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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

за наслідками проведення аудиту фінансової звітності,  

Кредитної спілки "Нарцис" за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. 
 

 

м. Київ          10 лютого 2017р. 

 

Голові Правління 

Кредитної спілки "Нарцис" 

Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІнА» (далі – Аудитор), провело аудит 

доданої до цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) (далі по тексту «Висновок» в 

усіх відмінках) першої річної фінансової звітності Кредитної спілки "Нарцис" (далі – Кредитна Спілка), 

складеної за МСФЗ яка включає баланси (звіти про фінансовий стан) станом на 01.01.2015, 31.12.2015, 

31.12.2016 року, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2015 та 2016 роки, звіти 

про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 та 2016 роки, звіти про власний капітал за 2015 та 

2016 роки, а також виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, що включають 

порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів (далі разом – фінансова звітність)  

  

 

Основні відомості про Кредитну Спілку 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25998181 

Повна назва Кредитної спілки                                 Кредитна спілка "Нарцис" 

Вид економічної діяльності за КВЕД                      64,92; 64,99  

Територія за КОАТУУ 2110800000 

Місцезнаходження  90400, Закарпатська обл., вулиця 900-річчя Хуста, 

будинок 3, квартира 3    

Дата внесення змін до установчих документів 17.05.2016 року 

Дата державної реєстрації                         27.06.2001 рік 

Код фінансової установи 14 

Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ   15.06.2004 р. 

Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових 

установ           

14100356 

Реквізити свідоцтва фінансової установи            КС №262  

Кількість відокремлених підрозділів      2 

 

ЄДРПОУ 23285643, П/р 2600630112907  

ПАТ Промінвестбанк  

МФО 300012 

 

 

ЄДРПОУ 23285643, П/р 26000479551800 

ПАТ «УкрСиббанк» 

МФО 351005 



 

ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА» 

Україна, 02068, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 13/12, тел./факс: (044) 289-63-19, e-mail: bina@ukr.net 
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Ліцензії на здійснення діяльності Серія, номер Дата видачі Термін 

дії 

Ліцензія на діяльність із залучення фінансових 

активів із зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення 

Розпорядження №162 

від 26.01.2017р. 

безстрокова 

19.11.2015 безстро

кова 

Чисельність працівників на 31.12.2016р. 7 

Голова правління                                         Ряска Оксана Іванівна 

Головний бухгалтер                                     СПД Пекар Надія Василівна 

Банківські реквізити : 

№ р/р МФО Назва банку Місто 

26508000000060 300023 ПАТ "Укрсоцбанк" Хуст 

26557010241730 300023 ПАТ "Укрсоцбанк" Хуст 

26501300544226 312356 Закарпатське ОУ "Ощадбанк" Хуст 

26040300544226 312356 Закарпатське ОУ "Ощадбанк" Хуст 

 

 

Відповідальність Голови правління за фінансову звітність 

Голова правління несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Його відповідальність охоплює також: 

такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 

застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

Відповідальність Аудитора 

Відповідальність Аудитора полягає в тому, щоб висловити свою думку щодо зазначеної фінансової 
звітності на основі проведеного ним аудиту.  

Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг (видання 2014 року), що із 01.02.2016 р. застосовуються в якості національних стандартів аудиту 

згідно із рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 р. № 320/1, а також інших нормативно-

правових актів щодо діяльності  кредитних спілок. 

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень. При оцінці суттєвості Аудитор керувався положеннями Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації 
бухгалтерів.  

Аудит включає виконання процедур, які направлені на  отримання аудиторських доказів стосовно сум та 

інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, 

включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки. Під час оцінки цих ризиків Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю Кредитної 
спілки щодо підготовки та достовірного подання фінансових звітів для розробки аудиторських 

процедур, що відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю. 

Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових 

оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових звітів. 

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки. 



 

ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА» 
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Висловлення думки  

На думку Аудитора, фінансова звітність Кредитної спілки "Нарцис" станом на кінець дня 31 грудня 2016 

року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати і рух 

грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 
 

Пояснювальний параграф  

Аудитор звертає увагу на примітку 2 розділ «Операційне середовище та безперервність діяльності» до 

цієї фінансової звітності, у якій зазначено, діяльність кредитної спілки в 2015-2016 роках здійснювалась 

в агресивному операційному середовищі, в умовах політичної та економічної паніки, підкріпленої 
девальвацією гривні, збільшенням ставок оподаткування пасивних доходів, а також в умовах 

невизначеності законодавства щодо податкового статусу кредитної спілки.  Майбутній розвиток 

зазначених факторів їх наслідки та вплив на функціонування фінансового ринку, наразі невідомі.  

Правління Кредитної спілки вважає, що вживає усі необхідні заходи для забезпечення фінансової 
стабільності Кредитної спілки у даній ситуації, але непередбачувані подальші погіршення у 

вищезазначених сферах можуть негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан 

Кредитної спілки, у спосіб, що не може бути визначений на даний момент. 

Думка Аудитора не містить застережень стосовно фінансової звітності у зв’язку із наведеним питанням. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Інформація, що наведена у цьому розділі, є результатом проведення Аудитором процедур в межах 

аудиторської перевірки фінансової звітності Кредитної спілки за 2016 рік, у відповідності до МСА. Цей 

розділ включений до Висновку на підставі інформаційного повідомлення Нацкомфінпослуг від 

21.04.2016 року для аудиторів які здійснюють перевірку річної фінансової звітності кредитних спілок та 

інших кредитних установ. Аудитор несе відповідальність за отримання достатньої впевненості в тому, 

що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 

Під час аудиту фінансової звітності Аудитор враховує застосовну законодавчу та нормативну бази. 

