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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звIт ЕЕзА_rIЕжного лудиторА)

про реrультатц перевiршr фiяапсовоi звiтlrостi та звiтппх даппх
Вппоградiвськоi райоппоi крсдптцоi спiлкп <Едельвсйс)

за псрiод з 01.01,2014 р. по 31.12.2014 р.

м. кпiъ 17 лrотого 2015 р.

Головi Правлirrця
Вппоградiвськоi райоппоi
кредптпоi спiлкll <Едельвейс>

Нацiоrrальвiй KoMicir',
що здiйсrпое державtIс
реryлrоваrrrrя у сферi
рппкiв фiпаЕсовпх послуг

Аудиторська компfirй - Товариство з обмежепоlо вiдповiдаJrьпiстю (УПК-Аудит
Лтд > (д.r,li - ,^улптор), провела аудrт додапоi до цього Висповку рiчrrо'i фirlсrrсо]]о'i звi1llостi
та рiчпих звiпIпх дапих Вппоградiвськоi райоппоi кредптпоi спiлкп <<Едсльвсr-rоl (даri
Кредитliа Спiлка), якi вклlочаlоть ба,тапс Tra 31 грулrtя 2014р, i складеlli за рсзультатalми
дiялt,llосli } 20I4 роцi звil про фiн;rrlсовi реlульlаги. ]BiL про рух грошовиy коштiв. звil пр
власIшй капiтал, прrlмiтки до рiчноi звiтпостi, зага,lьIrу iЕформацilо про крсдитll) спiлку,
звirrri лаlli про фiнаrrсову дiялыtiсть крели rrro-r спiлки. звiгнi данi про скпад aKrllBiB ta

пасивlв кредитItоi спiлки. tBilHi rcrri tlpo лохоли га витраги креди гноI слiлкi!. porpax) нок

необхiлноI с) vи ре l(pUy 1абсзпс,lсllllя llUjiри l1я 8 Фат вiд нсповернеlrих креди l lB. звirlti данi
про кре[иltIу,,tiялыliсtь крсдигllоi спiлки. звirнi данr Ilpo змленi кош,,и Di,l tогllдичllltх
осiб, зDiтпi лапi про дiяlыriсr,ь вiлокрсlrтлсвих пiдроздiлiв крелитноj спiлки

OclroBпi Biloмoclпi про r|уiul ора

Аудпторська компаrriя ТОВ <У[lК-Аудит Лтл> вклtочеrrа до Реестру суб'сктiв
аулиторськоi лiяльпостi за рiшеrпtям АудпторськоI палати yKpaiiлI вiд 26.01.2001р, N! 98,

про цо мае свiдоцтво J\Ъ 2228 (дiя свiдоцтDа рiгIспням АПУ вiд 04.11.2010p. Ne 221lЗ
rrодовжепа ло 04.11.2015p,); свirlоцlво про rtrоlочепЕя до ре€стру аулиторських фiрмTа
аудитОРilJ! якi можгЬ проRолитИ аулиторськi перевiрки фirrансових ycт IoB: Ресфрацiйпиii
rToMep 0020, crpoK лi'i з 28.05,2013р, ло 04,1 1 2015р.

Мiсцезllаподх(еuпя аудuторськоi компапii: YKpafiIa, м, Киiв, вул, Старокиiвська,
бул, l0, Лiтсра И.

Тепефоп: 2З0-47-З2, факсi 2З0-47-З4.
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Особою, вiдповiдаIьною за орIанiзацilо,

спiвробiтник Аудитора головний аудIIтор Поделко
З0,05,2002 р. за Na 00522З),

()cHoBHi BiooMocrпi про Креdurпну cпL,lKy

Iдентифiкацiйний код €ДРПОУ 25440065

Повна назва Кредитноi спiлки Виноградiвська райоiIЕа кредптпа спiлка
(ЕдельвеЙс>

Вид екопомiчноi дiяльхостi за КВЕД 64.92 lншi види кре;цтувавпя

Терiторiя за КОАТУУ 2l2l2l0l00
Мiсцезваходження 90З00, Закарпатська область,

ВиЕоградiвський райоЕ, м, Випоградiв, вул,
ШевчсЕка. буд,60 кв.2

Дага впесенпя змiн до ycтalloвlмx
док!а{еЕтiв

27.04.2012р.

