
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Фінансова підтримка» за ЄДРПОУ 33205863

Територія ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ 6310100000

Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка за КОПФГ 925

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 10

Адреса, телефон вулиця ІВАНІВСЬКА, буд. 1, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл.,61022              7078416

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 -
     первiсна вартiсть 1001 13 13
     накопичена амортизація 1002 12 13
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 6 9
     первiсна вартiсть 1011 57 63
     знос 1012 51 54
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 7 9
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Виробничі запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 7 229 8 508

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44 842 25 396
 Поточні фінансові інвестиції 1160 200 37 605
 Гроші та їх еквіваленти 1165 26 362 22 111
   Готівка 1166 174 231
   Рахунки в банках 1167 26 188 21880

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 - -
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 78 633 93 620
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 78 640 93 629
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 821 12 821
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 2 483 2 483
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 11 086 11 285
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 52 238 67 024
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 78 628 93 613
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 - -
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
    розрахунками зі страхування 1625 - -
    розрахунками з оплати праці 1630 1 1
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 11 15
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 12 16
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 78 640 93 629
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство КC «Фінансова підтримка» за ЄДРПОУ 33205863

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 7 395 9 752
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 554 ) ( 293 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( 7 )
Інші операційні витрати 2180 ( 503 ) ( 324 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 6 338 9 128
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 8 448 1 880
Інші доходи 2240 - -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( 798 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 прибуток 2290 14 786 10 210
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 14 786 10 210
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14 786 10 210

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 14 1
Витрати на оплату праці 2505 111 95
Відрахування на соціальні заходи 2510 41 35
Амортизація 2515 4 5
Інші операційні витрати 2520 887 488
Разом 2550 1 057 624

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство КC «Фінансова підтримка» за ЄДРПОУ 33205863

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - 6
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 4 173

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 50 637 41 173

Кредитна спілка «Фінансова підтримка»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№8/20164



Кредитна спілка «Фінансова підтримка»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 6 225 8 141
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 127 ) ( 102)
Праці 3105 ( 90 ) ( 82 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 38 ) ( 45 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 57 ) ( 74 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 50 ) ( 62 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( 29 369) ( 70 337 )

Інші витрачання 3190 ( - ) ( 1 050 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 27 185 -22 197

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 7 780 1 576
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3250 115 182 49 532
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( 154 597 ) ( 37 932 )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -31 635 13 176

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 199 39 901
Отримання позик 3305 - 2 745
Інші надходження 3340 - 43 240

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 - 3 543
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( 100 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( 46 902 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 199 35 341
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4 251 26 320
Залишок коштів на початок року 3405 26 362 42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 22 111 26 362

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Фінансова підтримка» за ЄДРПОУ 33205863

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12 821 - 2 483 11 086 52 238 - - 78 628
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 12 821 - 2 483 11 086 52 238 - - 78 628
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 14 786 - - 14 786
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - 199 - - - 199
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 199 14 786 - - 14 985
Залишок на кінець року 4300 12 821 - 2 483 11 285 67 024 - - 93 613
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 Примітки до річної Фінансової  звітності
 за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року( в тис.грн.)

 
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» 

1. Загальна інформація 

Повне найменування 
підприємства

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА»

Скорочене найменування КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»
Код ЄДРПОУ 33205863
Інформація про філії філії відсутні
Юридична адреса 
підприємства 61022, м.Харків, вул. Іванівська,1

Фактична адреса 
підприємства 61022, м.Харків, вул. Іванівська,1

Дата та номер запису в 
Єдиному державному 
реєстрі юр.осіб і ФОП

№  14801020000002967   28.10.2004р.

Контактні телефони (057) 707-84-64
Факс (057) 707-84-10

Органи управління
Загальні збори членів, Спостережна рада, 
Правління, Кредитний комітет, Ревізійна 

комісія, Голова правління
Види діяльності за КВЕД-
2010 64.92 Інші види кредитування

Середня чисельність 
працівників 10 осіб

2. Основа підготовки фінансової звітності 
Відповідно до ст.12-1. п.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» підприємства,  які  провадять  господарську  
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів  України,  
складають фінансову   звітність  та  консолідовану  фінансову  звітність  за 
міжнародними стандартами. Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (з 
урахуванням змін, унесених Постановою № 820 від 07.11.13 р.), фінансова звіт-
ність кредитними спілками складається відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності  починаючи з 1 січня 2015 року.

