 
Аудитором можливості  висловити думку про те.  чи складена фінансова звітність  Кредитної 
спілки у всіх суттєвих аспектах відповідно до П(С)БО. та до «Порядку складання та подання 
звітності  кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії  з 
регулювання ринків фінансових послуг України».

Ми провели перевірку фінансової звітності Кредитної спілки відповідно до вимог Закону 
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 №3125-ХII, Стандартів аудиту та етики 
Міжнародної  федерації  бухгалтерів,  прийнятих  в  якості  Національних  стандартів  аудиту 
Аудиторською  палатою  України  згідно  протоколу  від  18.04.2003  №122.  Розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 №5202 про 
«Методичні  рекомендації  щодо  формату  аудиторського  висновку  за  наслідками  проведення 
аудиту  річної  фінансової  звітності  та  річних  звітних  даних  кредитної  спілки  та  об’єднаної 
кредитної  спілки»  у  редакції  від  12.06.2006.  Рішення  Аудиторської  палати  України  «Про 
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  аудиту  фінансової  звітності  кредитних  спілок 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» №260/6 від 01.11.2012.

    Аудиторську перевірку за період з 01.01.2012 р. по  31.12.2012 р. було проведено з метою 
одержання  обгрунтованої  впевненості  у  тому,  що  фінансова  звітність  Кредитної  спілки  не 
містить суттєвих викривлень.

Методи, які використовувалися при перевірці
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Перевірка  здійснювалась  засобами  вибіркової  та  суцільної  перевірки  з  елементами 
аналізу. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум 
та  інформації,  розкритих  у  фінансовій  звітності,  а  також оцінку  відповідності  застосованих 
принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні, чинним протягом періоду перевірки. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка 
забезпечує розумну основу для аудиторського звіту.

Висловлення думки щодо фінансової звітності 
На думку Аудитора, фінансова звітність Кредитної спілки "Злагода" за рік, що закінчився 

31 грудня 2012 року в сумі активів і пасивів балансу 5444 тис. грн. та збитку, як підсумкового 
фінансового  результату  505 тис.  грн.,  складена в ycix суттєвих аспектах  відповідно до Закону 
України "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову звітність в Україні" та  прийнятих в Україні 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Висловлення думки щодо річних звітних даних 

На думку Аудитора, річні звітні дані за 2012 рік, складені для подання до Національної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, відповідають вимогам до їx 
складання і справедливо й достовірно відображають: 

- фінансову i кредитну діяльність Кредитної Спілки; 
- склад активів та пасивів її Балансу; 
- доходи та витрати Кредитної Спілки, результат її діяльності.
Для кращого розуміння складу активів та пасивів балансу, фінансового стану та 

результатів діяльності Кредитної Спілки у перевіреному періоді, цей Висновок необхідно 
розглядати у сукупності з Коментарями до нього, в яких детально розглянуті питання, що були 
предметом перевірки.

Коментарі 
до аудиторського висновку  (звіту незалежного аудитора)   від 25.01.2013р.
Аналіз статей фінансової звітності та річних звітних даних КС "Злагода"  за період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.
Мета цих Коментарів — надати до розгляду відповідну інформацію, яка сприятиме аналізу та 
розумінню фінансового  стану  КС "Злагода"  за  період  з 01.01.2012  р.  по  31.12.2012  р.   та 
станом на 31 грудня 2012 року.
1. Організація ведення бухгалтерського обліку

Ведения  бухгалтерського  обліку  в Кредитній  спілці здійснювалося в перевіреному 
періоді за допомогою спеціалізованої комп' ютерної програми МІКСТ: Кредитна спілка

Основні  засади  облікової  політики  Кредитної  Спілки  в перевіреному періоді 
сформульовані  „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" від 02.01.2012 
р. та у перевіреному періоді не змінювалась. Оцінка статей фінансової звітності в перевіреному 
переді здійснювалася в Кредитній спілці в цілому відповідно до вимог національних П(С)БО та 
Наказу  про  облікову  політику.  Складання статей  фінансової звітності в Кредитній  спілці 
здійснювалося з дотриманням принципів послідовності та обачності.

Операциї  господарської діяльності Кредитної  Спілки відображалися в бухгалтерському 
обліку  на  рахунках, передбачених Планом  рахунків бухгалтерського  обліку,  затвердженим 
наказом  Міністерства  фінансів України від 30.11.99 р.  №29ві та  відповідно до  Методичних 
рекомендацій  щодо ведення  бухгалтерського  обліку  кредитною  спілкою,  затверджених 
розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 
18.12.2003  р.  № 171  (зі  змінами та  доповненнями,  внесеними розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг Украли від 15.06.2004 р. № 984). 

