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Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425  від 23 лютого 2001 року., 
продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня  2011 року. 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ  за  2013 рік.

м. Київ 28 лютого 2014 р

Керівництву КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 
ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ
Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Загальним зборам членів кредитної спілки

1. Основні відомості про аудитора

Повне  найменування  юридичної  
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24095382
Місцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народів, № 6-б

Тел./факс (044) 564-07-42
Реєстраційні дані Зареєстровано  08.02.1996  р.  Печерською  районною 

державною адміністрацією міста Києва
Номер та дата видачі Свідоцтва 

про внесення в Реєстр аудиторських 
фірм  та  аудиторів,  які  надають 
аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів  
аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року,  
продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від  
27 січня  2011 року, дійсне до 27 січня 2016 року

Номер,  серія,  дата  видачі  
сертифіката  аудитора  Димарчука 
Сергія Миколайовича

сертифікат  аудитора:  серія  А  №000565  виданий 
відповідно до рішення Аудиторської палати України № 41 
від 25 січня 1996 р., продовжений рішенням Аудиторської  
палати України № 41/3 від 24 грудня 2009 р., дійсний до 25 
січня 2015 року

Номер та дата видачі Свідоцтва 
Нацкомфінпослуг  про  включення  до 
реєстру  аудиторських  фірм  та 
аудиторів,  які  можуть  проводити 
аудиторські  перевірки  фінансових 
установ.

Реєстраційний номер Свідоцтва:  0077;
Дата видачі: 22 жовтня 2013 року;
Строк дії Свідоцтва: з 22.10.2013 року до 27.01.2016 року

Номер та дата видачі Свідоцтва 
АПУ  про  відповідність  системі 
контролю якості

Номер Свідоцтва:  0337;
Дата видачі: Рішення АПУ від 28.02.2013 року №265/4

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор зазначає, що не був присутній при проведенні загальної річної інвентаризації КС 

ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ. Через  характер облікових даних КС аудитор не  мав змоги 
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підтвердити  кількість  облікованих  КС  активів  та  зобов’язань  за  допомогою  інших 
аудиторських процедур.

Аудиторський висновок   (умовно позитивний)  
Аудитором  Димарчуком  С.  М.  було  проведено  незалежну 

аудиторську  перевірку  фінансових   звітів   КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ  ПРОФСПІЛОК  МВС 
УКРАЇНИ за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, що включає: Баланс (Звіт про  
фінансовий  стан)  станом  на  31.12.2013  року,  Звіт  про  фінансові  результати  (Звіт  про 
сукупний дохід) за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік,  
Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік на предмет  
повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам 
в Україні. 

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності полягає в наданні аудиторові можливості  
висловити свою думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно  
до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Концептуальною  основою  для  підготовки  фінансової  звітності  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ 
ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,  
інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової  
звітності в Україні, внутрішні положення.

Перевірено річні звітні дані КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПІЛОК 
МВС УКРАЇНИ станом на 31.12.2013 р.: Загальна інформація про Кредитну спілку (додаток 1);  
Звітні  дані  про  фінансову  діяльність  Кредитної  спілки  (додаток  2);  Звітні  дані  про  склад  
активів  та  пасивів  Кредитної  спілки  (додаток  3);  Звітні  дані  про  доходи  та  витрати 
Кредитної  спілки  (додаток  4);  Розрахунок  необхідної  суми  резерву  забезпечення  покриття 
втрат від неповернених кредитів (додаток 5); Звітні дані про кредитну діяльність Кредитної  
спілки (додаток 6); Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7); Звітні дані  
про діяльність відокремлених підрозділів Кредитної спілки (додаток 8).

