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Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора)   
 

Щодо фінансової звітності за 2012 рік  

СНЯТИНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

 

Засновникам та керівництву 

СНЯТИНСЬКОЇ  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ 

 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Аудиторська фірма "Альфа-аудит ЛТД". 

Свідоцтво № 0814 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, чинність свідоцтва 

продовжено Аудиторською палатою України до 30.11.2015 року згідно 

рішення АПУ № 222/3 від 30.11.2010 року. 

Аудитор, який здійснював перевірку:  

- Швець Зеновій Ярославович 

- сертифікат серії А № 002555, виданий 29 червня 1995 року, дійсний 

до 29.06.2014 року 

- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити                             

перевірки фінансових установ: серія А № 001018, видане 22.03.2005 року, 

дійсне з 22.03.2005 року по 29.06.2014 року  

Поштова адреса: вул. Рєпіна, 10, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 

76018. 

Електронна адреса : alfaauditt@gmail.com 

Телефон: (0342) 77-54-20. 

 

Основні відомості про кредитну спілку 
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Повне найменування: СНЯТИНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА (надалі - 

Спілка). 

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств та організацій 

України:  25825799. 

 

Місцезнаходження: вул. Шевченка 101в, м. Снятин, Івано-Франківська 

обл. 78300, тел. (03476) 2-37-90. 

 

Дата державної реєстрації: 26 липня 2000 року. 

 

Дата внесення змін до установчих документів: Статут затверджений 

рішенням загальних зборів Спілки від 29.01.2004 року (протокол № 1) та 

зареєстровано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України 07.05.2004 року, реєстраційний номер 14100232. Статут у новій 

редакції затверджений рішенням загальних зборів Спілки від 05.10.2008 року 

(протокол № 6) та зареєстровано Державним реєстратором Бойда М.Д. 

03.12.2008 року, реєстраційний номер 11151050010000376. Статут (нова 

редакція) затверджений рішенням загальних зборів Спілки від 13.05.2012 року 

(протокол № 10) та зареєстрований Державним реєстратором  10.07.2012 року, 

реєстраційний номер 11151050020000376. 

 

Основні види діяльності Спілки  згідно Статуту: 

– надання кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості, 

та забезпеченості як у готівковій, так і в безготівковій формі; 

– залучення на договірних умовах внесків (вкладів) своїх членів на 

депозитні рахунки як у готівковій,  так і в безготівковій формі; 

– надання кредитів іншим кредитним спілкам, якщо інше не 

встановлено рішенням Держфінпослуг.  

 

Чисельність працівників на звітну дату: 20 чол. 

 

Банківські реквізити: поточний рахунок № 26501374848001 в ІФФ 

Приватбанку, МФО 336677. 

 

Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з надання 

фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки :  

-   серія АБ 

- № 270352 

- дата видачі 04.11.2005 року 

- термін дії ліцензії з 03.11.2005 року по 03.11.2008 року 
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Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню 

внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки: 

- Серія АВ  

- № 391988  

- дата видачі 29.12.2008 року 

- термін дії ліцензії з 24.07.2007 року по 24.07.2010 року 

Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з надання 

фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки: 

- Серія АВ  

- № 446400  

- дата видачі 19.07.2010 року 

- термін дії ліцензії з 09.07.2010 року по 09.07.2013 року 

Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню 

внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки: 

- Серія АВ  

- № 534887  

- дата видачі 14.07.2010 року 

- термін дії ліцензії з 25.07.2010 року по 25.07.2015 року 

 

Спілка  має 2 відокремлені підрозділи - відділення. 

 

Відомості про умови договору про проведення аудиту  

 

Дата та номер договору: № 01/10-13 від 16.01.2013 року. 

Період аудиту: з  1 січня 2013 року  по 31 грудня 2013 року. 

Дата початку проведення аудиту: 16 січня  2013 року. 

Дата закінчення проведення аудиту: 18 квітня 2013 року. 

 

 

Опис  перевіреної фінансової інформації 

 

Ми провели перевірку фінансової звітності СНЯТИНСЬКОЇ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2012 рік у складі: Балансу станом на 31.12.2012 

року, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту 

про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності, а також 

звітних даних Спілки за 2012 рік у складі: загальної інформації про кредитну 

спілку, звітних даних про фінансову діяльність, звітних даних про склад 

активів та пасивів, звітних даних про доходи та витрати, розрахунку 

необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

кредитів, звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки, звітних 

даних про залучені кошти від юридичних осіб, звітних даних про діяльність 

відокремлених підрозділів кредитної спілки. 
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Відповідальність управлінського персоналу кредитної спілки та 

відповідальність аудитора 

 

Відповідальність за фінансову звітність та звітні дані несе керівництво 

Спілки. В обов'язки аудитора входить складання висновку на основі 

інформації, отриманої під час аудиторської перевірки. 

