АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фірми ТОВ «Рада Лтд»
про надання впевненості щодо річних звітних даних
кредитної спілки «Прибуткова»
за станом на 31 грудня 2013 року
м. Київ

05 березня 2014 року

Аудиторами ТОВ «Аудиторська фірма «Рада Лтд», яка здійснює свою
діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в реєстр субєктів аудиторської
діяльності №1575, виданого згідно рішення АПУ №101 від 18.05.2001 р, дію якого
подовжено до 31.03.2016р., та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, № 0041, видане за рішенням Нацкомфінпослуг №2193 від 11.07.13 р.
була проведена аудиторська перевірка річних звітних даних кредитної спілки
«Прибуткова» (далі кредитної спілки або Спілки) станом на 31 грудня 2013 року у
наступному складі:
Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);
Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);
Звіті дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток3);
Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);
Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених
кредитів (додаток 5);
Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);
Про залученні кошти від юридичних осіб (додаток 7);
Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
(додаток 8)
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цих фінансових звітів у відповідності з нормативними вимогами до
організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно 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
Ми відповідаємо за висновок щодо надання впевненості щодо річних звітних
даних кредитної спілки.
Відповідальною особою за проведення перевірки є аудитор Лобов Павло
Іванович, сертифікат серії А № 003707 від 26.03.99р.
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Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 10.02.2014р. по
05.03.2014р. відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність»,
Закону України «Про кредитні спілки», Міжнародних стандартів аудиту та
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками
проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної
спілки та об’єднаної кредитної спілки затверджених розпорядженням ДКРРФПУ
від 27.12.2005 р. №5202.
Аудиторська перевірка здійснювалась аудиторами ТОВ «Аудиторська фірма
«Рада лтд», що зареєстрована за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 47. Фактичне
місцезнаходження: м.Київ, вул.Лейпцигська, 2/37, тел. (044) 507-25-56.
Аудиторська перевірка здійснювалась за фактичною адресою розміщення
аудиторської фірми: м. Київ, вул.Лейпцигська, 2/37.
1. Основні відомості про кредитну спілку.
Кредитна спілка «Прибуткова» зареєстрована 01 квітня 2010р. Печерською
районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 070 102 0000
039399. Спілці присвоєно ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045323.
Спілка зареєстрована як фінансова установа відповідно до розпорядження
Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №375 від
23.06.2011р., Свідоцтво серія КС № 936 від 23.06.2011р.
Місцезнаходження Спілки: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119-121, кв.
112
Станом на 31 грудня 2013 року чисельність працівників Спілки становила 3
працівника. Кількість членів кредитної спілки складає –55.
Станом на 31 грудня 2013 року відокремлених підрозділів Спілка не має.
Станом на 31 грудня 2013 року Спілка має наступні рахунки в банках:
р/р 2650926040030, МФО 304988 в Київському відділенні №5
АБ
«Укркомунбанк»
Господарська діяльність кредитної спілки відповідає статутним положенням.
Станом на 31.12.2013 р. кредитна спілка «Прибуткова» ліцензій на здійснення
ліцензованої діяльності не отримала.

Висновок.
Ми провели перевірку річних звітних даних кредитної спілки за станом на 31
грудня 2013року, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг та складаються з наступних
складових частин:
Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);
Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);
Звіті дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток3);
Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);
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Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених
кредитів (додаток 5);
Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);
Про залученні кошти від юридичних осіб (додаток 7);
Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
(додаток 8)
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту, які застосовуються при виконання завдань з надання впевненості (МСА
3000 «Завдання з надання впевненості».
Згідно з цими документами ми спланували та провели перевірку, щоб
одержати обґрунтовану впевненість у тому, що річні звітні дані складені у
відповідності до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатньо інформації для висновку.
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу
для аудиторського висновку.
За наслідками перевірки, ми вважаємо, надані нам річні звітні дані кредитної
спілки «Прибуткова» за 2013 рік складені у відповідності з вимогами Порядку
складання та подання звітності кредитними спілками, затвердженому
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 25.12.03 р. №177 зі змінами та доповненнями.
Аудитор
ТОВ АФ «Рада Лтд»
сертифікат А №003707
від 26.03.99р.,
подовжений до 26.03.2018р.

Лобов П.І.

Директор аудиторської фірми
ТОВ АФ “Рада Лтд”
сертифікат А №005378
від 28.04.94р.,
подовжений до 28.04.2018р.
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