Датою переходу  на застосування Міжнародних стандартів  фінансової  звітності 
є 1 січня 2015р. При переході до складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартам, використовувалися норми та можливості, які надаються МСФЗ 
1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». При 
складанні фінансової звітності  станом на 31 грудня 2015 року Кредитна Спілка 
«Фінансова підтримка» (далі – Спілка) дотримується принципів складання 
фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової 
звітності за МСФЗ, та вимог МСБО, а також основних принципів, передбачених ст.4 
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Фінансова звітність КС «Фінансова підтримка» за 2015р. є попередньою, 
комплект фінансової звітності , у відношенні до підготовки якого робиться чітка 
заява про повну відповідність МСФЗ буде складено за  2016 рік.

Основа представлення
Спілка здійснювала облік відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (МСБО), опублікованих на офіційному веб-сайті 
Міністерства фінансів України, інструкціями та іншими нормативними актами, 
які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 
фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом Компанії, та з 
метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам 
фінансової звітності. 

Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи, 
зобов’язання, капітал, господарські операції і результати діяльності Компанії 
за даними бухгалтерського обліку відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

 З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і 
фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності проводиться 
інвентаризація активів та зобов’язань станом на 31.12.2015р. згідно наказу № 5  від 
30.12.2015р. , відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 
, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.14р. № 879.

Фінансова звітність представлена у національній валюті України, у тисячах 
українських гривень.

Інформація, що розкривається в фінансовій звітності  розкривається на дату 
переходу на МСФЗ, на дату закінчення періоду, що передує періоду першій 
звітності за МСФЗ та першу звітну дату за МСФЗ ( на 01.01.14р., на 31.12.14р., 
на 31.12.15р.).

3.Основні принципи  облікової політики та  фінансової  звітності.
     Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативно-

правових актах Нацкомфінпослуг України, міжнародних стандартах фінансової 
звітності( далі- МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень 
міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку, які спрямовані на розкриття достовірної та 
прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників 
та фінансового аналізу результатів діяльності, а також організаціє системи 
управління ризиками.

Фінансова звітність складається на основі Облікової політики, затвердженої  
Наказом   № 2/1 від 01.09.2015р.

Основними принципами облікової політики Компанії є принципи  достовірності, 
повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, 
безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності та 
історичної (фактичної) собівартості.

  Основні засоби та нематеріальні активи.
Основні засоби відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби».
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю в момент придбання 

з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.  Основні засоби  
відображаються у фінансовій звітності за моделлю собівартості – собівартість 
активу мінус будь-яка накопичена амортизація  та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується 
прямолінійним методом з моменту їх придатності до використання, виходячи з 
корисного терміну служби відповідних активів. 

Основні засоби розподіляються на наступні групи:
1) Земля та будівлі
2) Машини та обладнання
3) Автомобілі
4) Меблі та приладдя
5) Офісне обладнання.  
Згідно з обліковою політикою підприємства, строки корисного використання 

об’єктів основних засобів становлять
- машини та обладнання -  5 років
- меблі та приладдя – 5- 10 років
 - офісне обладнання – 5 років
Нематеріальні активи обліковуються і відображаються у фінансовій звітності 

згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи».
З метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів 

нематеріальні активи класифікують із використанням наступних груп: 
   1) Комп›ютерні програми
   2) Ліцензії
   3) Інші нематеріальні активи.
 Після визнання активом об’єкти нематеріальних активів оцінюються за 

моделлю собівартості. Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по 
об’єктах. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строк корисного 
використання  нематеріальних активів встановлюється  наказом керівника Компанії 
з урахуванням вимог законодавства та правовстановлюючого документа на об’єкт.

Відображення фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 9 і 39. У бухгалтерському 

обліку  фінансові інвестиції розподіляються на короткострокові  фінансові інвестиції 
і довгострокові фінансові інвестиції , обліковуються за справедливою вартістю.