 

Обсяг аудиторської перевірки 

 

 Аудит проведено відповідно до вимог Закону “Про аудиторську 

діяльність”, Міжнародних   стандартів  аудиту,  надання  впевненості   та   

етики   Міжнародної   федерації    бухгалтерів,  а також у відповідності з 

вимогами Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ ( зі змінами та 

доповненнями), ”Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами 

та доповненнями), ”Положення про фінансові нормативи діяльності 

кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок”, затвердженого 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України” від 16.01.2004 року № 7 (із змінами, внесеними згідно з 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

№ 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007 р.,  № 7547 від 27.06.2007 р.,  № 

381 від 20.03.2008р., № 662 від 22.05.2008 р., № 200 від 19.03.2009 р, № 892 

від 26.11.2009 р. № 122 від 03.03.2011 р., № 818 29.12.2011 р, 821 від 

30.12.2011 р., № 2421 від 27.11.2012 р.), ”Порядку складання та подання 

звітності кредитними спілками та об’єднаними  кредитними спілками до 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, 

затвердженого розпорядженням Держкомфінпослуг від 25.12.2003 року № 

177( із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної  комісії з 

регулювання  ринків фінансових послуг № 984 від 15.06.2004 р., № 5450 від 

02.03.2006 р. та № 418 від 27.03.2008 р. № 2 від 15.01.2009 р, № 167 від 

12.03.2009 р., № 892 від 26.11.2009 р., № 122 від 03.03.2011 р., № 821 від 

30.12.2011 р., згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 

27.11.2012 р.), ”Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського 

обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою”, затверджених 

розпорядженням Держкомфінпослуг від 18.12.2003 року № 171 та інших 

нормативно – правових актів, які регламентують відносини, що виникають у 

сфері надання фінансових послуг.  

Перевірку сплановано і проведено з метою зібрання достатньої 

інформації про те, що фінансові звіти та звітні дані СНЯТИНСЬКОЇ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ не містять суттєвих помилок, а також з метою 

складання за ними висновку про реальне фінансове становище Спілки.  

Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, що підтверджує 

цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки 

nau://ukr/z0257-07/
nau://ukr/z0848-07/
nau://ukr/z0384-08/
nau://ukr/z0384-08/
nau://ukr/z0496-08/
nau://ukr/z0348-09/
nau://ukr/z1214-09/
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0382-11
nau://ukr/z0127-09/
nau://ukr/z0265-09/
nau://ukr/z1214-09/


 

Аудиторський висновок про фінансову звітність Снятинської кредитної 

спілки за 2012 рік 

 

 5 

досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, 

використовувані Спілкою (оцінка основних засобів, необоротних 

матеріальних активів, запасів та інших), і здійснено оцінку відповідності 

застосованих принципів обліку законодавчим та нормативним вимогам щодо 

організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом 

перевіреного періоду. Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для 

складання аудиторського висновку. 

  

Висловлення думки  про фінансові звіти  кредитної спілки 

 

Фінансові звіти СНЯТИНСЬКОЇ  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2012 рік в 

цілому складені у відповідності з вимогами Закону України „Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджено наказами 

Міністерства фінансів України, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України, Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затверджених 

розпорядженням Держкомфінпослуг від 18.12.2003 року № 171, з наступними 

доповненнями і змінами.  

На нашу думку, фінансові звіти в цілому об’єктивно та достовірно 

розкривають інформацію про вартість активів, розмір зобов'язань та власного 

капіталу Спілки.  

Враховуючи викладене, аудитор вважає за можливе підтвердити, що 

фінансова звітність СНЯТИНСЬКОЇ  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ у всіх суттєвих 

аспектах достовірно відображає фінансову інформацію про діяльність 

Снятинської кредитної спілки за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 

року згідно із законодавчими та нормативними вимогами щодо організації 

бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

 

Розкриття інформації про фактичний фінансовий стан справ у 

кредитній спілці 

 

Нами встановлено, що СНЯТИНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА 

дотримується єдиних принципів та методів ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, які викладено в наказі “Про формування 

облікової політики кредитної спілки на  2012 рік” від 03.01.2012 року № 1-ОД.  

Зміни облікової політики у 2012 році не здійснювались. 

Фінансові звіти СНЯТИНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ в цілому 

складені у відповідності з вимогами Закону України „Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні”, Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, які затверджено наказами Міністерства фінансів 

України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України, Методичних 

рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та 

об’єднаною кредитною спілкою, затверджених розпорядженням Державної 
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комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 18.12.2003 року 

№ 171 з наступними доповненнями і змінами.  

В процесі  перевірки встановлено, що розмір нерозподіленого 

прибутку на кінець 2012 року становить 375 тис. грн. та розрахований 

відповідно до нормативних вимог Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України. 

