
                                                                                               ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

                                                            ____““ААууддииттооррссььккаа  ффііррммаа  ““ЦЦііллккоомм  ттааєєммнноо””  
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,  

№3080 від 19.11.2002р. (термін дії  продовжено рішенням АПУ № 
349/3 від 28.09.2017р. термін дії до 28.09 2022р.) 

 
  

  

  

  
 

  

  

  
                                  

  
  

        

          ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

щодо фінансової звітності   

 Кредитної  Спілки 
«Захист» 

за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 
 

 

Місцезнаходження: 50101, Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, пр. Металургів, будинок 36А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

______________________________________________________________________________________________________________________  
5500000000,,  мм..  ККррииввиийй  РРіігг,,  ппрр..  ППоошшттооввиийй,,  5566;;  ттеелл..  ((00556644))  9900--2222--3322  

рр//рр  2266000000003399228844770000  вв  ААККІІББ  ““УУккррССииббббааннкк””    
МФО 351005, ЄДРПОУ 32098120 

 



 2 

                

                     ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо  фінансової звітності  
Кредитної Спілки 

«Захист» 

станом на 31.12.2017року 

Керівництву  

Кредитної Спілки 

«Захист», 

Національній Комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

 
Думка 

 

      Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки «Захист» (код ЄДРПОУ: 

19434959, місцезнаходження: 50101, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 

Металургів, буд. 36А), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 

2017 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)  за 2017 рік, звіту про 

рух грошових коштів за 2017 рік, звіту про  власний капітал за 2017 рік та приміток до 

фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик за 2017 рік. 

     На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах  фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати і грошові 

потоки за  2017 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки 

  

     Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2015 року (МСА), 

прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 

№ 344 від 04.05.2017 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися 

після 01 червня 2017 року, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних 

фінансових установ за 2017 рік. 

    Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 

Кредитної спілки «Захист» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані 

нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати  в 

нашому Звіті. 
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Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності. 

 

     Ми звертаємо увагу на примітку 2 розділ «Операційне середовище та безперервність 

діяльності» до цієї фінансової звітності, у якій зазначено, що діяльність Кредитної спілки в 

2017 році здійснювалось в агресивному операційному середовищі, обумовленому 

негативною ситуацією в Україні. Майбутній розвиток зазначених факторів, їх наслідки та 

вплив на функціонування фінансового ринку, наразі невідомі. Передбачити масштаби впливу 

ризиків на майбутню діяльність Компанії на даний момент з достатньою достовірністю 

неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути результатами 

таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть 

ідентифіковані і зможуть бути оцінені. 
 

Інформація щодо річних звітних даних 

 

    Нами була проведена перевірка річних звітних даних Кредитної Спілки «Захист». 

Досліджено достовірність складання та подання звітних даних за період 2017 року, які були 

подані до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України разом з 

річною фінансовою звітністю за 2017 рік. 

   Складання та подання інформації у звітних даних у звітних даних підприємства, 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 в кредитної спілки (додаток 3); 

- Звітні дані про доходи та витрати (додаток 4); 

- Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок кредитної спілки (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) 

- Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій з внесками (вклади) 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9) 

відповідає 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 № 177 

від 25.12.2003 року зі змінами та доповненнями з урахування вимог Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 

12.07.2001 року, Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 року за № 2908-III, 

Розпорядження  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №7 від 

16.01.2004року «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та 

критерії якості системи управляння кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок». 

     Дані звітності в цілому відповідають даним фінансової звітності за 2017 рік. 

     Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та 

аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої 

інформації. 

    Ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності невідповідностей між 

фінансовою звітністю та річними звітними даними, які подаються в Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У результаті 

виконаних процедур (ознайомлення, розгляд, співставлення та інші) щодо річних звітних 

даних аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які необхідно 

було включити до звіту. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

      Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФ З  та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

    Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

    Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, 
на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
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розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити 
свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки 
й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

      З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 

Кредитною спілкою «Захист» положень законодавчих та нормативних актів  у відповідності 

до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 01.02.2018 року за № 142 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», ми здійснили відповідні 

аудиторські процедури та отримали достатні докази з наступних питань: 

 

1. Повідомлення Кредитною спілкою Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у        

документах, що додавалися до заяви при отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів 

з дня настання таких змін – дані вимоги дотримані. 