Запаси
Облік і відображення запасів у фінансовій звітності здійснюється відповідно 

до МСБО 2 «Запаси» . Одиницею запасів визначається кожне найменування 
цінностей. Запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: собівартості або 
чистої вартості реалізації по собівартості та відносяться до витрат за методом 
ФІФО за фактом використання. Інвентаризація запасів у Спілці проводиться у 
відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість відображається відповідно до МСФЗ 9, МСБО 32 

і 39.
Первісне визнання дебіторської заборгованості(кредиту)  кредитна спілка 

здійснює за справедливою вартістю. Найкращим доказом справедливої вартості є 
ціна операції, тобто сума договору. Подальша оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою вартістю, або за рішенням керівництва,  за 
амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки відсотка відповідно 
до МСФЗ 9.   

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

банківських рахунках в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках 
в банках «До запитання», короткострокові депозити в банках з початковим терміном 
погашення три місяці і менше, інші короткострокові високоліквідні фінансові 
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються 
незначним ризиком зміни вартості, що можуть бути використані для поточних 
операцій. 

Забезпечення та зобов’язання
Облік і визнання зобов’язань та резервів Спілки здійснюється відповідно до 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Визнання, оцінка та облік фінансових зобов’язань здійснюється відповідно до 

МСФЗ 9, МСБО 39.
При первісному визнанні фінансові зобов’язання оцінюються за справедливою 

вартістю. Найкращим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума 
договору. Зобов’язання  класифікуються на довгострокові та поточні. Поточні 
зобов’язання відображаються за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій 
вартості отриманих активів або послуг. Довгострокові зобов’язання враховуються 
за справедливою вартістю з використанням методу єфективної ставки відсотка.

Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, 
виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами не здійснюється. 

Формування та використання «Резерву забезпечення покриття від 
неповернених позичок» здійснюється відповідно до нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг. За рахунок цього резерву здійснюється списання тільки осно-
вної суми кредиту  за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами.

З метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю за рішенням 
керівництва можливе створення  «Резерву сумнівних боргів».

Для забезпечення на виплати працівникам Спілки щорічно створюється  
«Забезпечення виплат відпусток».

Капітал
Власний капітал відображається відповідно до МСБО1, 39,32.
Пайовий капітал та додатковий капітал, сформований за рахунок зворотніх 

цільових внесків членів кредитної спілки, визнавати інструментами власного 
капіталу відповідно до  МСБО 32.

Кредитна спілка «Фінансова підтримка»
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Доходи і витрати
Визнання та відображення доходів здійснюється відповідно до МСБО 18, 39.
Дохід від процентів за виданими кредитами визнається за методом нарахування 

в складі операційного доходу.
Інші доходи визнаються за наявності вірогідності отримання Спілкою 

відповідних економічних вигід і можливості достовірної оцінки суми доходу.
Визнання витрат здійснюється за принципом нарахування, відповідно до 

МСБО, зокрема (не виключно), МСБО 1,  16, 23, 39 з першочерговим урахуванням 
вимог регулятора щодо формування звітних даних.

Оподаткування
Податковий облік ведеться відповідно до вимог Податкового кодексу.
Безперервність діяльності
 Спілка складає фінансову звітність на основі безперервності. Управлінський 

персонал не має намірів ліквідувати Спілку. Управлінському персоналу не відомо 
про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити 
значний сумнів щодо здатності Спілки продовжувати діяльність на безперервній 
основі.

Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати 

іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних 
рішень іншою стороною. Рішення про те які сторони являються зв’язаними 
приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але й  виходячи з характеру 
стосунків із зв’язаними сторонами.

Управління ризиками
Спілка наводить інформацію, яка дозволяє користувачам фінансової звітності 

оцінити характер та об’єм фінансових ризиків, що можуть виникати у процесі 
господарької діяльності: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик.

Управління ризиками(ризик-менеджмент) - це багатоступінчатий процес, мета 
якого в зменшенні ризиків або мінімізації їх наслідків.

Ми виділяємо декілька основних етапів управління ризиками:
- аналіз об’єкту ризику
- виявлення ризику
- оцінка ризику
- ухвалення рішення
- контроль та коригування результатів процесу управляння ризиками
Мінімізацію інвестиційних ризиків Спілка здійснює шляхом аналізу 

інвестиційного потрфелю та  відстеженням економічної кон’юнктури ринка 
банківського сектора.

4. Розкриття інформації статей фінансової звітності
Всі господарські операції, що мали місце в 2015 році відображені в повному 

обсязі.
4.1Основні засоби і нематеріальні активи.