Проте Аудитор не несе відповідальності за запобігання недотримання вимог законодавчих і 
нормативних актів, і не можна очікувати що він виявить недотримання вимог усіх законодавчих та 

нормативних актів.      

З метою формування професійного судження щодо дотримання кредитною спілкою  положень 

законодавчих та нормативних актів, аудитор розглянув питання, зокрема: можливості (спроможності) 
кредитної спілки безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців; 

відповідності (невідповідності) прийнятої Правлінням кредитної спілки облікової політики вимогам 

законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової 
звітності; дотримання кредитною спілкою нормативів достатності капіталу, платоспроможності, 
ліквідності та інших фінансових нормативів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг №7 від 16.01.2004 зі змінами та доповненнями, адекватності 
організації та проведення кредитною спілкою внутрішнього аудиту (контролю) та може зазначити 

наступне: 

 Аудитор не виявив додаткових факторів, окрім зазначених в Пояснювальному параграфі, які б могли 

вплинути на спроможність кредитної спілки безперервно здійснювати свою діяльність протягом 

найближчих 12 місяців. 

 Затверджена облікова політика відповідає вимогам законодавства про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності. 
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 Протягом 2016 року Кредитна спілка дотримувалась нормативів достатності капіталу, 

платоспроможності, ліквідності та інших фінансових нормативів. 

 Впроваджена система внутрішнього аудиту (контролю) адекватна розміру та структурі кредитної 
спілки.    

Основні відомості про Аудитора 

ТзОВ «Аудиторська фірма «БІнА» включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, про що має свідоцтво № 0960 від 26.01.2001р. (дія 

свідоцтва рішенням АПУ від 26.11.2016р. № 317/4  подовжена до 26.11.2020р. ); свідоцтво про 

включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ: Реєстраційний номер 0082, строк дії подовжено відповідно до розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 14.01.2016р. №124 до 26.11.2020р.  

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 13/12, тел./факс: (044) 289-63-19 

Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є співробітник Аудитора – 

головний аудитор Аксьонова Н.В. (сертифікат аудитора Серія А №005390 від 26.06.2003р. подовжений 

рішенням АПУ від 25.04.2013 №268/2 до 26.06.2018р.)  

Аудит проведений відповідно до умов договору №24/10 від 24.10.2017. Перевірка фінансової звітності 
Кредитної спілки за 2016 рік проведена у період з  21 листопада 2016р. до 10 лютого 2017р. 

 

 

 

10 лютого 2017р. 

 

Україна, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 13/12 

 

 

 

Директор  

ТОВ «АФ «БІнА»         Ватаманюк М.М. 

(сертифікат аудитора серії А 

№ 000873 від 28.03.1996 р.) 

 

 

 

 

Головний аудитор        Аксьонова Н.В. 

(сертифікат аудитора серії А 

№005390 від 26.06.2003р.) 
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК (тис. грн.) 

Назва 
Ко

д 

Надані кредити за 2016 рік Заборгованість за кредитами на 31.12.2016р. 
Пролонговані кредити на 

31.12.2016 

Простроченість більше 3 місяців на 

31.12.2016р. 

Великі ризики (кредити 

членам кредитної спілки 

>= 10 % капіталу) на 

31.12.2016р. 

кількість, од. 
сума, тис. 

грн. 
Кількість, од. Сума, тис. грн. 

Середньо-

зважена 

процентна 

ставка, % 

Кількість, од. 
Сума, тис. 

грн. 
Кількість, од. Сума, тис. грн. кількість, од. 

сума, тис. 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 

Усього кредитів у тому числі 010 478 3457 295 2660 45,7 0 0 56 678 0 0 

Комерційні кредити 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредити, надані на ведення 

селянських (фермерських) 

господарств 

012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредити, надані на ведення 

особистих селянських 

господарств 

013 5 44 5 26 56,9 0 0 1 8 0 0 

кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 

реконструкцію нерухомого 

майна 

014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Споживчі кредити 015 473 3413 290 2634 45,6 0 0 55 670 0 0 

придбання автотранспорту 
015

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

придбання аудіо-, відео-, 

побутової техніки та 

комп'ютерів 

015

2 
469 3410 289 2633 45,5 0 0 55 670 0 0 

інші потреби 
015

3 
4 3 1 1 156 0 0 0 0 0 0 
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ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2015 РІК (тис. грн.) 

Назва 
Ко

д 

Надані кредити за  2015 

рік 

Заборгованість за кредитами на 

31.12.2015р. 

Пролонговані кредити на 

31.12.2015р. 

Простроченість більше 3 

місяців на 31.12.2015р. 

Великі ризики (кредити членам 

кредитної спілки >= 10 % 

капіталу) на 31.12.2015р. 

кількість, од. 
сума, тис. 

грн.. 

Кількість, 

од. 

Сума, тис. 

грн. 

Середньо-

зважена 

процентна 

ставка, % 

Кількість, 

од. 
Сума, тис. грн. 

Кіль

кість

, од. 

Сума, тис. грн. 
кількіст

ь, од. 
сума тис. грн.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 

Усього кредитів у тому числі 010 582 3122 331 2636 45,2 0 0 55 726 0 0 

Комерційні кредити 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредити, надані на ведення 

селянських (фермерських) 

господарств 

012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
013 30 308 22 139 53,4 0 0 0 0 0 0 

кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 

реконструкцію нерухомого майна 

014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Споживчі кредити 015 552 2814 309 2497 44,7 0 0 55 726 0 0 

придбання автотранспорту 
015

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

придбання аудіо-, відео-, 

побутової техніки та комп'ютерів 

015

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші потреби 
015

3 
552 2814 309 2497 44,7 0 0 55 726 0 0 
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