 

 2. Надання Кредитною спілкою клієнту (споживачу) інформації відповідно до ст.12 Закону 

про фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеної ч.1 ст.12 зазначеного 

закону на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності – дані вимоги 

дотримані. 

 

3. Розкриття Кредитною спілкою інформації відповідно до ч.4, ч.5 ст.12
1
 Закону про 

фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) –

 дані вимоги дотримані. 

 

4. Розміщення Кредитною спілкою внутрішніх правил надання фінансових послуг на 

власному веб-сайті (веб-сторінці) на пізніше наступного робочого дня після дати набрання 

ними чинності із зазначенням такої дати – дані вимоги дотримані. 

 

5. Дотримання Кредитною спілкою ст.10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття 

рішень у разі конфлікту інтересів – дані вимоги дотримані. 

 

6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється Кредитною спілкою обслуговування 

клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 

документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та  
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споруд, який має кваліфікаційний сертифікат – відповідність підтверджена Експертним 

висновком № 30/109 від 08.12.2017 року наданим експертом технічного обстеження 

будівель і споруд Підлісній  С.А. (кваліфікаційний сертифікат – Серія АЕ № 003721 від 

14.05.2015 року). 

 

7. Розміщення Кредитною спілкою інформації про умови доступності приміщення для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального 

сприйняття клієнтом (споживачем) – дані вимоги дотримані. 

 

8. Внесення Кредитною спілкою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до ЄДР 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного 

реєстру фінансових установ відповідно до вимог, встановлених розділом XVII Положення 

№41 – відокремленних підрозділів у Кредитної спілки немає. 

 

9. Забезпечення Кредитною спілкою зберігання грошових коштів і документів та наявність 

необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну 

сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових 

розрахунків, встановлених Постановою НБУ №637 та Постановою №210 – дані вимоги 

дотримані. 

 

10. Дотримання Кредитною спілкою обмеження щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, встановлених п.37 Ліцензійних умов №913, р.2 Положення № 

1515 – дані вимоги дотримані. 

 

11. Кредитна спілка включає у договори про надання фінансових послуг обов’язкове 

посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг– дані вимоги дотримані. 

 

  12. Кредитна спілка дотримується внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких     

визначено Переліком № 116 – дані вимоги дотримані. 

13. Кредитна спілка має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та 

спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим Вимогами №4122, 

і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та 

подання звітності до Нацкомфінпослуг– дані вимоги дотримані. 

14. Кредитна спілка провадить господарську діяльність з надання фінансових послуг у 

частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення виключно після отримання відповідної ліцензії– дані вимоги дотримані. 

15. Кредитна спілка виконує вимоги пункту 41 Ліцензійних умов №913, яким установлено, 

що фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання 

фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), 

зобов’язання за якими визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті– дані вимоги 

дотримані. 

16. Кредитна спілка виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час 

укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених 

книгою п’ятою ЦКУ, статтею 6 Закону про фінпослуги, частиною сьомою статті 10 Закону 

про спілки – дані вимоги дотримані. 
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17. Кредитна спілка під час прийняття членів до своєї спілки дотримується ознаки 

членства, визначеної її статутом відповідно до статей 6, 7 Закону про спілки– дані вимоги 

дотримані. 

18. Кредитна спілка скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, 

але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону про спілки– дані 

вимоги дотримані. 

19. Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної 

спілки на депозитні рахунки, визначених Розпорядженням №821– дані вимоги дотримані. 

20. Кредитна спілка розкриває інформацію щодо джерел формування залучених коштів, 

інших ніж внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки в тому числі, 

залучених від юридичних осіб (назва, код за ЄДРПОУ, суми, строки та умови залучення 

(процентна ставка)) – дані вимоги дотримані. 

21. Кредитна спілка дотримується вимог законодавства щодо формування резерву сумнівних 

боргів та резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, який є резервом, 

що формується згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку із 

знеціненням (зменшенням корисності) активів внаслідок реалізації кредитного ризику– дані 

вимоги дотримані. 

 

22. Кредитна спілка розкриває інформацію щодо активних операцій не пов’язаних з її 

фінансовою діяльністю– дані вимоги дотримані. 

 

23. Розкриття інформації  щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше 

відсотків відповідного розділу балансу. 