Кредитна Спілка проводить інвентаризацію своїх активів i зобов'язань для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Записи в бухгалтерському обліку підтверджені первинними документами,  складеними в 
цілому відповідно до вимог законодавства.
2. Характеристика статей балансу
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У  ході перевірки  досліджено достовірність  даних бухгалтерського  обліку,  на  підставі 
яких складено фінансову звітність. Статті фінансової звітності відповідають оборотам i сальдо 
рахунків бухгалтерського  обліку,  відображеним за  період  з 01.01.2012  р.  по  31.12.2012  р. 
Аудитор здійснив тестування цих оборотів i сальдо з метою отримання достатніх доказів того, 
що  їх  дані  не  містять суттевих  помилок, мають достатнє  обгрунтування первинними 
документами i можуть слугувати базою для складання звітності.
Перевірка стану обліку активів Кредитної спілки
Бухгалтерський облік в Кредитній спілці ведеться за журнально-ордерною системою обліку, з 
застосу ванням автоматизованої системи МІКСТ: Кредитна спілка.
Відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в 
Україні»  від 16.07.1999 №996-ХIV реалізуючи право самостійно обирати облікову політику. 
Кредитна спілка за Наказом №1 від 05.01.2012 «Про формування облікової політики кредитної 
спілки  на  2012  рік»  здійснювала  ведення  бухгалтерського  обліку  згідно  вимог  П(С)БО. 
Підтверджуємо, що протягом 2012 року облікова політика Кредитної спілки була незмінною.

Класифікація  та  оцінка  активів  у  бухгалтерському  обліку  Кредитної  спілки 
здійснювалася  згідно вимог діючого законодавства.

2.1. Аудит обліку необоротних активів
Станом на 31.12.2012 року сальдо по незавершеному капітальному будівництву відсутнє.
Нематеріальні активи  Кредитної  спілки станом на 31.12.2012 повністю замортизовані. 

Вартість  нематеріальних  активів  за  первісною вартістю станом на 31.12.2012 року склала 5 
тис.грн., знос – 5 тис.грн., залишкова вартість – 0. Нематеріальні активи  не переоцінювались до 
рівня справедливої вартості на дату балансу. 

Вартість  основних  засобів  станом  на  31.12.2012  року  склала  522  тис.грн.,  знос  185 
тис.грн., залишкова вартість – 337 тис.грн.

Протягом звітного року придбано      основних засобів на суму 50 тис.грн.
Амортизація основних засобів нараховувалась  в бухгалтерському обліку помісячно за 

прямолінійним методом.
На малоцінні необоротні матеріальні активи при вводі в експлуатацію нараховувалась 

амортизація в розмірі 100% вартості.
Формування сум  первісної вартості та  нарахованого зносу необоротних активів 

підтверджено даними бухгалтерського обліку та первинних документів.
           Необоротні активи на підприємстві власні. Відображення в бухгалтерському обліку та  
фінансовій  звітності  надходження,  інвентаризації  основних  засобів  відповідає  стандарту  №7 
“Основні засоби”.          

2.2. Аудит обліку оборотних активів
2.2.1. Аудит обліку дебіторської заборгованості. 
        Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року відсутня. 
         На балансі спілки  станом на 31.12.2012 року числиться   дебіторська заборгованість за  
розрахунками  з нарахованих доходів в сумі  753 тис.грн.
          Розрахунки за позиками  станом на кінець року числяться  на рахунку  376 “Розрахунки 
по наданих кредитах”  в сумі 438 тис.грн. 
          На суму наданих кредитів сформовано резерв покриття втрат від неповернення позичок.
          Станом на 31.12.2012 року на балансі спілки на балансовому рахунку  381 “Резерв  
покриття втрат від неповернення позичок” числиться  257 тис.грн. такого резерву.

Розрахунки  з іншими дебіторами станом на кінець року числяться в сумі 81 тис.грн., 
розрахунки з постачальниками в сумі 1 тис.грн., дебетовий залишок за розрахунками з іншими 
кредиторами в сумі 4 тис.грн.