На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

Основні засоби 

Первісна вартість 57 57 63

знос 47 51 54

Основні засоби на 
кінець періода 10 6 9

Нематеріальні активи

Первісна вартість 13 13 13

знос 11 12 13

Нематеріальні активи 
на кінець періода 2 1 0

Основні засоби враховуються на балансі за собівартістю, яка включає вартість 
придбання та витрати, пов’язані з доведенням об’єкта до експлуатації.

Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом, виходячи зі 
строку корисного використання об’єкта.

Згідно з МСБО 16 собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, 
якщо і тільки якщо є ймовірність того, суб’єкт господарювання отримає економічні 
вигоди, пов’язані з об’єктом у майбутньому та собівартість об’єкта можна 
достовірно визначити.

Щодо активів на суму 37 тис. грн.,які були повністю амортизовані, керівництвом 
Спілки протягом 2015 року прийнято рішення не визнавати їх активами, у зв’язку з 
відсутністю економічної доцільності здійснення витрат на їхню дооцінку. 

Основних засобів, що тимчасово не використовуються, що класифікуються як 
для продажу, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
володінням, користуванням та розпорядженням на балансі немає.  За рішенням 
керівника не проводилося   тестування на зменшення корисності основних засобів.

На кінець звітного періоду  первісна вартість повністю амортизованих  
нематеріальних активів  складає 13 тис. грн., протягом 2015р. Керівництвом Спілки 
прийнято рішення не проводити їх переоцінку, у зв’язку з відсутністю економічної 
доцільності здійснення витрат на їхню дооцінку, неможливістю достовірної оцінки 
собівартості активу. 

Спілка має ліцензію на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки ( розпорядження Нацомфінпослуг  від 
18.08.2015р. № 1977), отриману безоплатно з безстроковим терміном дії. 
Вищезазначена ліцензія нематеріальним активом не визнається.

Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються, що класифікують-
ся як для продажу, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 
обмеження володінням, користуванням та розпорядженням на балансі немає.  
Нематеріальних активів  утримуваних для продажу на балансі немає.

4.2 Фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції, які належать Спілці на праві власності, відображаються за 

справедливою вартістю, станом на 31.12.15р. складають 37605 тис. грн. 

Фінансові інвестиції На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

Банківські депозити з 
початковим терміном 
розміщення понад  три місяці

11801 200 37605

4.3 Запаси 
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у 

відповідності до МСБО 2 «Запаси» . У примітках до фінансової звітності наводиться  
наступна інформація:

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: 
собівартості або чистої вартості реалізації  відповідно до п.9 МСБО 2. Для 
визначення собівартості запасів використовується метод ФІФО.

Запаси станом на 01.01.15р.та, 31.12.15р. відсутні.
У звітному періоді Спілка не здійснювала уцінку вартості запасів.
Запасів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

володіння, користування та розпорядження, на балансі протягом звітного періоду 
не було.

4.4 Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість відображається за  справедливою вартістю. Для 

відображення дебіторської заборгованності був проведений аналіз заборгованості 
по термінах її виникнення і термін її сплати за умовами договорів.

Дебіторська заборгованість На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

За виданими авансами 

За розрахунками з нарахованих 
доходів, у т.ч.: 5842 7229 8508

           За наданими кредитами 5709 6792 7493

           За банківськими 
депозитами 133 437 1015

Інша поточна заборгованість 
, у т.ч.: 54783 44842 25396

          За наданими кредитами 63286 53416 31713

           Заборгованість банків 0 233 2090

          Резерв забезпечення 
покриття втрат від 
неповернених позичок

8508 8816 8407

          За розрахунками з 
бюджетом 4 9 0

         Витрати майбутніх 
періодів 1

Всього  дебіторська 
заборгованість 60625 52071 31204

4.5 Грошові кошти
Станом на 31.12.2015р. грошові кошти та їх еквіваленти становлять 22111 тис. 

грн., складаються  з грошових коштів на банківських рахунках, в касі і банківських 
депозитів, терміном розміщення три місяці і  менше.

Грошові кошти На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

В касі  12 174 231

На поточному рахунку 30 18 110

Вклади в банках на термін до 
3-х місяців 0 26170 21770

Всього грошові кошти 42 26362 22111

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» не 
застосовувався. Валютні операції не здійснювалися.