Управлінський  персонал  несе  відповідальність  за  підготовку  та  достовірне 
представлення фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів)  
бухгалтерського  обліку  та  вимог  чинного  законодавства.   Відповідальність  управлінського  
персоналу охоплює: підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, які не містять  
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної  
облікової політики, а також облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин.
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі 
результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена  аудиторська  перевірка  у  відповідності  до 
вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Міжнародних стандартів аудиту,  
надання впевненості та етики”  Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості  
Національних стандартів аудиту в Україні, зокрема МСА 700, 701. Ці стандарти вимагають  
від  аудитора  дотримання  етичних  вимог,  а  також  планування  і  виконання  аудиторської  
перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень.
 

         Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських  
доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження  
аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок  
шахрайства  або  помилок.  Виконуючи  оцінку  цих  ризиків,  аудитор  розглядає  заходи 
внутрішнього  контролю,  що  стосуються  підготовки  та  достовірного  представлення 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам.  
Аудит  включає  також  оцінку  відповідності  облікової  політики,  що  використовується,  
прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загального надання 
фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.



Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів КС 
станом 02 грудня 
2013  р.,  оскільки  ця  дата  передувала  даті  укладення  договору  на  проведення  аудиторської  
перевірки. Це обмеження має незначний вплив на думку про фінансову звітність та стан справ  
у цілому. 
Аудитор  вважає,  що  проведена  аудиторська  перевірка  надає  обґрунтовану  підставу  для  
висловлення своєї думки.

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б  
бути  потрібними  при  участі  в  проведенні  інвентаризації,  фінансові  звіти  справедливо  і  
достовірно  відображають  фінансовий  стан  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ  ПРОФСПІЛОК  МВС 
УКРАЇНИ станом на 31.12.2013 р. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013  
року,  Звіт  про  фінансові  результати  (Звіт  про  сукупний  дохід)  за  2013  рік,  Звіт  про  рух  
грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, Звіт про власний капітал за 2013 рік та 
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік, що минув на зазначену дату, складені у  
відповідності  з  національними  Положеннями  (стандартами)  бухгалтерського  обліку,  
прийнятій політиці, діючим законодавством та нормативними актами України. 

На  думку  аудитора  звітні  дані  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ 
ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ, а саме: Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);  
Звітні  дані  про  фінансову  діяльність  Кредитної  спілки  (додаток  2);  Звітні  дані  про  склад  
активів  та  пасивів  Кредитної  спілки  (додаток  3);  Звітні  дані  про  доходи  та  витрати 
Кредитної  спілки  (додаток  4);  Розрахунок  необхідної  суми  резерву  забезпечення  покриття 
втрат від неповернених кредитів (додаток 5); Звітні дані про кредитну діяльність Кредитної  
спілки (додаток 6); Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7) станом на  
31.12.2013р. відповідають “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та 
об’єднаними  кредитними  спілками  до  Державної  комісії  з  регулювання  ринків   фінансових  
послуг  України”  (розпорядження  Держфінпослуг  №  177  від  25.12.2003  р.,  із  змінами  та 
доповненнями), та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Директор ТОВ АФ  «Універсал аудит сервіс» С.М. Димарчук
м. Київ
28.02.2014 р.

2.Основні відомості про кредитну спілку

• Повна назва: КРЕДИТНА СПІЛКА ПРОФСПІЛОК МВС УКРАЇНИ (надалі КС);   
• Код за ЄДРПОУ: 25401013;
• Місцезнаходження: м. Київ – 01601, вул. Володимирська, буд. 15;
• Телефон: 271-98-57;
• Дата державної реєстрації: серія АОО № 017326 від 10.02.1998 р.  № 1 074 120 0000 012090, 

Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація;
• Дата внесення змін до установчих документів: 25.06.2012 р;
Основний вид діяльності відповідно до статутних документів за КВЕД: 
• 64.92 Інші види кредитування;
• Чисельність працівників: 3;
• Банківські  реквізити:  ПАТ  “БАНК  КРЕДИТ  ДНІПРО”  Центральне  відділення   м.  Київ, 