Резервний  капітал  кредитної  спілки  станом на 31.12.2012 року 

сформований в сумі 379 тис. грн., що становить 10 % від суми активів, при 

встановленому нормативному значенні 15 %. Тобто резервний капітал Спілки 

на кінець 2012 року сформований не в повному обсязі. 

Розмір внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 

станом на кінець 2012 року складає 2353  тис. грн. та включає в себе: 

-короткострокові депозити терміном до 3-х місяців – 65 тис. грн.., 

- внески (вклади) на депозитні рахунки терміном від 3 до 12 місяців – 335 тис. 

грн. 

- внески (вклади) на депозитні рахунки терміном більше 12 місяців – 941 

тис. грн. 

- внески (вклади) на депозитні рахунки терміном більше 12 місяців зі 

строком погашення в поточному році – 959 тис. грн. 

- внески (вклади) на депозитний рахунок до запитання – 53 тис. грн. 

що відповідає даним, які  наведені в додатку 2 звітних даних про фінансову 

діяльність кредитної спілки. 

В цілому за 2012 рік сума нарахованих процентів за внесками на 

депозитні рахунки членів кредитної спілки становить 474 тис. грн. Сума 

нарахованих процентів за користування кредитами, отриманими від 

Об’єднаної кредитної спілки,  становить 27 тис. грн.  Як встановлено в процесі 

перевірки, інформація про нарахування та відображення плати за внесками 

(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що наведена у 

фінансовій звітності та звітних даних, відповідає даним бухгалтерського 

обліку Спілки. Витрати, пов’язані з нарахуванням плати за внесками на 

депозитні рахунки відображені з дотриманням Методичних рекомендацій 

щодо  ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою. 

На кінець 2012 року на балансі Спілки числиться заборгованість за 

виданими кредитами в сумі 3980 тис. грн., що підтверджується даними 

аналітичного і синтетичного обліку Спілки. 

Як свідчать дані бухгалтерського обліку Спілки, у 2012 році членам 

кредитної спілки нараховані відсотки за користування кредитами в сумі 1497 

тис. грн., надійшло оплати по відсотках за кредитами – 1542 тис. грн. 

Заборгованість за простроченими, неповерненими, пролонгованими 

кредитами членів кредитної спілки, не перекрита сформованим резервом 

забезпечення покриття втрат  від неповернених кредитів, відсутня. 

 Розрахунок резерву здійснений у відповідності до нормативів, 

встановлених Положенням  про критерії та фінансові нормативи діяльності 

кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок. Резерв забезпечення 
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покриття втрат від неповернених кредитів сформовано Спілкою на кінець 

2012 року в розмірі  929 тис. грн.  

 Також встановлено, що за даними „Звіту про фінансовий результат” 

(Ф-2) у 2012 році спілка отримала 15 тис. грн. збитків, при цьому якщо  

порівнювати даний показник  із показником фінансового результату „Звітних 

даних про доходи та витрати кредитної спілки” (Додаток 4) який становить 17 

тис. грн. прибутку, то розбіжність становить 32 тис. грн. Така розбіжність 

пов’язана із специфікою визнання доходів у Ф-2, де доходи визнаються 

відповідно до П(с)БО, по нарахуванню, та Додатком 4, де доходи визнаються 

по факту оплати відсотків.  

 Крім того, при порівнянні фінансових результатів за 2012 рік із  

попереднім 2011 роком, де спілка отримала 307 тис. грн. збитку, встановлено  

різницю 292 тис. грн. у сторону зниження збитків, що вважаємо позитивним 

показником діяльності спілки за результатами 2012 року. 

 

Висловлення думки про складові частини річних звітних даних 

кредитної спілки 

 

В процесі проведення перевірки встановлено, що звітні дані 

СНЯТИНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ, в тому числі: Загальна інформація 

про кредитну спілку, Звітні дані про фінансову діяльність, Звітні дані про 

склад активів та пасивів, Звітні дані про доходи та витрати, Розрахунок 

необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

кредитів, Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки, Звітні дані про 

залучені кошти від юридичних осіб, Звітні дані про діяльність відокремлених 

підрозділів кредитної спілки. 

На нашу думку, звітні дані СНЯТИНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  за 

2012 рік сформовано у відповідності до Порядку складання та подання 

звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, який 

затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177 ( із 

змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної  комісії з 

регулювання  ринків фінансових послуг № 984 від 15.06.2004 р., № 5450 від 

02.03.2006 р. та № 418 від 27.03.2008 р. № 2 від 15.01.2009 р, № 167 від 

12.03.2009 р., № 892 від 26.11.2009 р., № 122 від 03.03.2011 р., № 821 від 

30.12.2011 р.,  згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 

27.11.2012 р.). 

 

 18 квітня   2013 року 
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