4.7 Капітал
Капітал Спілки складається з пайового капіталу, додаткового капіталу та 

резервного капіталу,   на 31.12.2015р. становить  26589 тис. грн.  
Пайовий та додатковий капітал Спілки визнається інструментами власного 

капіталу.

Капітал На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

Пайовий капітал 13855 12821 12821

Додатковий капітал 2483 2483 2483

Резервний капітал 10764 11086 11285

Всього капітал 27102 26390 26589
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4.10 Кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість відображається в Балансі за первісною 

вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Кредиторська заборгованість на  31.12.2015р. складає 1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

   Короткострокові кредити 
банків 798 - -

    За розрахунками з 
бюджетом(податок на прибуток) - -

     Оплати праці 1 1 1

    Поточні зобов’язання 2540 - -

Всього кредиторська 
заборгованість 3339 1 1

Відповідно до МСБЗ 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» 
Спілка наводить інформацію про облік та визнання зобов’язань і резервів.

Забезпечення (резерви) визнаються тоді, коли Компанія має поточне юридичне 
або конструктивне зобов’язання, яке виникло  результаті минулих подій і ймовірно, 
що для погашення цього зобов’язання потрібне використання ресурсів, котрі 
втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов’язань можна 
достовірно оцінити.

Резерви На 
01.01.2014

На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

Резерв забезпечення покриття 
втрат від неповернених позичок 8508 8816 8407

Поточне забезпечення на 
виплату щорічних відпусток 11 11 15

Всього резерви 11 11 15

Забезпечення створюються Спілкою для відшкодування наступних 
(майбутніх) виплат:

1) забезпечення на виплату щорічних відпусток  на 31.12.2015р. складає 15 
тис. грн., залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у 
разі потреби коригується (збільшується, зменшується)

 2) забезпечення покриття втрат від неповернених позичок на 31.12.2015р. 
складає 8407 тис. грн.,залишок забезпечення переглядається на останній день 
кожного місяця, у разі потреби коригується (збільшується, зменшується)

Спілка  не визнає умовних активів та умовних зобов’язань у фінансовій 
звітності.

4.12 Доходи 
Відповідно до МСБО 18 «Дохід» Спілка розкриває інформацію щодо обліку 

доходів.
Доходи Спілки визнаються по принципу нарахування, коли існує впевненість, 

що в результаті операції відбудеться збільшення економічних  вигід, а сума доходу 
може бути достовірно визначена. Дохід визнається у тому звітному періоді, в якому 
надані послуги. Дохід від реалізації товарів, необоротних активів та фінансових 
інвестицій визнається тоді, коли фактично здіснений перехід права власності  від 
продавця до покупця.

 Процентний дохід визнається в тому періоді, до  якого він відноситься 
виходячи з принципу нарахування.

Витрати, повязані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним 
доходом.

Доходи На 
31.12.2014

На 
31.12.2015

   Доходи, в т.ч. 9 752 7 395

        Процентні доходи на залишок коштів на 
рахунках 173 4

        Процентні доходи від  наданих кредитів 9 563 7 328

        Зменшення резерву сумнівних боргів 16 63

Доходи від розміщення депозитних вкладів в 
банківських установах 1 880 8 448

Всього доходи 11 632 15 843

Станом на 31.12.2015р. доход Спілки складає  15843 тис. грн., в т.ч. пасивний 
доход від розміщення депозитних вкладів в банках  – 8448 тис. грн.

4.13 Витрати
Витрати визнаються в звіті про Сукупний дохід, якщо виникає зменшення 

майбутніх економічних вигід, які повязані із зменшенням активу або збільшенням 
зобовязань, величина яких може бути достовірно визначена.

У разі виникнення економічних вигід на протязі декількох облікових 
періодів, якщо звязок із доходом може бути відслідкований тільки в цілому або 
опосередковано,  витрати у звіті про фінансові результати визнаються на основі 
методу пропорційного розподілу. Витрати визнаються у звіті про фінансові 
результати негайно, якщо витрати не створюють у майбутньому економічні вигоди 
або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
вимогам визнання в якості активу в Балансі.