Дебіторська  заборгованість  оцінена  за  чистою  реалізаційною  вартістю,  тобто  за 
вирахуванням резерву покриття втрат від неповернених кредитів  (257 тис.грн.), що відповідає 
вимогам п.32.1. П(С)БО 2 "Баланс"

В строці 210 балансу спілки "Інша поточна заборгованість" відображена   заборгованість 
в  сумі 4214 тис.грн. 

 В  примітках  до  фінансової  звітності  інформація  про  дебіторську  заборгованість 
розкрита вірно.     Визнання i оцінка реальності  дебіторської  заборгованості у перевіреному 

7



періоді  відбувались в Кредитнтй  Спілці відповідно до  вимог П(С)БО  10  "Дебіторська 
заборгованість".                                                      
2.2.2.Грошові кошти та їх еквіваленти.  Операції на рахунку в банку та в касі.

Грошові  кошти  станом  на  31.12.2012  р.,  відображені в рядках  230,  231  Балансу  в сумі  
114 тис. грн., складаються з: 

•  10 тис. грн. — залишку грошових коштів в національній валюті на рахунках в банку; 
• 104  тис. грн. — залишку грошових коштів в національній валюті  в касі.
Безготівкові  банківські   операції  здійснювались на  підставі первинних документів 

(платіжних доручень, виписок банку та доданих до них рахунків, тощо). 
Виписки  банку  — основний  документ,  згідно з яким  Кредитною  Спілкою  складається 

корреспонденція  рахунків про  рух коштів, є реєстром  аналітичного  обліку  та  підставою  для  
бухгалтерських записів. Всі виписки банку і додатки до них є в наявності. 

Рух коштів відображався в бухгалтерському обліку  на  балансових рахунках 311  
"Поточний рахунок в банку  в національній  валюті"  на  підставі виписок банку  з доданими до 
них первинними документами. 

Перевіркою  організації  бухгалтерського  обліку операцій  з грошовими коштами, 
аудитор підтверджує достовірність сум, відображених у рядках 230, 231 Балансу.
2.2.3. Поточні фінансові інвестиції 

Станом  на  31.12.2012  р.  на  балансі  Кредитної  Спілки  поточні фінансові інвестиції 
відсутні.

Висновок: на нашу думку, інформація за видами активів за 2012 рік достовірно розкрита 
відповідно до вимог П(С)БО.
Перевірка стану обліку пасивів Кредитної спілки
2.3. Аудит обліку власного капіталу 

Власний капітал, що належить Кредитній спілці станом на 31.12.2012 р., сформовано з 
наведених нижче складових:

Складові власного капіталу
Код 

рядка
Сума (тис. грн.)

Пайовий капітал 310 80
Додатково вкладений капітал 320 266
Резервний капітал 340 86
Нерозподілений прибуток 350 753
Разом 380 1185

Сума  власного  капіталу Кредитної  Спілки, яка підтверджується  даними регістрів 
бухгалтерського обліку, складалася з: 

•  пайового капіталу, сформованого в перед  діяльності Кредитної  Спілки  за  рахунок 
обов'язкових внесків  її членів  на  480  тис.  грн., та  додаткових пайових членських  внесків на 
266 тис. грн.; 

• резервного капіталу, сформованого за рахунок внесків членів Кредитної Спілки   та за 
рахунок розподілення прибутку Кредитної  Спілки  в  попередніх  періодах  .  В  2012  році  за 
рахунок резервного капіталу було списано непокриті збитки в сумі 417 тис.грн.; 

• нерозподіленого прибутку, отриманого за результатами діяльності Кредитної Спілки, в 
сумі 753 тис. грн.

На  початок  2012  року  нерозподілений прибуток Кредитної  Спілки облікований в cyмi 
843  тис.  грн. За  2012  рік згідно даних Звіту про  фінансові результати  отримано збиток в  
cyмі 505 тис.  грн. З резервного  капіталу  було спрямовано на   рахунок списання  некритого 
збитку суму 417 тис.грн. Таким  чином,  станом  на  31.12.2012  р.  нерозподілений прибуток за  
даними фінансової звітності, визначений згідно П(С)БО у сумі 753 тис. грн.

Облік нарахованих  відсотків  на додаткові  пайові  внески проводиться  через балансовий 
рахунок  443 «Прибуток використаний».

   Зарахування в резервний капітал від розподілу прибутку зараховується через  рахунок 
443 «Прибуток використаний».

