
1  

 

Внесена в Реєстр АПУ 29.09.2005 р. За Рішенням №153/3 
Свідоцтво №3663 

 

 

 

   А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К  

(звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової  звітності ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ 

СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ» 

 за 2015 рік. 

 

 

Цей аудиторський висновок адресується: 

Керівництву, учасникам КРЕДИТНОЇ 

СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ» 

Національній комісії, що здійснює державне  

регулювання у сфері  ринків фінансових 

послуг 

 

І. Звіт щодо першої фінансової звітності 
Вступний параграф 

 
 

Основні відомості про спілку 
 
Основні відомості про спілку наведені в таблиці № 1.  
 

Таблиця №1. 

Повна назва  Чернігівська міська кредитна 
спілка «Народна воля» 

Код ЄДРПОУ 25786199 

Місце знаходження 14000, Чернігівська область, місто 

Чернігів, вулиця Гетьмана 

Полуботка, будинок 8-А 

Державна реєстрація 17.02.2000 р. 
Номер запису  
1 064 120 0000 002714 

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Чернігівської 
міської ради 

Дата та номер рішення Держфінпослуг про 
внесення  інформації до Державного реєстру 
фінансових установ  

13.05.2004 р. № 545, 
реєстраційний номер 14100239 

Основні види діяльності відповідно до установчих 
документів 

64.92 – Інші види кредитування 

64.19 – Інші види грошового 
посередництва 
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Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» 
проведено аудит першої  фінансової звітності  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ» , (далі  - Товариство)  за 2015  рік  у складі: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан); 

 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний доход); 

 Звіту про рух грошових коштів; 

 Звіту про власний капітал; 

 Примітки, які пояснюють вплив переходу з попередньо застосованих 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі –МСФЗ) (надалі разом – «перша 
фінансова звітність»).  

 
Перша фінансова звітність була складено управлінським персоналом із використанням 
концептуальної основи  Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі –МСБО) та 
МСФЗ враховуючі особливі вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності». 
 
До дати переходу на МСФЗ підприємство вело бухгалтерський облік та складало 
окрему фінансову звітність відповідно до П(С)БО.  Згідно з вимогами МСФЗ  1 
підприємство застосовувало уніфіковані бухгалтерські принципи у вхідному звіті 
про фінансовий стан згідно з МСФЗ на дату переходу та буде їх застосовувати 
впродовж періодів, поданих у першій повній фінансовій звітності, складеній 
згідно з МСФЗ. 

Попередня фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського 
законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, тестуванням на 
предмет відповідності критеріям визнання, проведенням перекласифікації статей 
з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. 

 
 
 
Відповідальність управлінського персоналу за  фінансову звітність. 

Номера, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на 
здійснення діяльності 

Ліцензія Серія АВ № 534877 , дата 
видачі 30.06.2010 року, термін дії  
з 24.06.2010 по 24.06.2015 року; 
Ліцензія Серія АЕ № 287619, дата 
видачі 01.07.2015 року, термін дії  з 
25.06.2015 по 25.06.2018 року; 
Ліцензія дата видачі 01.10.2015 
року, безтермінова.  

Чисельність працівників 5 
Наявність відокремлених підрозділів немає 
Учасники та їх частки в статутному (складеному) 
фонді станом на 31.12.2015  р. 

немає 

Розрахунковий рахунок 26503004498  

МФО 353100 
Назва банку ПАТ Полікомбанк 
Телефон, факс 0462-610-287 
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Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 
він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, за вибір та застосування 
відповідної облікової політики, подання облікових оцінок. 
 
Відповідальність аудитора 
Відповідальністю Аудитора є висловлювання думки щодо  фінансової звітності 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ»  на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

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

послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 

документах, що містять перевірену аудитором  фінансову звітність», МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», 

МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 

МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальних основ спеціального призначення». Ці стандарти вимагають 

від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й  виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненості, що перша 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  попередньої 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку  цих ризиків, 

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання суб’єктом 

господарювання  попередньої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 

процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 

оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 

виконаних управлінським персоналом,  та оцінку загального подання  попередньої 

фінансової звітності. 