поточний рахунок   № 2650330633801;
 Номер, серія, дата видачі, термін дії ліцензії на здійснення діяльності: Серія АВ № 534876, рішення 
про видачу ліцензії  від 21.06.2010 р. № 1582-Л,з строком дії з 06.07.2010 р. по 06.07.2013 р., видана 
Державною  комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Вид діяльності: надання 
фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів)  членів  кредитної 
спілки на депозитні рахунки);



• Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія КС № 158, реєстраційний  № 14100225, 
строк  дії  –  з  07.05.2004  р.  (безстроково),  видане  Державною  комісією  з  регулювання  ринків 
фінансових послуг України;

• Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) КС: відсутні.
       Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність КС на момент перевірки 

були:
- Голова правління –      Васюк П.Г.;
- Головний бухгалтер – Давиденко Н.М.

3.Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: договір № 14 рз – 3 від 27.01.2014 р.
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. 
Дата початку аудиту28.01.2014 р., дата закінчення аудиту 28.02.2014 р.

4.Опис перевіреної фінансової інформації

Для  перевірки  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ  ПРОФСПІЛОК  МВС  УКРАЇНИ  за  2013  рік  було  надано 
фінансову звітність:
-“Баланс (Звіт про фінансовий стан)” (Форма № 1) станом на 31.12.2013 року – відображає на певну 
дату його активи, зобов’язання і власний капітал;
- “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” (Форма № 2) за 2013 рік – звіт про 
доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства; 
-  “Звіт  про рух  грошових  коштів  (за  прямим методом)”  (Форма  № 3)  за  2013  рік  –  звіт,  який 
відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності у звітному періоді; 
- “Звіт про власний капітал” (Форма № 4) за 2013 рік – звіт, який відображає зміни у складі власного 
капіталу підприємства протягом звітного періоду; 
-  “Примітки до річної  фінансової  звітності”  (Форма № 5) за  2013 рік – сукупність  показників  і 
пояснень,  яка  забезпечує  деталізацію  і  обґрунтованість  статей  фінансових  звітів,  а  також  інша 
інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями.

Перевірка проводилася у відповідності  до Законів  України “Про фінансові  послуги  та державне 
регулювання  ринків  фінансових  послуг”;  “Про  кредитні  спілки”;  “Про аудиторську  діяльність”; 
„Положення  про  Державну  комісію  з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України; 
„Міжнародних  стандартів  аудиту,  надання  впевненості  та  етики”  Міжнародної  федерації 
бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні,  зокрема МСА 700, 
701; “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення 
аудиту  річної  фінансової  звітності  та  річних  звітних  даних  Кредитної  спілки  та  об’єднаної 
кредитної спілки”, розпорядження Держфінпослуг № 5202 від 27.12.2005 р., в редакції № 6314 від 
12.10.2006 р.

Перевірка  охоплювала  накази,  первинні  документи  касових,  банківських  операцій,  доходи  та 
витрати,  засновницькі  документи.  Перевірені  оборотні  відомості  аналітичного  і  синтетичного 
обліку,  баланс  станом на  31.12.2013 р.,  звіт  про фінансові  результати  за  2013 р.,  інші  фінансові 
звіти, річні звітні дані, що подаються до Нацкомфінпослуг, та інші облікові регістри.

5. Стан бухгалтерського обліку

Відповідно  Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні" 
відповідальність  за  організацію  бухгалтерського  обліку  та  забезпечення  фіксування  фактів 
здійснення  всіх  господарських  операцій  у  первинних  документах,  збереження  оброблених 
документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, несе керівництво КС. Відповідно 
до законодавства та установчих документів КС веде бухгалтерський облік господарських операцій 
щодо майна та результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому 
виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік господарських  операцій  здійснюється  методом подвійного  запису згідно з 
Планом  рахунків  бухгалтерського  обліку  у  відповідних  журналах-ордерах  та  аналітичних 
відомостях.  Форма  ведення  бухгалтерського  обліку  автоматизована.  Виконуються  “Вимоги  до 



програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов’язаного з 
наданням  фінансових  послуг  ”,   розпорядження  Держфінпослуг  №  4122  від  03.06.2005  р. 
Застосовується бухгалтерська програма “ Все в одному “CU Program” (договір від 02.01.2009 р.)