                                                   

Основні засоби.  

     Основні засоби  на підприємстві обліковуються за первісною вартістю  мінус накопичена 

амортизація та збитки від знецінення, за наявності. Амортизація основних засобів 

розраховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості 

до  ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу. Амортизація 

активу починається коли він стає придатним для використання.   Амортизація припиняється 

коли припиняють визнання активу.      

    За даними фінансової звітності Кредитної спілки станом на 31.12.2017 року на балансі 

обліковуються основні засоби за первісною вартістю 42 тис.грн, сума нарахованого зносу 

основних засобів станом на 31.12.2017 року склала 17 тис.грн, залишкова вартість склала 25 

тис.грн,  що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. 

   На думку аудиторів, дані фінансової звітності Кредитної Спілки стосовно основних засобів  

відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку та первинним документам, наданим на 

розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність та повнота їх оцінки в цілому 

відповідають вимогам МСБО та Наказу про облікову політику Кредитної спілки. 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість. 

У складі довгострокової дебіторської заборгованості у сумі 42 тис.грн. відображена 

довгострокова частина кредитного портфеля Кредитної спілки, з фактичним терміном 

погашення не раніш ніж 31.12.2018 року. 
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Інші фінансові інвестиції. 

Кредитна спілка під час складання фінансової звітності відносить до фінансових інвестицій 

кошти розміщені в банках на депозитних рахунках, ОКС, внески до капіталу Об’єднаної 

кредитної спілки. Фінансові інвестиції обліковуються та відображаються у звітності за 

справедливою вартістю. 

У статті «Інші фінансові інвестиції», які відображені у рядку 1035 Балансу «Звіту про 

фінансовий стан» відображено пайові внески в Об’єднану кредитну спілку у сумі 33, тис.грн. 

 

Оборотні активи. 

   У складі оборотних активів значну частину складають статті  Балансу «Звіту про 

фінансовий стан» - інша поточна дебіторська заборгованість та гроші та їх еквіваленти. 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість. 

До іншої поточної заборгованості Кредитна спілка відносить будь-яку заборгованість, крім 

зборів, податків та обов’язкових платежів, в момент виникнення юридичного права на 

отримання платежів за такою заборгованістю. Відповідно до вимог Розпорядження № 7, з 

метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю у разі виникнення ризику 

неповернення, кредитна спілка формує резерв сумнівних боргів. Величина резерву 

визначається відповідно облікової  політики Кредитної Спілки. 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року складає 2090 тис грн., 

яка складається з залишку основної суми за кредитами у сумі 2012 тис.грн., залишку 

нарахованих, але несплачених відсотків за кредитами 143 тис.грн., інша поточна дебіторська 

заборгованість 50 тис грн., з вирахуванням резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок в сумі 104 тис.грн та резерву забезпечення покриття втрат  за 

нарахованими відсотками в сумі 11 тис.грн. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських 

рахунках, а також кошти на депозитних рахунках в банках «До запитання» та зі строком 

розміщення менш ніж 3 місяці. 

Складові статті «Гроші та їх еквіваленти», які відображені у рядку 1165 Балансу «Звіту про 

фінансовий стан» мають наступну складову: 

- готівка в касі в межах ліміту, встановленого на підприємстві, склала 256 тис.грн; 

- гроші на поточному рахунку у банківських установах склали 40 тис.грн; 

- залишок коштів на депозитному рахунку в банку зі строком розміщення до 3-х місяців 

склав  750 тис.грн. 

Безготівкові та готівкові розрахунки здійснюються Кредитною спілкою з дотриманням вимог 

діючого законодавства. 

 

Власний капітал. 

Власний капітал –це загальна вартість засобів Кредитної спілки, які належать їй на правах 

власності і використовуються для формування активів, такі активи і є чистими активами 

підприємства. Кредитна спілка відносить до капіталу пайовий, резервний, додатковий 

капітал, а також залишок нерозподіленого доходу. 

Пайовий капітал формується за рахунок обов’язкових пайових внесків членів Кредитної 
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Спілки «Захист». Станом на 31.12.2017 року розмір обов’язкових пайових внесків 

становить 19 тис.грн. 

Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків Кредитної спілки, які 

не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення 

платоспроможності підприємства та захисту заощаджень її членів. Кредитна спілка формує 

резервний капітал відповідно до Положення про фінансове управління Джерела формування 

резервного капіталу передбачені Статутом та Положенням про фінансове управління. 

Резервний капітал Кредитної спілки «Захист» формується за рахунок вступних внесків 

членів Кредитної спілки, які не повертаються ні в якому разі, станом на 31.12.2017 року вони 

склали 28 тис.грн. та за рахунок частини доходу Кредитної спілки, яка склала на 31.12.2017 

року 441 тис.грн. 

В фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ кредитна спілка визначає фінансовий 

результат методом нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат. 

Нерозподілений прибуток Кредитної Спілки станом на 31.12.2017 року склав 185 тис. грн., 

що відображено по рядку 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан ). 

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Кредитної спілки протягом 2017 

року наведено в Звіті про власний капітал. 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення 

 

У складі  поточних зобов’язань та забезпечень значну частину складають статті  Балансу 

(Звіту про фінансовий стан») : 

- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 

- інші поточні зобов’язання. 

 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями відображає 

поточну заборгованість переведену зі складу довгострокової при настанні терміну 

погашення на протязі дванадцяти місяців з дати балансу, а саме, внески на депозитні рахунки 

членів кредитної спілки термін погашення яких до 31.12.2018 року. Даний показник станом 

на 31.12.2017 року відображено по рядку 1610 Балансу (Звіту про фінансовий стан) у сумі 

733 тис.грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2017 року склали 1818 тис. грн., у тому числі, 

- внески членів на додаткові пайові внески за амортизованою вартістю – 1508 тис. грн.; 

- поточні зобов’язання за внесками  (вкладами) на  та депозитні рахунки  у сумі 263 тис.грн.  

- інша поточна кредиторська заборгованість – 47 тис.грн. 

 

 Основні відомості про підприємство: 
 

Повна назва:  
Кредитна Спілка «Захист» 

Код ЕДРПОУ: 19434959 

Місцезнаходження: 50101, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 36А 

Дата державної реєстрації:  12.06.1996 року 

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів): 18.04.2016 року 

Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 

64.92 Інші види кредитування 
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Отриманні ліцензії на здійснення діяльності та спеціальні дозволи:  

- Ліцензія на впровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на залучення фінансових активів із  

зобов’язанням щодо їх повернення (розпорядження Нацкомфінпослуг № 507 від 07.03.2017 

року) 

- Ліцензія на впровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження Нацкомфінпослуг № 516 від 

07.03.2017 року) 

 

Керівництво: 

Голова правління: Кочерга Олена Володимирівна 

Головний бухгалтер: Квасова Ольга Іванівна 
 

Численність працівників на звітну дату – 4 особи  

Відокремлені підрозділи (філії та відділення) –  відсутні 
 

Основні відомості про аудиторську фірму 
 

Повне найменування:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Цілком таємно». 

 

Місцезнаходження: 

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.56, тел. (0564) 90-22-32 

 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

які одноособово надають аудиторські послуги № 3080 від 19.11.2002р. 

(подовжено рішенням АПУ № 349/3 від 28.09.2017р.  термін дії до 28.09.2022р.)  

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0397, видане Рішенням АПУ  від 

31.10.2013 року № 281/4. 

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0147 видане 

Нацкомфінпослуг від 18.02.2015 року (подовжене розпорядженням Нацкомфінпослуг за  

№ 4324 від  21.11.2017 року). Строк дії свідоцтва подовжено  до 28.09.2022 року. 

 

Аудитор  

ТОВ «Аудиторської фірми «Цілком таємно»                ____________       Н.В. Юрко 
Сертифікат: Серія А №003992  від 27.10.1999р.  
(подовжено рішенням АПУ № 279/2 від 26.09.2013р.,термін дії до 27.10.2018р.) 

 

                    

Директор                                                                                 ____________       О. Ю. Субота  

ТОВ «Аудиторської фірми «Цілком таємно»   
Сертифікат: Серія А №004630 від 30.03.2001р.  
(подовжено рішенням АПУ № 308/2 від 26.02.2015р.,термін дії до 30.03.2020р.) 

 

Місцезнаходження: 

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.56, тел. (0564) 90-22-32 

 

Дата  аудиторського висновку 10 квітня 2018р. 
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