Дата державноI ресстрацii 20,01,1999p,

Код фiпапсовоi уставови \4

,Щата реестрацi'i в peecтpi фiнансових 19 02 2004р

Рсестрацiйний Еомер у PeecTpi
фiнансовrIх vcтaltoB

14100018

Реквiзити свiдоцrва фiЕапсовоi устаЕовп KCNq3
Кiлькiсть вiдокремлеЕих пiдроздiлiв

Лiце[зi'i lla здiйспеЕЕя дiяльЕостi Вiдсутнi
. Чисельпiсть працiвяикiв на З 1 .12.2014р. ,7

Голова попович Василь Васильович
Гоховlшй бухга,'Iтер Кайло Гiльда €вгеrriвпа

Бапкiвськi рсквiзlfгп :

JYn р/р МФО На }ва баllку MicTo
26500qбl ]80805 л Г -Райффайзен баIlк Авмь" | м. киiв

Крели, Iа Спiлка е Ееприбутковою орrапiзацiею, засновФlою фiзичними особами Еа
коохеративriих засадfi .

MeToIo створеtlliя КредиlЕоi Спiлкц е задоволепrrя потреб i'i члеЕiв ) вза€мному
кредиryваннi та надання фiнмсових послуг за рахунок об'едлаlrих rтошових BHecKiB членiв
кредiтЕоi спiJIки.

За Стат}том КредппIа Спiлка здiйсuюс наступЕi видI дiяльностi:
- приймас вступхi та обов'язковi пайоDi та iltmi впески вiд.лепiв спiлкп;
- Еала€ кредити cвolM членам Еа }мовах ix ллатностi, cтpoкoвocтi та забезпечецостi в
lогiвковiй та безготiвковiй формi. Огримуваrи кредити вiд iveHi .rленiв кредитноi спi rки

чо)l() lb ]акож ферvерськi господарсlва,la приваlнi лiлприсvсlва. якi Tllачодяться ) i\
власнос]i, PorMip кгедиlу. llaдalolo олllоv) члену кредиlноi спiлки. не vоже
перевиurуваtи 20 вiдсоrкiв вiл капirалl кре_rиlноiспi.ки:
- заJIучас Еа договiрЕпх умова.\ вЕески (вклали) cвoix чле iв па депозитнi рахунки як
у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi, Зобов'язаяця кредипlоi спiлки перед одним cBo'IM

ч,'Iепом Ее мож}ть бути бiльше 10 вiлсо'гкiв вiд зага,rъппх зобов'язfilь кредитноi спiлки;

плаЕ}ъаятrя l вIIкоямЕя аудитуJ е

С,М. (серrифiмl ауди]ора cepii А вiд

АУДПТОРСЬКА КОМПАllIЯ _ ТОВ (УПК_.{Уlllt l Jl lД,
Украlilд, ш КпiЪ, пул, Ст,рокп]Ъськ& б}л. l0, Лiт€рп П

'I схJФt rтi (0,1:l) 2J0:l7 ]2, 2Jь17_JJ, 2J0_47_З4

€_mаil: !дЦ:дцl!!@цдЦ:дщЦj:сgд:цд



- виступае поручителсм викоIlання rIJ,IeDoM спiлки зобов'язаЕь перед третiми особамиl
- у разi участi в об'сдIаЕiй кредIIтнiй спiлцi сплачуе вступнi, пайовi та iншi ввески до
об'еднаlоi кредитяоТ спi:rки;
- розмiцус тимчасово Bi,llbHi коrцти на депозитЕих ра-хуЕкм В ycтaнoB:tx бапкiв, якi
мають лiцеЕзilо Еа право роботи з вкладами громадяп, обlедвarнiй кредитIriй спiлцi, а такох(

придбавас дерr(мнi цiппi папери, перелiк яких установJllоеться Нацiоне.Iьною комiсi€ю, що
здiйсЕюе дсржавlIе реryлювання у сферi ринкiв фiпансових послц (лмi -