При  перевірці  було  встановлено,  що  фінансова  звітність  КС  за  2013  рік  складена  на  підставі 
облікових  регістрів,  дані  в  яких  відображені  на  підставі  первинних  документів.  Стан  наявних 
первинних  документів,  журналів-ордерів,  аналітичних  відомостей  та  інших  регістрів  обліку 
задовільний.
Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних 
органів своєчасно.
Перевірка здійснювалась із застосуванням вибіркового методу аналізу первинних документів, які 
підтверджені кількісними даними та поясненнями в бухгалтерській  звітності.

Для  забезпечення  ведення  бухгалтерського  обліку  та  виконання  Закону   України  “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” по КС обрана облікова політика на 2013р., в 
якій відображено сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються  для складання 
та подання фінансової звітності. Облікова політика КС на протязі 2013 року була незмінною.

На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що фінансова звітність у звітному 2013 
році в КС складалась у відповідності до прийнятої  облікової політики, Національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та Інструкції про застосування плану рахунків 
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і  господарських  операцій  підприємств  і 
організацій. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік 
та  фінансову  звітність  в  Україні  та  “Методичних  рекомендацій  щодо  ведення  бухгалтерського 
обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою".

5.1. Розкриття інформації за видами активів

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Нематеріальні активи
У  результаті  проведеної  перевірки  аудитором  встановлено,  що  облік  нематеріальних  активів 
відповідає вимогам П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”, МФУ від 18.10.1999 р. № 242 (Із змінами і 
доповненнями).
Станом на  31.12.2013 р. на балансі КС значаться нематеріальні активи :
- первісна вартість 7 тис. грн.;
- накопичена амортизація 5 тис. грн.
У  складі  нематеріальних  активів  обліковується  програмне  забезпечення  та  вартість  отриманої 
ліцензії. 
Метод амортизації нематеріального активу обирається КС самостійно, виходячи з умов отримання 
майбутніх  економічних  вигод.  Нарахування  амортизації  на  нематеріальні  активи  здійснюється 
прямолінійним  методом,  про  що  визначено  в  Наказі  про  облікову  політику  КС.  Розрахунок 
амортизації при застосуванні відповідного методу нарахування здійснюється згідно з Положенням 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Нарахування  амортизації  починається  з  місяця,  наступного  за  місяцем,  у  якому нематеріальний 
актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації КС відображає збільшенням 
суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів. 
На думку  аудитора,  склад  нематеріальних  активів,  достовірність  і  повнота  їх  оцінки  та  ступінь 
розкриття відповідають вимогам П(С)БО 8 та облікової  політики. 
Інформація щодо нематеріальних активів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.
Основні засоби
Синтетичний  та  аналітичний  облік,  оцінка,  надходження,  ремонт  відповідають  критеріям 
визначеним  за  П(С)БО  №  7  “Основні   засоби”,  МФУ  від  27.04.2000  р.  №  92  (Із  змінами  і 
доповненнями).    
Станом на 31.12.2013 р. на балансі КС значиться основних засобів:
- первісна вартість 31 тис. грн.;
- накопичена амортизація 22 тис. грн.



Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним  методом щомісячно, що 
визначено в Наказі про облікову політику КС. 
Нарахування амортизації  починається з місяця,  наступного за місяцем,  у якому об'єкт основних 
засобів став придатним для корисного використання. 
У звітному періоді  інвентаризація  основних засобів  та інших необоротних матеріальних активів 
проводилась КС станом на 02.12.2013 року згідно Наказу № 18 від 18.11.2013 р. Інвентаризаційною 
комісією  розбіжностей  між  даними  бухгалтерського  обліку  та  фактичною  наявністю  об’єктів 
основних засобів не виявлено.
На  думку  аудитора,  дані  фінансової  звітності  КС відповідають  даним  реєстрів  аналітичного  та 
синтетичного обліку основних засобів  та первинним документам,  наданим на розгляд аудитору. 
Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в 
цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та облікової  політики.
Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.
Поточні фінансові інвестиції
Облік інвестицій відповідає П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”, МФУ від 26.04.2000 р. № 91 (Із 
змінами і доповненнями). 
Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2013 р. складають 450 тис. грн.
Інформація  щодо  Поточних  фінансових  інвестицій   розкрита  в  Примітках  до  річної  фінансової 
звітності.
Запаси
Порядок  визначення  та  первісна  оцінка  запасів  відповідають  П(С)БО  №  9  “Запаси”,  МФУ  від 
20.10.1999 р. № 246 (Із змінами і доповненнями) та прийнятій обліковій політиці КС. 
Запаси на 31.12.2013 р. складають 1 тис. грн. (матеріали).
Для бухгалтерського обліку запаси класифікують за видами предметів, які зараховуються на баланс 
КС за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО 9.
Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО № 9 “Запаси” (МФУ від 20.10.1999 р. № 
246) та облікової  політики.
Інформація щодо запасів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість
Облік ведеться згідно стандарту бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”, МФУ 
від 08.10.1999 р. № 237 (Із змінами і доповненнями).
Станом на 31.12.2013 р. дебіторська заборгованість за розрахунками :
- з виданих авансів 1 тис. грн.
- з нарахованих доходів 243 тис. грн.
- із внутрішніх розрахунків 60 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість 5165 тис. грн.
Згідно  облікової  політики  величина  резерву  сумнівних  боргів  розраховується  за  методом 
класифікації   дебіторської  заборгованості   (із  застосування  коефіцієнта  сумнівності  для  кожної 
групи боржників).
Обсяг  розкриття  інформації  відповідає  вимогам  стандарту  бухгалтерського  обліку  №  10 
“Дебіторська заборгованість”, МФУ від 08.10.99 р. № 237 та облікової  політики. 
Інформація  щодо  іншої  поточної  дебіторської  заборгованості  розкрита  в  Примітках  до  річної 
фінансової звітності.
Грошові кошти
На 31.12.2013 р. гроші та їх еквіваленти складають 340 тис. грн., з них готівка – 76 тис. грн. 
Згідно облікової політики інвентаризація каси проводиться не рідше одного разу на місяць.
Затверджений ліміт залишку готівки  в касі  дотримується.
Підтверджується  відповідність  наявних  грошових  коштів  КС  сумам,  відображених  у  складі 
оборотних активів КС в фінансовій звітності за 2013 рік.
Інформація щодо грошових  коштів   розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

5.2  .   Розкриття інформації про зобов'язання  

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої 
в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 
економічні вигоди. 
Станом на 31.12.2013 року довгострокові зобов’язання і забезпечення становить 1118 тис.  грн. - 
інші довгострокові зобов’язання (довгострокові внески (вклади) на депозитний рахунок).
Поточні зобов’язання і забезпечення становить 1529 тис. грн. у т.ч.:



- поточна  кредиторська  заборгованість  за  довгостроковими зобов’язаннями 1036 тис. 
грн.
- інші поточні зобов’язання 493 тис. грн.
Аудитором  досліджено,  що  визнання,  облік  та  оцінка  зобов‘язань  КС в  усіх  суттєвих  аспектах 
відповідають  вимогам  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  11  „Зобов’язання, 
затвердженому  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  31.01.2000  року  № 20  (Із  змінами  і 
доповненнями) та облікової  політики.

5.3. Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал КC має наступну структуру:
                                                                                                                                        Тис. грн.