    В порівнянні з минулим роком, в звітному періоді, частка власного капіталу в структурі  
пасивів зменшилась.
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Бухгалтерский  облік  власного  капіталу ведеться  на  балансових рахунках 4-го  класу  
Плану рахунків. Аналітичний облік відповідає синтетичному.
Розкриття інформації щодо структури  та  розміру складових частин власного  капіталу  
Кредитної Спілки відповідає вимогам П(С)БО.
2.4. Аудит обліку поточних зобов'язань

Загальна сума  довгострокових зобов'язань, відображена в третьому розділі пасиву  
Балансу  Кредитної  Спілки (рядок  480)  станом  на  31.12.2012  р.  у сумі 3960  тис.  грн.  та  
представлена  зобов'язаннями за  розрахунками по  внесках членів КС на депозитному рахунку 
(рядок  470  Балансу).  Кошти на депозитному рахунку були розміщені на підставі договорів в 
2011 році в період дії ліцензії.

Загальна сума поточних зобов'язань, відображена в четвертому розділі пасиву 
Балансу Кредитної Спілки (рядок 620) станом на 31.12.2012р. у сум1 299 тис. грн. та 
представлена зобов'язаннями за розрахунками з  іншими кредиторами  (рядок 590 Балансу). 
Заборгованість за розрахунками з  іншими кредиторами в сумі 299 тис.грн. облікована на 
рахунках 684 та 686. 

Визнання i оцінка реальності  кредиторської  заборгованості у перевіреному періоді 
відбувались в Кредитній Спілці відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання». 

Залишок поточних зобов'язань, наведений  в Балансі  Кредитної  Спілки станом  на 
31.12.2012  р.,  відповідає  первинним документам,  даним облікових регістрів, даним 
аналітичного  обліку  розрахунків з членами  Кредитної  Спілки та  відображений  в Балансі 
достовірно.
ВИСНОВОК ЗА ЦИМ РОЗД1ЛОМ. 
На  нашу  думку,  інформацію  про  власний  капітал  та  зобов’язання  достовірно  розкрито  у 
фінансовій звітності за 2012 рік відповідно до вимог П(С)БО. 
Баланс Кредитної  Спілки станом на 31.12.2012 року за "Активом"  i "Пасивом" облікований в 
сумі 5444  тис. грн. достовірно.
111. Характеристика доходів та витрат
У  ході перевірки  Аудитор  дослідив структуру  та  принципи  формування складу  доходів  та 
витрат Кредитної Спілки, що виникли в процесі її діяльності впродовж 2012 року. Визначення 
фінансових результатів  діяльності здійснювалося в Кредитній  спілці в цілому  з дотриманням 
вимог національних П(С)БО, зокрема П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати». 

Аналіз отриманих доходів

Види доходів
За 2012 р1к

сума, 
тис. грн.

%

Нараховані відсотки за кредитами, виданими членам спілки 690 100

Разом 690 100

Аналіз понесених витрат

Види витрат

За 2012 рік
сума, 

тис. грн.
%

Административно витрати, в т.ч.: 289 24,2
- заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи 249 86.1
- амортизація 32 11.1
- матеріальні витрати 8 2.8
Інші операційні витрати, в т.ч.: 906 75,8

списані відсотки по сумнівному кредиту 845 93,4

- членські внески в НАКСУ 2 0,2
- витрати на проведення загальних річних зборів Спілки 1 0,1
- телефонні та комунікаційні послуги, комунальні послуги, 
охорона

32 3,5

- послуги банків 2 0,2
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- інформаційно-консультаційні  та інші послуги (аудит, 
семінари, періодичні видання, навчання, відрядження, 
публікації звітності, перереєстрація)

24 2,6

Разом 1195 100
Дохід  відображений в бухгалтерському обліку  за  принципом  нарахування в сумі 

справедливої вартості отриманих активів. Для визначення доходів від операційної та фінансової 
діяльності  кредитна спілка  керується  нормами  П(С)БО №15 “Доходи”,  застосовуючи при 
цьому  в  бухгалтерському  обліку  рахунки  класу  7  "Доходи  і  результати  діяльності",  які 
призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності 
кредитної спілки.

Бухгалтерський  облік  витрат  здійснювався  за  П(С)БО  16  «Витрати»  згідно  Плану 
рахунків  за рахунками 8-го класу "Витрати за елементами". 
          Кошторис витрат помісячно затверджувався Спостережною Радою. Списання витрат 
здійснювалось по акту, який складався  комісією і затверджувався.
          По  закінченні  періоду  накопичені  витрати   рахунків  8-го  класу  знайшли  своє 
відображення на  бухгалтерському рахунку 79 "Результат фінансових операцій" за 2012 рік.