Станом на 31.12.2015р. загальна сума витрат становить 1057 тис. грн. 
Деталізація загальної суми за характером витрачань наведена у таблиці:

Витрати На 31.12.2014 На 31.12.2015

Адміністративні витрати , в т.ч. 198 247

        Витрати на оплату праці 95 111

        Витрати на соціальні заходи 35 41

        Амортизація 5 4

       Матеріальні витрати 1 14

       Послуги банку 25 36

       Оренду приміщення 18 21

       Інформаційно-консультаційні 
послуги 19 20

Інші витрати 95 307

       Списання безнадійної 
заборгованості ПАТ «Міський 
комерційний банк»

- 233

       Судові витрати 61 44

       Інші 34 30

Інші операційні витрати, в т.ч. 324 503

          Штрафи, пеня - -

          Збільшення резерву сумнівних 
боргів 324 133

          Списання нарахованих 
процентів за списаними безнадійними 
кредитами

370

Витрати на збут (рекламні витрати) 7 -

Фінансові витрати (витрати на 
нараховані проценти за вкладами на 
депозитні рахунки членів кредитної 
спілки)

798 -

Всього витрати 1 422 1 057
 

4.14 Фінансовий результат та витрати з податку на прибуток
Відповідно до вимог податкового законодавства України Кредитна спілка 

«Фінансова підтримка» є неприбутковою організацією. Видів діяльності та 
операцій, які підпадають під оподаткування  податком на прибуток за ставкою  18% 
не здійснювала.

На 31.12.2014 На 31.12.2015

Поточний податок на прибуток - - 
Фінансовий результат 10 210 14 786 

За рік, що закінчився  31.12. 2015р., загальний фінансовий результат  
становить прибуток у розмірі 14786 тис. грн. 

4.15 Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2015р. складено за вимогами МСБО 7 за 

прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-
основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності Спілки.

На 31.12.2014 На 31.12.2015

Рух коштів від операційної діяльності  
Надходження грошових коштів  від 
операційної діяльності  

Надходження фінансових установ 
від повернення позик 41 173 50 637

Надходження від  відсотків за 
залишками коштів на поточних 
рахунках

173 4

Інші надходження від операційної 
діяльності 8 147 6 225

Витрачання грошових коштів  від 
операційної діяльності  

Витрачання постачальникам  
товарів, робіт, послуг ( 102 ) ( 127 )

Витрачання на оплату праці ( 82 ) ( 90 )
Витрачання на соціальні заходи ( 45 ) ( 38 )
Витрачання на оплату зобов’язань 
з податків та зборів ( 74 ) ( 57 )

Витрачання фінансових установ 
на надання позик ( 70 337 ) ( 29 369 ) 

Інші витрачання від операційної 
діяльності ( 1 050 ) -

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності -22 197 27 185 
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Рух коштів від інвестиційної діяльності  
Надходження від отриманих відсотків 1 576 7 780
Інші надходження 49 532 115 182
Витрачання на придбання фінансових 
інвестицій ( 37 932 ) ( 154 597 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 13 176 -31 635 

Рух коштів від фінансової діяльності  
Надходження від власного капіталу 39 901 199
Надходження позк 2 745 -
Інші надходження 43 240 -
Погашення кредитів та позик ( 3 543 ) -
Витрачання на сплату відсотків ( 100 )  -
Інші платежі ( 46 902 ) -
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 35 341 199

Чистий рух коштів за період 26 320 -4 251
Залишок коштів  та іх еквівалентів на 
початок року 42 26 362 

Залишок коштів та їх еквівалентів  на 
кінець року 26 362 22 111

4.16  Управління капіталом
На виконання вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності»  Спілка розкриває 

цілі, політики та процеси управління капіталом.
Показники, що використовуються Спілкою для управління капіталом 

відображено в Звіті про власний капітал:

 

Складові капіталу 
Капітал власників компанії 

Всього 
капітал 

Пайо-
вий 

капітал 

Додат-
ковий 
капі-
тал

Резер-
вний 

капітал

Нероз-
поділе-

ний 
прибуток 
(непок-
ритий 

збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

За рік 2014: 
Капітал на початок року 13 855 2 483 10 764 42 028 - 69 130 
Зміни капіталу -1 034 322 -712
Прибуток (збиток) - 10 210 - 10 210 
Погашення 
заборгованості з капіталу - - - - 