Пасив балансу Код рядка на 31.12.13 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2375
Додатковий капітал 1410 -
Резервний капітал 1415 1010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 246
Усього власного капіталу 1495 3631

Станом на 31.12.2013 р. підтверджено правильність визначення власного капіталу, його структури 
та призначення 

5.4.Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

За 2013 р. КС має прибуток 347 тис. грн.
Данні бухгалтерського обліку відповідають стандарту № 3 ”Звіт про фінансові результати”, МФУ 
від 31.03.1999 р. № 87 (Із змінами і доповненнями)..
Склад доходів та порядок їх визначення регулюються П(С)БО № 15 “Доходи”, МФУ від 29.11.1999 
р.  №  290  (Із  змінами  і  доповненнями).  Облік  витрат  здійснюється  відповідно  П(С)БО  №  16 
“Витрати”, МФУ від 31.12.99 р. № 318 (Із змінами і доповненнями).
Згідно  результатів  аудиторської  перевірки  підтверджується  достовірність  даних  фінансової 
(бухгалтерської)  звітності  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ  ПРОФСПІЛОК  МВС  УКРАЇНИ  станом  на 
31.12.2013 року, а також валюта балансу у сумі 6278 тис. грн.

6. Розкриття інформації щодо звітних даних КС

Членами кредитної  спілки є особи - члени профспілки атестованих працівників органів внутрішніх 
справ України. Згідно з рішенням загальних зборів членів кредитної спілки розмір вступного внеску 
складає 75 грн. і обов'язкового пайового внеску 125 грн.

Кількість членів кредитної спілки на кінець періоду, що перевірявся, склала :
- кількість членів на 01.01.2013 р.                                    1576
- вступило за звітний період                                               127
- припинили членство                                                           89
- кількість членів на 31.12.2013 р.                                     1614
Вступний  внесок  –  обов’язковий  незворотний  внесок,  що  вноситься  особою  одноразово  при  її 
вступі до КС, який встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами. Вступний внесок 
повністю спрямовується на формування резервного капіталу та є власністю кредитної спілки . 
Резервний капітал КС формується за рахунок вступних внесків членів  КС,  частини доходів  КС та 
інших джерел, перелік  яких визначено статутом КС. Резервний капітал формується за графіком, 
передбаченим у Положенні про фінансове управління  кредитної спілки, до моменту досягнення 
ним не менше як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки.

Капітал кредитної спілки на кінець періоду, що перевірявся, склав (грн.):
  пайовий капітал                                                        2359361,97
  резервний капітал                                                     1010080,56
  додатковий капітал                                                   15894,53
  нерозподілений дохід                                               3161,86



  усього капітал                                                           3388498,92

Обов’язковий пайовий внесок – обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі 
до  КС  .  Підставою  для  повернення  його  є  припинення  членства  у  КС.  Прийняття  до  КС  та 
виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління КС. 
Обов’язкові пайові внески формують пайовий капітал КС.
Процедура прийняття і  виключення членів  КС відповідає всім вимогам законодавства,  статуту і 
внутрішніх положень.