У  результаті  діяльності  впродовж 2012  року  Кредитна  Спілка отримала збиток в сумі 
505 тис. грн. 

Детально  дослідивши  принципи  формування  доходів  і  витрат в облікових 
бухгалтерських регістрах та відображення їх у фінансовій звітності Кредитної Спілки, Аудитор 
дійшов висновку, що облік доходів та витрат відповідає вимогам стандартів обліку. Складений 
Кредитною  Спілкою Звіт про  фінансові результати  за  2012  рік достовірно  відображає 
результати її діяльності.
ВИСНОВОК ЗА ЦИМ РОЗД1ЛОМ 
На нашу думку, фінансові результати діяльності Кредитної спілки, відображені у формах 
фінансової звітності, є реальними та достовірними.
Зміст  і  форма Звіту  про рух грошових коштів  та загальні  вимоги щодо розкриття  їх  статей 
відповідає П(С)БО №4 «Звіт про рух Грошових коштів».
Зміст і форма звітності «Звіт про власний капітал» відповідає вимогам П(С)БО №5 «Звіт про 
власний капітал».
Примітки до річної фінансової звітності (2012 року) деталізують структуру статей Балансу та 
«Звіту про фінансові  результати» відповідно до Наказу Міністерства фінансів від 29.11.2000 
№302 «Про примітки до річної  фінансової  звітності».  Аудитором проведена перевірка щодо 
зіставлення цих показників.
Аудитор  підтверджує  відповідність  даних  фінансової  звітності  Кредитної  спілки  даним 
бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.
Висновок: на підставі проведеної аудиторської перевірки Аудитор вважає, що фінансові звіти 
Кредитної спілки за 2012 рік справедливо та достовірно відображають її дійсний фінансовий 
стан згідно з П(С)БО та відповідають вимогам чинного законодавства.
IV. Інформація про кредитну та депозитну діяльність Кредитної спілки . Характеристика 

річних звітних даних
Діяльність  Кредитної  спілки  в  звітному  періоді  проводилась  відповідно  до  вимог  законів 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 
кредитні спілки», а також положення «Про фінансові нормативи діяльності та критерії якості 
системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок».
Станом на 31.12.2012 сума внесків членів спілки до пайового капіталу становила 346 тис. грн., у 
тому числі:
1 обов’язкові пайові внески - 80 тис. грн.;
2 додаткові пайові внески - 266 тис. грн.

В Кредитній спілці станом на 31.12.2012 сформовано резервний капітал в сумі 86 тис. 
грн. за рахунок: вступних внесків, доходу� , інших джерел� .
Внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів Кредитної спілки за період з 01.01.2012 року по 
31.12.2012  року не було.

У  ході перевірки  досліджено достовірність  кожної  складової частини річних звітних 
даних Кредитної  спілки, перевірено  ї  відповідність вимогам Порядку  складання та  подання 
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звітності кредитними  спілками, затвердженого  розпорядженням Державної  комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року № 177 (далі — Порядок № 
177), а також здійснено порівняння відповідних показників звітних форм між собою. 

Аудитор  здійснив  тестування показників звітних даних з метою отримання достатніх 
доказів того, що вони не містять суттєвих помилок, мають достатнє обгрунтування первинними 
документами та даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки. 

На думку аудитора, за наслідками проведення аудиту річних звітних даних кредитної 
спілки,   кожен додаток (складова звітних даних)  відповідає  Порядку складання та подання 
звітності кредитними спілками та  об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з 
регулювання  ринків   фінансових  послуг  України,  затверджений  розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків   фінансових послуг України від 25.12.2003 року №177.
              За результатами здійснених аналітичних процедур узгодження інформації,  яка 
міститься у річній фінансовій звітності, з інформацією, яка наведена у формах звітних даних 
Замовника, встановлено:

Порядок  передбачає  формування  доходів  від  отриманих  процентів  за  кредитами, 
наданими членам кредитної  спілки за  касовим методом на відміну від  методу нарахування, 
який  передбачається  принципами  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  у 
відповідності до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". 
Внаслідок  таких  методологічних  розбіжностей  загальна  сума  доходів,  яка  відображена  у 
"Звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки"  відрізняється  від суми у "Звіті про 
фінансові  результати". На  відміну  від  доходів  Порядок  передбачає  формування витрат  за 
процентами за  внесками (вкладами)  на  депозитні  рахунки членів  кредитної  спілки  методом 
нарахування,  що  збігається  з  принципами  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  у 
відповідності до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