Всього збільшення 
(зменшення) капіталу -1 034 322 10 210 - 9 498 

Капітал на кінець року 12 821 2 483 11 086 52 238 - 78 628

За рік  2015: 
Капітал на початок року 12 821 2 384 11 086 52 238 - 78 628 
Зміни капіталу 199 199
Прибуток (збиток) - 14 786  - 14 786 
Погашення 
заборгованості з капіталу - - - - 

Всього збільшення 
(зменшення) капіталу 199 14 786 - 14 985 

Капітал на кінець року 12 821 2 483 11 285 67 024 - 93 613
 

За рік, що закінчився 31.12.2015р., розмір власного капіталу становить 93613 
тис. грн.

 Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво Спілки здійснює огляд 
структури капіталу.  Спілка вважає, що загальна сума капіталу, управління яким 
здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. 

4.17  Вплив трансформації суттєвих статей звітності за МСФЗ
Трансформація суттєвих статей звітності за  МСФЗ  не призвела до зміни 

показників нерозподіленого прибутку та фінансового результату. Фінансовий ефект 
від переходу з ПСБО на МСФЗ відсутній.

Здійснено перекласифікацію наступних суттєвих статей звітності:

 
Перекласифікація статей звітності 

ПСБО    МСФ3 

На 01.01.2014: 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 4 -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 54 778 54 782

На 31.12.2014: 

Поточні фінансові інвестиції 26 370 200
Гроші та їх еквіваленти 192 26 362
Рахунки в банках 18 26 188

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 9 -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 44 833 44 842

На 31.12.2015:

Поточні фінансові інвестиції 59 375 37 605
Гроші та їх еквіваленти 341 22 111
Рахунки в банках 110 21 880

4.18 Операції з пов’язаними сторонами
Відповідно до МСБО 24 « Розкриття інформації про зв’язані сторони», у 

разі здійснення операцій з пов’язаними сторонами  Спілка дотримується рівня 
звичайних цін та поточних потреб господарської діяльності. 

4.19 Безперервність діяльності.
Спілка складає звітність на основі безперервності. Управлінський персонал 

не має намірів ліквідувати Спілка чи припиняти діяльність. Керівництву не відомо 
про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити 
значний сумнів щодо здатності Спілки продовжувати діяльність на безперервній 
основі.

4.19 Юридичні зобов’язання.
В ході звичайного ведення господарської діяльності Спілка час від часу має 

справу з судовими позовами і претензіями, результати яких не матимуть істотного 
впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій.

4.20 Економічне середовище, в якому Спілка здійснює діяльність.
    Спілка усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть 

впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати 
або стимулювати його розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло 
таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; 
технологічна ефективність; гнучкість системи управління Спілки, та її адекват-
ність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність  Спілки в різних 
сегментах ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість 
та вартість ресурсів, рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку 
інформаційної системи Спілки, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття 
управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість від-
носин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Фактори зовнішнього середовища: темпи росту ВВП; інфляційні процеси; 
монетарна політика НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура 
зовнішнього та внутрішнього боргу; рівень грошових доходів населення, величина 
та динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна 
дисципліна; законодавча база, її стабільність і прозорість; кредитоспроможність 
та платоспроможність члені Спілки; інвестиції та приватизаційні процеси; тенден-
ції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в 
центрі та регіонах.

     Політично-економічна ситуація суттєво погіршується, це негативно впливає 
на фінансовий та корпоративний сектори в Україні. Керівництво вважає найбільш 
точним лише короткочасний прогноз зовнішнього середовища, в якому буде діяти 
Спілка, в залежності від змін якого необхідно буде вносити корективи у перелік по-
ставлених завдань та до комплексу заходів по їх реалізації. 

    Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи 
важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний 
вплив на економіку України та діяльність Спілки.

4.21 Події після звітної дати
Важливі чи істотні події, які вплинули б на фінансовий стан Спілки після дати 

Балансу не відбувалися.
                                                  
Голова правління                                           Ю.В.Єпіхін
Головний бухгалтер                                        Л.А.Басяєва

АУДИТОРСЬКА ФІРМА РЕСПЕКТ
Аудиторська палата України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»

станом на 31 грудня 2015 року
Користувачам фінансової звітності Кредитної спілки «Фінансова підтримка»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг

1. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Незалежна аудиторська перевірка Кредитної спілки «Фінансова підтримка», в 

подальшому „KC”, проведена відповідно до Законів України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки» від 
20.12.2001р. №2908-III (зі змінами і доповненнями),  «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг.