Динаміка  і  структура  депозитного  портфелю в  розрізі  2012-2013  років  відображає  наступні 
особливості розвитку:
-  депозитний  портфель  у  порівнянні  із  2012  роком  зменшився  на  1399  тис.  грн.  і  станом  на 
31.12.2013 р. його розмір становив 2371968,63 грн. (р.120, додаток 2);
- питома вага внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки (39,3% балансової суми станом на 
31.12.2013 р.) в структурі пасивів зменшилася на 37,1%;
 - в структурі  депозитного портфелю переважають внески (вклади) членів КС, залучені на строк 
більше 12 місяців, які станом на 31.12.2013 р. складають 90,8% цього портфелю. Внески (вклади) 
членів КС на депозитні рахунки, залучені на строк до 12 місяців станом на 31.12.2013 р. складають 
2,1% цього портфелю. Внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки до запитання станом на 
31.12.2013 р. складають 7,1% цього портфелю;
 -  середній  розмір  внеску (вкладу)  членів  КС на  депозитний рахунок  у  2013 році  збільшився  і 
складає 32 тис. грн.
Нарахування  відсотків  по  залученим  коштам  здійснюється  щомісячно,  про  що  свідчить 
відображення  в  бухгалтерському обліку  витрат  по  рахунках  Д 852 К 684/10.  Виплата  відсотків 
проводиться у відповідності до укладених договорів. Застосовуються рахунки Д 684/10 К 301.
Кредитна спілка та її посадові особи забезпечують зберігання  таємниці щодо рахунків, внесків та 
інших фінансових операцій,  здійснених членами КС (ст. 24 Статуту).
Процедура  обробки  депозитних  договорів   відповідає  всім  вимогам  законодавства  ,  статуту  і 
внутрішнім  положенням кредитної спілки.
Розмір  нерозподіленого  доходу КС розраховується  кожного  місяця,  по  закінченню  кварталу,  за 
підсумками фінансового року,  розподіляється за рішенням загальних зборів, та відображається у 
звітах:  звітні  дані  про фінансову діяльність  КС (додаток  2)  -  р.  110;  звітні  дані  про доходи та 
витрати кредитної спілки (додаток 4) – р.320.
Дотримується графік формування резервного капіталу КС за рахунок вступного внеску та частки 
доходу,  яка становить за  2013 р.  – 100000,00 грн. (звітні  дані про доходи та витрати кредитної 
спілки – р.300, додаток 4);

Динаміка  і  структура  кредитного  портфелю протягом  2013  року  років  відображає  наступні 
особливості розвитку:
- спостерігається концентрація кредитного портфелю в довгострокових кредитах (87,4% кредитів 
надані на строк понад 12 місяців; 12,6% кредитів надані на строк до 12 місяців),  що корелюється з 
структурою депозитного портфелю.
-  в  структурі  кредитного  портфелю  за  цільовим  призначенням  переважають  кредити  надані  на 
придбання, ремонт та реконструкцію житла (50,7 % станом на 31.12.2013 року).  Таке становище 
спостерігається упродовж всього року.
Питома вага споживчих кредитів станом на 31.12.2013 року склала 49,3 %;
-  в  структурі  кредитного  портфелю за умовами повернення  суми кредиту передбачені  ануїтетні 
платежі.
Кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості 
відповідно  до  положення  про  фінансові  послуги  з  терміном  погашення  від  1  до  60  місяців. 
Обліковуються на рахунках Д 376/10; 376/20; 376/30  К 301 та відображається в звіті про фінансову 
діяльність КС (додаток 2) на 31.12.2013 р. по р. 010: терміном погашення до 3-х місяців – 0 грн.(р. 
011); з 3-х по 12 місяців – 746081,76 грн.(р.012); понад 12 місяців – 5165218,31 грн.(р.013).
Нарахування плати за кредитами, наданими членам КС, здійснюється щомісячно. Відсоткова ставка 
відповідає розміру, визначеному в договорі (Д 373/1  К 719).

Кредитна спілка з метою покриття втрат від неповернення кредитів формує резерв забезпечення 
покриття втрат від неповернених позичок.



Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок  (РЗПВНП) формується за рахунок 
частини  доходу,  незалежно  від  фінансового  результату,  таким  чином,  щоб  наприкінці  кожного 
місяця   його  розмір  відповідав  сумі  необхідного   резервування   за  всіма  простроченими, 
неповерненими та безнадійними кредитами, що розрахована згідно  з встановленими нормативами.
Величина  резерву  сумнівних  боргів  визначається  як  сума  добутків  поточної  дебіторської 
заборгованості та коефіцієнта сумнівності.
Розрахована  сума  РЗПВНП порівнюється  з  розміром  сформованого резерву станом на  початок 
місяця та, відповідно до виявленого відхилення, здійснюється поповнення або зменшення розміру 
резерву.
Детальний порядок формування та використання РЗПВНП регламентовано розділом ІІІ Положення 
про фінансове управління кредитної спілки, затвердженого постановою спостережної ради.
Віднесення кредиту до певного рівня прострочення відбувається в останній день кожного місяця 
(Додаток 5, р. 040). Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами станом на 
31.12.2013 р.:
для 1-го рівня  –  0%     – 0,00 грн.
для 2-го рівня –   35%   – 9991,75 грн.;
для 3-го рівня –   70%   – 74942,95 грн.;
для 4-го рівня –   100% – 277762,89 грн.
Сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок не перевищує 
загальну  суму  заборгованості  за  простроченими  та  неповернутими  кредитами  та  відповідає 
структурі та ризику кредитного портфелю.