Нацкомфiппослуг), та па'i кооперативних банкiв;
- зЕrлучас па договlрних умовах кредити бмкiв, кредити об'€дЕаЕоi кредитноi спiлки.
кошти 1Еших устапов та органвацiй виключно для ладаЕня кредитlв cBoiм членамJ якцо
iнше пе встановлеrrо рiшеяням НацкомфiЕпослуг. Загалыlа с)ма залучехих коштiв, у гому

числi кредитiв, не мохе перевицувати 50 вiдсоткiв Bдp,t,ocтi загальних зобов'язань та
KaпiTaJly кредитЕоl спijlкй на момент змучеtlня;
- надаС Кредити iнши-\' кредиlниМ спl.кalм. якцо iнше не встановлено рiшеннял
I lацкомфiнпосlrуг;
- вис l) пас qленом п la l l)l(llих сис leM. зокрема T дiйснюг псрекаl кош l iB:

- оплачус за дорученЕям cвoix члеЕiв BapTicTb ToBapiB, робiт i послуг у межах Еадмих
lM кредитiв;
- провадить благолiЙну дiяльЕiсть за рахуЕок KoUrriB спецiа,lьно створених для цього

фондiв.

зIiдно з оl,,lянутими Ауди lopoм док).менlаvи, видiв дiя,тьностi_ що неTа]]наченi в

CTaT}Ti КрсдrтноТ Схiлки, впродовж 2014 року Крелптпа Спiлка Ее здiйсIтювала.

Bido ocrni про умова oozoBopy lla провеdеftня ауluпу
Аудит проведенrrй вiдповiдпо ло умов договору Ns15-270l вЦ 0З.11.14р. Перевiрка

рiчпоi фiЕаЕсовоi звiтностi та рiчЕлх звiтЕих лавих кредитпоТ спiлки за 2014 piк провелсна у
перiод з 02,01,15p, по 16,02.15р.

Оп uс перев iPeqo'i фillаlt coBoi ifuформацii

Вiдповйпо до ЗакоЕу Укра rи (Про бухгалтерський облiк та фiпаясову звiтнiсrь в
yкpalllb) КредппIа Спiлка веде бухгмтерськйй облiк своеi господарськоi дiяльностi J

дотрипtанtlям вимоI, прийЕятих в Украiъi Положень (стандартiв) бlтгалтерського облiку
(лалi П(С)БО), iнших закоЕодавчих i Еормативних aKTiB. На пiдставi даних бухгмтерського
облiку склалсно фiнансову звiтrriсть, яка стала об'ектом аудиторськоТ перевiрки,

Також дапi бухгмтерського облiку с irIформацiйною базою дJlя склсдalнтlя рiчних
звiтних даrrих Кредлпоi спiпки, вiдповiдно до вимог Порядку складання та подаI lя
звiтностi кредитними спiлкамп та об'едЕаними кредитними спiлками до НацiоllмьЕоi
KoMici'i, цо здiйснrос державЕе регулюваЕяя у сферi ринкiв фirrансових послуг вiд 25 |2,2ОOЗ

року Nlr 177 зi змiIrами та доповневпями (далi Порядок N! 177).
f(сй Висновок скJйдений Аулитором на пiдставi перевiрепоi плтм фiнансовоi

iпформацii, паданоТ ксрiвництвом Кредитпоi Спiлки, як тоi
о засновницькi локументи Крелипrоi Сliltкп;
. оборотЕо-смьловийбапаrlс;
. вiдомостi за рахунками бухгаJiтерського облiку за перiол з 01,01,20l4p. rro

З 1 l2.2014 р,;
. договори з члеЕами КредитноТ Спlлки;
. первинпi локументи з прилбанЕя MaTepia,riB, робiт, послуг;
о виппски банку;
. KacoBi док)а(енти;

АУДIlТОРСЬКА КОNlПЛlllЯ, loB <УlIК-ДУДПТ ЛТД )
Укрдiна,I.Кпiв,вул.СтOпогпiuська,буд 10,Лi,срдИ

ТФ 7фпкt: (044)2]0 4? J2 , 2] 0-:l7-J J, 2З0-4?-3l
с mдil: !дЦ:дцl!цLцj&з!d!!:щддд
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фiнансова звiтrriсть за 2014 piK (Баланс (Звiт про фiнансовий стм), Звiт про