Внаслідок  вищевикладених  розбіжностей  між  вимогами,  які  містить  Порядок,  та 
принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" у "Звітних даних про фінансову 
діяльність кредитної спілки" загальна сума прибутку станом на 31.12.2012  року не збігається із 
сумою балансового прибутку, який відображено в Балансі Замовника на звітну дату. По інших 
показниках  Звітних  даних  не  встановлено  розбіжностей  з  фінансовою  звітністю  та  даними 
бухгалтерського обліку.

Висновок:  на  нашу  думку,  фінансовий  стан  Кредитної  спілки  достовірно  та  в  усіх 
суттєвих аспектах відображено у звітних даних, згідно вимог Порядку складання та подання 
звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Націоначьної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Висновки
Ми провели аудиторську перевірку балансу та інших форм фінансової звітності к редитної 

спілки  "Злагода"  станом  на  31  грудня  2012  року.  В  порівнянні  з  2011  роком  фінансове 
положення Кредитної Спілки є ще більше нестабільним. Так протягом 2012 року: 
-  Пайовий капітал зменшився на 71 тис.грн.;
-  Додатково вкладений капітал  збільшився на 210 тис.грн.;
-  Резервний капітал збільшився на 150 тис.грн. за рахунок внесків, але було списано за рахунок 
резервнеого капіталу невідшколовані збитки в сумі 417 тис.грн.;
- непокритий збиток збільшився на суму одержаного фінансового результату  за 2012 рік 505 
тис.грн.  та  зменшився  на  суму  417  тис.грн.  в  результаті  перекриття  збитків  за  рахунок 
резервного капіталу.
В цілому Власний капітал  кредитної спілки зменшився на 216 тис.грн. в порівнянні з 2011 
роком.

      Отримані доходи в вигляді відсотків від наданого кредиту не забезпечують фінансування 
витрат Кредитної спілки, чистий збиток у 2012 році склав 505 тис. грн.

З метою забезпечення прибутковості, стабільності, безпеки діяльності Кредитної спілки 
та захисту інтересів її членів Кредитною спілкою приймаюбться запобіжні заходи.

Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва кредитної спілки
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Відповідно  до  Розпорядження  Держфінпослуг  №1590  від  13.07.2004  року  керівники 
кредитної  спілки,  а  саме  директор  та  головний  бухгалтер  в   2011  року  склали  іспит  на 
відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників та 
головних  бухгалтерів  кредитних  спілок   в  ВАТ  ВНЗ  "Київський  міжгалузевий  інститут 
підвищення кваліфікації".
Видано  свідоцтво  про  складання  екзамену  на  відповідність  знань  професійним  вимогам  за 
програмою  підвищення  кваліфікації  керівників  та  головних  бухгалтерів  кредитних  спілок  в 
ВАТ  ВНЗ  "Київський  міжгалузевий  інститут  підвищення  кваліфікації"  голові  правління 
Мироновій Н.Ф. реєстраційний номер свідоцтва КСК-10/118 від 03.12.2010 р.  та  головному 
бухгалтері  Матрос  Оксані  Володимирівні  реєстраційний  номер  свідоцтва  БСК-11/11  від 
03.03.2011.
Незалежний  аудитор  відмічає,  що  кредитна  спілка  дотримує  кваліфікаційні  вимоги  до 
керівників та відповідальних осіб відповідно встановленим вимогам.
Припинення  діяльності.  Кредитна  спілка   на  протязі  звітного  року  не  припиняла   свою 
основну діяльність.
            Про перевірку вчинено відповідний запис на річній фінансовій звітності  та звітних  
даних  Уманської кредитної спілки КС “Злагода” за 2012 рік.
 Аудиторський  висновок  (звіт  незалежного  аудитора)  складено  у  трьох  примірниках: 
один із них залишається у виконавця, а два передаються замовнику.
Додаток:
-Баланс станом  на 31 грудня 2012 року
-Звіт про фінансові результати за 2012 рік
-Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
-Звіт про власний капітал за 2012 рік
-Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
-Звітні дані за 2012 рік

Директор аудиторської  фірми “Аудит К”
Незалежний аудитор (сертифікат аудитора серії А №000557)                 Підгорна Н.М.
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