АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО»
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року

м. Одеса
Адресат:
КЕРІВНИЦТВО ТА ЧЛЕНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» .
Можливі користувачі:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ:
Повна назва
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО»
Скорочена назва
КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО»
Код ЄДРПОУ
25902413
Юридична адреса і місцезнаходження
84626, Донецька обл., м. Горлівка,
пр. Перемоги, 65
Організаційно-правова форма
925, Кредитна спілка
Дата державної реєстрації
Зареєстроване Виконавчим комітетом
Горлівської міської ради Донецької області
№ 1 256 105 0001 000189 від 13.05.2004р.
Основні види діяльності
64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування
Свідоцтво про реєстрацію фінансової
Реєстраційний №14100250, свідоцтво серії КС
установи
№175, дата видачі 13.05.2004 року
Дата і номер рішення про реєстрацію
фінансової установи
Кількість членів КС
Дата внесення останніх змін до Статуту
кредитної спілки

13.05.2004 року № 556
1755 осіб
1.рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 87 від 19.11.2002р.
2. рішенням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України № 14100250
від 13.05.2004р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
3.рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 1 256 105 0001 000189 від
30.08.2005р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
4.рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 1 256 105 0001 000189 від
22.05.2007р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
5. рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 1 256 105 0032 000189 від
15.06.2011р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
6. рішенням виконавчого комітету Горлівської

Зареєстрований (пайовий) капітал
Ліцензії

Відокремлені підрозділи (філії)

Середньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу в 2015 р.
Банківські реквізити

міської ради № 1 256 105 0036 000189 від
11.06.2012р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
7. рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 1 256 105 0040 000189 від
06.06.2013р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
8. рішенням виконавчого комітету Горлівської
міської ради № 1 256 105 0043 000189 від
30.05.2014р. зареєстрована нова редакція
Статуту.
8249,00 грн.
Ліцензія серії АЕ № 199818 на надання
фінансових послуг (діяльність кредитної спілки
по залученню внесків (вкладів) членів КС на
депозитні
рахунки),
видану
Державною
комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України 24.07.2013р.рішення
від
16.07.2013р. № 2267. Строк дії з 16.07.2013р.16.07.2016р.
1.“Костянтинівське
відділення
№1
КС
«ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО»
Адреса:
м.
Костянтинівка, пр-т Ломоносова,123.
2.Єнакієвське відділення №1 КС «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО» Адреса: м. Єнакієве, вул. Леніна,
56
3.“Артемівське відділення №1 КС «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО» Адреса: м. Артемівськ,
вул. Леніна, 14
9
п\р 26505000000773 ПАТ “Укрсоцбанк” МФО
300023

З 2004 року КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» є членом Національної асоціації
кредитних спілок України відповідно до протоколу засідання РАДИ НАКСУ №4 від
05.03.2004р.
Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності КРЕДИТНА
СПІЛКА «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» протягом періоду, що перевірявся були:
Керівник – Клішин Андрій Вікторович (обов’язки Голови правління покладено з
14.02.2004 р. відповідно до протоколу зборів спостережної ради від 14.02.2004 р.).
Головний бухгалтер – Гулик Інна Геннадіївна (призначена на посаду головного
бухгалтера відповідно до протоколу зборів спостережної ради № 01/10-14 від 01.10.2014 р.).
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ
ПЕРЕВІРКУ
2.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 359 від 22 січня 2016 р.

2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку КС «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО» проведено за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО» заключило договір на здійснення аудиту звітності та перевірялося аудиторами
з 23.03.2016 року по 30.03.2016 року.
2.4. Опис перевіреної фінансової інформації: Перевірку щодо підтвердження достовірності,
повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних
бухгалтерського обліку й фінансової звітності проведено на основі даних балансу (звіту про
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіту про фінансові результати (звіту про
сукупний дохід) за 2015 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік,
звіту про власний капітал за 2015 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, а
також річних звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 2015 рік, що
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Крім того для перевірки згідно переліку були представлені установчі та
реєстраційні документи, фінансова звітність, внутрішні положення кредитної спілки:
Положення про фінансове управління, фінансові послуги кредитної спілки, зведені реєстри
бухгалтерського обліку, вибірково – первинні документи.
3. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансових звітів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАЛОГОВОЕ
АГЕНТСТВО», які додаються та які складають повний комплект річної фінансової звітності
кредитної спілки, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом) за 2015 рік, звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад
суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону
України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності
з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних
стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в
тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», №
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі
виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність
інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для
обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до
уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване
на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих
помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та
інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності
в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих

ризиків, Аудитор розглядав 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 контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки
стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів
фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського
облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до
фінансової звітності кредитної спілки;
- Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що кредитна
спілка буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за
винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними
сторонами;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають
коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в
найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або
гарантії від імені керівництва.
Керівництво кредитної спілки також несе відповідальність за:
- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього
контролю в кредитної спілці;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського
обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів кредитної спілки;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Мiжнародних стандартів
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненості та супутних послуг, зокрема,
Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720, 800 та iнших стандартiв, що стосуються
пiдготовки аудиторського висновку. 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 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, 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
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1.Станом на 31.12.2015 року кредитна спілка має непокриті збитки у розмірі 1412 тис. грн.
Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів
здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому
товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання в
звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії
щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами
Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
2.Згідно приписів пп 9-11 МСА 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо
відібраних елементів" метою аудитора є отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно
повноти інформації щодо судових справ і претензій, які стосуються суб’єкта аудиту, бо вони
можуть мати суттєвий вплив на достовірність фінансової звітності. Управлінським
персоналом товариства, на запит аудитора було надано детальну інформацію щодо
ідентифікованих незавершених розглядом судових справ і претензій, а наслідки розгляду їх
можуть вплинуть на показники фінансової звітності. Результати розгляду таких справ мають
за визначенням МСА 705 "Визначення типу модифікації аудиторської думки" суттєвий,
проте не всеохоплюючий вплив для розуміння фінансової звітності.
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність КС
«ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену
дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ.
Інша інформація
Ми звертаємо увагу на те, що діяльність кредитної спілки в 2015 році здійснювалась в
агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні.
Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності
позичальників та потенційних позичальників, що призвело до зростання прострочення та
зменшення обсягів кредитування. Політична та економічна паніка, підкріплена додатково
девальвацією гривні та збільшенням ставок оподаткування пасивних доходів призвела до
відтоку ресурсів кредитної спілки. Передбачити масштаби такого впливу, а також терміни
остаточного врегулювання з достатньою вірогідністю неможливо. Наша думка не містить
жодних застережень із цього питання.

Звіт про інші правові та регуляторні
Діяльність

кредитної спілки при проведенні операцій з кредитування, а також інших

операцій з розміщення грошових коштів КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» керується
нормативними документами, зокрема Цивільним кодексом України (параграфи 1 "Позика" та
2 "Кредит" глави 71, глава 72 "Банківський рахунок", глава 74 "Розрахунки"), Господарським
кодексом України (стаття 130), Законом України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 р. N
2908-III (зі змінами та доповненнями), Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. N 2664-III (зі змінами та
доповненнями), Законом України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. N 1023-XII (зі
змінами та доповненнями), Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346-III, Розпорядженням Держфінпослуг "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг" від 02.12.2003 р. N 146 (зі змінами та доповненнями), Розпорядженням
Держфінпослуг "Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 16.01.2004 р. N 7 (зі змінами та
доповненнями), Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637
"Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні", Порядку проведення внутрішнього аудиту(контролю) у фінансових установах,
затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг від 5 червня 2014 р. N 1772,тощо.
Річні звітні дані кредитної спілки складені у відповідності до Порядку складання та
подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177. та представлені у
вигляді:
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 покриття втрат від неповернених кредитів кредитної
спілки (додаток 5);
Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).
Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7)
Обсяг сформованого КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» резерву для забезпечення
покриття втрат від неповернення кредитів станом на 31.12.2015 становить 2043,8 тис. грн., та
є достатними. Повнота резерву для забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів
станом на 31.12.2015 за безнадійними та простроченими кредитами виконується.
Під максимальним рівнем кредитного ризику кредитна спілка визначає розмір кредитного
портфеля з вирахуванням сформованого резерву покриття втрат від неповернених позичок,
що станом на 31.12.2015 р. складає 314 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року кредитна
спілка має 153 тис. грн. фінансових активів, які не є ані простроченими, ані знеціненими.
Кредитна спілка, відповідно до Положення про фінансові послуги, здійснює постійний
моніторинг кредитного портфеля, підтримує зв'язок із позичальниками нагадує про
необхідність здійснення чергового платежу, що позитивно впливає на якість кредитного
портфеля. Станом на 31 грудня 2015 року кредитна спілка має прострочених кредитів на суму
2204 тис. грн., в тому числі прострочені 31-90 днів 101 тис. грн., 91-180 днів 51тис. грн., 181365 днів 86тис. грн. та більше 365 днів 1966 тис. грн.
Для управління ризиком кредитна спілка використовувала наступні методи:
- обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов’язань та
обмежування щодо довгострокового кредитування;

-

контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
Вибірковою аудиторською перевіркою встановлено, що обробка кредитів здійснюється
КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» відповідно до внутрішніх правил та положень. Якість
кредитного портфеля визначена незадовільною, а ризик великим у зв’язку з політичною
кризою в страні.
Облік внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється КС
«ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» відповідно до вимог Методичних рекомендації щодо ведення
бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою, затверджених
розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 р. N 171. Станом на 31.12.2015 обсяг внесків
(вкладів) на депозитні рахунки членів кредитної спілки становить 1469 тис. грн., протягом
2015 року видано на суму 1609 тис. грн., сплачено за звітний період на суму 2067 тис. грн.
Отже, за результатами проведеного аудиту, якість обробки внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки є незадовільною, при проведенні оцінки ризиків
аудитор акцентує увагу на ненадійність системи внутрішнього контролю процесів щодо
повернення залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Згідно ст. 20 Закону "Про кредитні спілки", капітал кредитної спілки складається з
пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу
спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.
Власний капітал КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» станом на 31.12.2015 року має
відємне значення у розмірі 759 тис. грн. та складається із:
 пайового капіталу – 8 тис. грн.
 резервного капіталу – 645 тис. грн.
 непокритого збитку – 1412 тис. грн.
Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів
здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому
товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання в
звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії
щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами
Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
Резервний капітал кредитної спілки сформований за рахунок вступних внесків членів
кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., за рахунок відрахувань з доходу кредитної спілки у сумі
187 тис. грн. та за рахунок інших джерел у сумі 433 тис. грн. При цьому норматив
відрахувань до резервного капіталу перевищує нормативне значення та розрахований
кредитною спілкою у розмір 26,05 %.
Ми не знайшли свідчень, що річні звітні дані КС «ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО» містять
суттєві викривлення або не відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177. Дані відображені в звітності
кредитної спілки що надається до НКДРСФУ за 2015, не суперечать даним фінансової
звітності кредитної спілки за 2015 рік
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