Аудитор вважає, що ми отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 

висловлювання умовно-позитивної думки. 

 

Загальний висновок аудитора 

Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки. 

Надана фінансова звітність ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ»  за рік, що закінчився 2015, складена згідно із 
вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності», є попередньою та підготовлена  з метою подання порівняльної 
інформації для першого періоду, який закінчиться 31 грудня 2016 року. 

Відповідно до наказу «Про облікову політику» вибрало датою переходу 01.01.2015 

року.  
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Таким чином, показники в цій попередній фінансовій звітності можуть вимагати 

коригувань під час складання першої повної фінансової звітності згідно з МСФЗ за рік, що 

закінчується 31 грудня 2016 року. 

Також попередня фінансова звітність відрізняється від нормативної 
звітності, складеної для цілей звітності в Україні, тим, що вона містить певні 
коригування, не відображені в бухгалтерських книгах підприємства, які необхідні 
для відповідного подання фінансового стану, результатів діяльності та руху 
грошових коштів згідно з МСФЗ. Коригування, що є результатом переходу на 
МСФЗ, були відображені як коригування вхідного залишку нерозподіленого 
прибутку на 1 січня 2015 року.  

Таким чином, дії підприємства щодо визначення справедливої вартості активів 

відповідають вимогам МСФЗ 1. Проте вартість необоротних активів у подальшому, якщо 

підприємство змінить метод оцінювання активів, на нашу думку, може бути змінена. 

Вплив змін на справедливу вартість активів визначити у даний час неможливо. 

Для обґрунтування вибраної ставки підприємство використало дані про середні 

ставки запозичень у першому кварталі 2012 року за довгостроковими депозитами 

юридичних осіб відповідно до інформації НБУ та власну оцінку кредитного ризику, який 

пояснюється специфікою господарювання підприємства, галузі, діючого законодавчого 

регулювання, відносин власності. 

 Перелічені питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на 

фінансові звіти підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо 

наданих фінансових звітів. 

  

Висловлювання умовно-позитивної думки. 

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі 

«Підстава для  висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВОЛЯ», станом на 

31.12.2015 року, та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 

аспектах  відповідно до МСФЗ 1, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 

стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як 

очікується будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує повний пакет 

фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2016 року.  

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

          Таблиця № 2 

Найменування Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська фірма 
«ВІТА ПОШТОВА» 

Код ЄДРПОУ 33543270 
Реєстраційні дані 30.08.2005 р. Дніпровською РА в м. Києві 
Місцезнаходження  02094 м. Київ, вул. Краківська 15/17 к.110 
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№, серія, дата видачі та термін дії 
свідоцтва про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності 

№3663 від 29.09.2005 р. термін дії до 
28.05.2020р. 

№, серія, дата видачі та термін дії 
свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм  та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ 

№0151 від 26.03.2015 р. чинне до 28 травня 
2020 року. 

Телефон, поштова та електронна адреса 044 574-94-41, vita_poshtova@ukr.net 
Керівник  Куліченко Оксана Вікторівна 
Інформація про аудиторів, які брали 
участь в аудиторській перевірці: 

 

Малюк Наталія Володимирівна №006646 від 24.12.2014 р. чинний 24.12.2019 р. 
Куліченко Оксана Вікторіна №005681 від 29.04.2009 р. чинний до 

29.04.2019 р. 
Дата початку проведення аудиту  26 лютого 2016 року 
Дата закінчення проведення аудиту  20 березня 2016 року 
Дата   і номер Договору на проведення 
аудиту 

Від 26 лютого 2016 року 

Дата складання аудиторського висновку 20  березня 2016 року 
 

 

Аудитор                                                                                                          Н.В.Малюк 

 

Директор                                                                                                   О.В.Куліченко 

ТОВ «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА»                              

 

 

 