фiнаrrсовi результати (Звiт Tlpo сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за

прямим мстолом), Звiт про власний капiтал, Примiтки ло рiчноi фiнансовоi
звiтIlостi);
звiтнi данi за 2014 piK за формами, встановленими Нацiонмьноrо комiсiею, шо
здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (Звiтнi ланi про

фiнансову дiяльнiсть, Звiтнi данi про склад активiв та пасивiв, Звiтнi даri про
доходи та ви,Iратп, Розрахупок яеобхiдпоi с)ми резерву покри,Iтя втрат вЦ
ЕеповерЕеЕих кредитiв, Звiтнi дапi про кредитну дiяльнiсть, Звiтпi ланi про
лiяль iсtъ tsiдокремлеlrих пiдроздiлiв),

В iОповidа,,lьнiсrпь упра&пi HcbКozo персоtlалу за фiнаа сову звi пн ic пlь

ВiдловЦаJIьIiсть за пiдготовку та достовiрЕiсть представлешIя фiнмсовоi звiпrостi та

рiчних звiтЕих даних за 2014 piк у вiдповiдностi з в]Iзначеними критерiями несе Правлilrня
КредипlоI Спiлки. Його вiдповiдмьпiсть охо лlо€: розробку, впровадженЕя ,lа викорисIання
внутрrшнього контролю для пtдготовки та достовiрного представлення фiнаясових звiтiв, якi
не мiстять сутт€вIlх викривлепь вЕаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та ]астосування
вiдповiдноi облiковоi полiтики, а також облiкових оцirrок, якi вИповИають обставпЕам,

О бсяz ауl umо рс bKoi пере в ip ка
Аудиторську перевiрку лiяльвостi КредитЕоi Спiлки за перiод з 01,01,2014p. по

31,12,2014 р проведеЕо з метою забезле.lснЕя достатньоi впевневостi в ToMyJ що фiпавсова
звirrriсть та рiчнi звiтнi данi нс мiстять суттевих перекручеЕь.

Аулптор провiв тестуваЕIlя покaLзпикi]J фiнансово'i звiтностi та рiчних звiтних даних, в
\o]l якого:

. здlйснеIlо atMir Jоксзiв. шо пlдгвсрджуюгъ суми la вiломостi. розкриti в
озЕаченiЙ звlтrtосгi;

. з'ясова]lо принчипи бlхгмlерськоlо об]liк). taclocoBaнi при пiдlоrовчi
фiЕапсовоi звiтllостi;

о дослiджено cyTTeBi облiковi оцiнки, зроблеfii керiвнlrцтвом Кредитноi Спiлки при
пiдготовцi звiтпостi,

Аудпторська перевiрка здiйснювалася вiдповiдно до вимог Законiв УкраiЪи <Про
аудиторську дiяльIliс1ъ) вiд 22.04.1993р, N9 З125-ХП, <Про крсдитяi спi,тки) вiд
20 I2,200l р, М 2908-1ll la Мiжнародних сlацарliв конrролю якосгi. а)дигу. огJlя_ду. iншого
падаЕIlя впевненостi та cyTryTHix пос,ltуг (далi МСА), цо прийIшri в якостi нацiональних
стандартiв аудиту згiдно з рiшепнями Аудиторськоi пмmи УкраЪи.

ВказдIi стандарти зобов'язують Аудитора планувати i проводtrти аудиторську
перевiрк) lакиv чином. шоб T абезпечлl и _loc l а lню влевненiсть у тоvу. utо:

- фiнапсова звiтвiсть вiдповiдае вимогам Закопу УкраiЪп (Про буш,аJlтерський
облiк та фirlахсову звiтЕiсть в yкpaitli) вiд 16.07.1999 р. J{! 996-xlv (дмi - ЗмоtI
про бухгмтерський облiк), пацiона,rьним ПоложеЕням (стаплартам)
бухгалтерського облiку (дмi - П(С)БО);

- рiчнi звiпri ланi Крелитtlо'i спiлки складевi вiдтtовiлrrо ло вимtrг Порядку Nl 177
Також в своiй роботi Аудитор керрався вимогами:

. Методичних рекомендацiй цодо Формату аудиторського висЕовку за ЕаслLдкalми
проведеllня аулиry рiчноi фiнансово] rBitHocTi га рiчних звiгн}тх дмих кредигноi
спiлки та об'едпапоi креди,гпоIслiлки, затвсрджених розпоряджеIiвIм ДерхавЕоi
KoMicii з регухtоваlпrя ринкiв фiнапсовrтх послуг Украillи вiд 27.12.2005 р. JФ 5202;

;\ули'l орськл комплпIя - тов (уIпi_лудlI l' Jt'l лDyKp,ii,o, м Кпiз, вул Стд рокп iвcbfi!, буд. l0, _rliт€0, П
ТФ./факс: (0{{) 2J0_47-32, 2З0_{7_]], 2]0_47_З,l

еmlil: uok_!Udit@uDk-audit.com,ua



. Мстодичхих рекомеЕлацiй щодо rrровелеIl1lя аудиту фiнансовоi звiтIiостi кредитIпх
спiлок вiдловiдно до Мiжнародни\ (lа]царгiв аудиту. Tаlвердженж 

рiшенням
АудиторськоТ палатl1 УкраiЕи вiд 01.1 1.2013 р, No 260/6,

В id по в id.Lп ь н i спlь Ауd ulпор а

Вiдповiдоrьнiсть Аудитора по,rrгас у висловленнi дум]оr rrро перевiрену фiлаЕсову
звiтЕiсть та звiтнi даlli Кредптноj спiлки Ila ocloBi результатiв проведеItоIо Еим аудиту,

Аудит псредбачас rrиконаЕЕя аулиторських процедур дця отримаrlшI аудиторськlr{
локазiв стосовно сум та розкритIiв у t|iнансовiй звi,пrостi, l}ибiр процед}р за.теп(ить вiд
сулхеllllя Аудитора) вклIочаочи оuiпку ризикiв сутт€вих викривлень фiuансовоi звiтностi
внаслiдок шllхрайства або помилки. ВйкоЕуючи orIiEKy цих ризикiв, Аудитор розглядае
зalходи вIIутрrшнього конIролю, що стосуIоться складання та достовlрного подаЕtlя

фitlапсовоi звiтrостi, з MeToIo розробки аулйторських процедур, якi вiдповiлають
обставиlrам, а Ее з McToIo вис]lовлеЕЕя д).мки щодо ефекrпвностi внутрilшIього контролю
Крелиlfiоi Спiлки. Аудит вк,пюча€ також оцiвк} вiдllовИностi викорltстаЕпх облiкових
полiтик. rlрийвятнiсть облiкових оцiЕок, викокаl]и\ улравлiнським персопмом, T,a

laliIлbHL,l о llодання фiнансово-r rBir rroc t i,

Аулиlор Bвa)l(ac. в ходi провсдення а)диlорсLкоi персвiрки ни\4 о,Iриманi досlаllli гд

прийнятii аудиторськi локази для висловлсЕвя cBoer ду]!lкй.

В ucloB.,lel н я Оум кч u|оdо фi н ан coBoI lBiп н ос ltli

На думку Аулитора, фiнансова звiтlliсть Впноградiвсъкоi райоtlllоi кредитнOi
cпi.rKrr <Еле;rьвсйсr) за piк, що закirrчився З1 грудIiя 2014 року складена l} ycix сутт.вих
аспектах вiдповiл{о до Закону Укрdtrи (Про бухгмтерськиЙ облiк та ф rансову звiтнiсть в
YKpaiEi) та прийяятих в YKpairri Положень (сшндартiв) бухгаптерського облiку,

Впеловltеttttя lумкu lцоlо рiчн|L| звirflнalх ОапaLх

На думку Аудитора, рiчнi звiтнi данi за 2014 piK, складепi лпя подання до
Нацiоrrzь,rьпоi KoMicii, що здiйснюе державне регулюваЕня у сферi ринкiв фiпансових послуг,
вiдповiдаlоть вимогам до ii склацаI {я i справедливо й достовiрно вiлображають:

- фirrаrrсову i кредитпу дiяльвiсть Кредптноi Спiлки;
- склад активiв та пасиrriв ii БiшаIrсу;
- лохоли та витрати Кредитноi Спiлки, результат ]li лiялыIостi
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