ВИСНОВОК

Зауважень до правових і економічних засад діяльності кредитної спілки немає.
Діяльність  органів  управління  кредитної  спілки  в  цілому  відповідає  вимогам  чинного 
законодавства, статуту і внутрішніх положень кредитної спілки.
Організація  господарських  і  управлінських  процесів  відповідає  розміру  і  структурі  кредитної 
спілки.
Управлінська  діяльність  керівництва  кредитної  спілки  в  цілому  є  сумлінною,  порядною  і 
добросовісною.
Організація  і  ведення  бухгалтерського  обліку  в  основному  відповідає  загальним  правилам 
бухгалтерського обліку.
Фінансова  звітність  та  річні  звітні  дані  кредитної  спілки  складені  в  усіх  суттєвих  аспектах 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
Система  внутрішнього  контролю  кредитної  діяльності  відповідає  розміру  і  структурі  кредитної 
спілки і є ефективно і працездатною.
Майновий стан кредитної спілки в цілому є задовільним.
Фінансовий стан  кредитної спілки в цілому є стабільним.
Кредитна  спілка  має  достатній  запас  ліквідності.  У  звітному  періоді  кредитна  спілка  могла 
виконувати всі свої балансові та потенційні (непередбачені) зобов'язання будь-якого типу, розміру 
або строку погашення. На дату перевірки кредитна спілка є платоспроможною.
Рівень доходності і рентабельності кредитної спілки в цілому є достатнім. 

Директор ТОВ АФ                                                                 
«Універсал аудит сервіс»                                                                                   С.М. Димарчук

сертифікат  аудитора:  серія  А  №000565  виданий  відповідно  до  рішення  Аудиторської  палати  
України № 41 від 25 січня 1996р., дійсний до 25 січня 2015 року

        28 лютого 2014 року



Додаток 
до аудиторського висновку 

від 28.02.2014 р.
Довідка

про фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПІЛОК МВС 
УКРАЇНИ

станом на 31.12.2013 р.

№ 
з/п Показники На

31.12.13 Норматив

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,52 0,25-0,5
2 Коефіцієнт загальної ліквідності 4,10 1,0-2,0
3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,58 0,25-0,5
4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 0,73 0,5-1,0
5 Коефіцієнт рентабельності активів 0,06 > 0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів  та  їх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань і показує, яка частина 
боргів КС може бути сплачена негайно. 
Коефіцієнт  загальної  ліквідності є  найбільш  узагальнюючим  показником 
платоспроможності  суб’єкта  господарювання.  Він  розраховується  як  співвідношення  суми 
оборотних активів до суми короткострокових зобов’язань суб’єкта господарювання. 
Коефіцієнт фінансової стійкості  показує можливість розвитку суб’єкта господарювання за 
рахунок  власних  фінансових  ресурсів.  Він  розраховується  як  співвідношення   загальної 
вартості власного капіталу до валюти балансу суб’єкта господарювання.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених 
та власних засобів та характеризує залежність КС від залучених засобів.
Коефіцієнт  рентабельності  активів  характеризує  ефективність  використання  активів 
підприємства. Розраховується як співвідношення чистого прибутку (збитків) підприємства до 
середньорічної вартості активів.
Показники фінансового стану КС  вважаються умовно - позитивними.

Директор ТОВ АФ 
«Універсал аудит сервіс»                                                          С.М. Димарчук
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