Фінансова звітність КС складена  за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (далі - МСФЗ ), за  результатами діяльності у 2015 році, що закінчився  
31.12.2015 р., яка додається та включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом  на 31.12.2015 року. 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік.
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  за  2015 рік. 

Кредитна спілка «Фінансова підтримка»
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- Звіт про власний капітал за 2015 рік.
- Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 

Основні принципи фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність складається в національній валюті України – гривні (дані у 
фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн).

Фінансову звітність КС за 2015 рік було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ.  Дата переходу – 01.01.2014р.

Річні звітні дані були складені управлінським персоналом КС відповідно до 
НП(С)БО №1 №1«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Аудитори  провели також аудит доданих до цього висновку (звіту) річних звітних 
даних КС , складених за результатами діяльності у 2015 році, що включають:

1. Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);
2. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2); 
3. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3); 
4. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4); 
5. Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених 

кредитів кредитної спілки (додаток 5); 
6. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);
7. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7);
8. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки 

(додаток 8).

      Річні звітні дані складені правлінням КС  відповідно до Порядку складання 
та подання звітності кредитними спілками до Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року 
№177, із змінами та доповненнями (надалі – Порядок №177). 

Аудит спланований та проведений для забезпечення обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансова звітність  КС не містить суттєвих викривлень. 
Аудиторський висновок підготовлено відповідно до:

Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки 
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 3000 «Завдання з надання 
впевненості»,  МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації 
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та інших 
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також інших 
нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері 
здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення незалежного 
аудиту та інших законодавчих актів.

Метою перевірки є висловлення  аудитором незалежної думки щодо 
достовірності, повноти фінансової звітності КС та також висловлення професійного 
незалежного судження про те, що надана фінансова звітність відповідає 
встановленим вимогам до її складання , та розкриттю інформації згідно прийнятої 
облікової політики, що базується на МСФЗ , та чи дає вона в усіх суттєвих аспектах  
об`єктивну інформацію про фінансовий стан КС.

Основні відомості про кредитну спілку 
 КС має Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, Рег.№ 14101270 серія 

КС 585 , видане Розп. ДКРРФПУ  № 2899 від 03.12.2004р.

Повна назва КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»

Скорочена назва КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»

Ідентифікаційний код  
ЕДРПОУ

33205863

Місцезнаходження 61022, м. Харків, вул. Іванівська, б.1

Телефон, факс, E-mail 707-84-16
Дата державної 
реєстрації

28.10.2004

Основні види діяльності 64.92 — інші види кредитування;
64.19 Інші види грошового посередництва

Чисельність працівників 10
Ліцензії Ліцензія серії АВ № 614960 на діяльність кредитної 

спілки по залученню внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки , видана 
за рішенням Національної комісії з державного 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
України №1977 від 18.08.2015р., строк дії з 
18.08.2015р безстроково. 

Наявність відокремлених 
підрозділів

відсутні

Посадові особи КС
Керівник: Єпіхін Ю.В., призначений на посаду за рішенням Спостережної ради 

КС (протокол №3-К від 17.03.2015 року).
Головний бухгалтер: Басяєва Л.А., призначена на посаду відповідно до наказу 

Голови правління КС №26-К від 11 вересня 2012 року.
Відповідальний за внутрішній фінансовий моніторинг: Пінчук М.М., 

призначений на посаду відповідно до наказу Голови правління №6 від 04.09.2013 
року.

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та 
достовірне представлення фінансових звітів

Правління  КС несе відповідальність за складання:
- фінансової звітності за рік, що закінчився  31.12.2015,  у відповідності 

до застосованої концептуальної основи, а саме: вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р.  №996-ХІV,  
НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та положень МСФЗ ; 

- річних звітних даних, згідно з вимогами Порядку складання та подання 
звітності кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює регулювання 
ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 

р.№177, а також за впровадження такого внутрішнього контролю, який 
управлінський персонал вважає необхідним для забезпечення складання 
означеної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 

Управлінський персонал несе відповідальність  за  надання  користувачам  
можливості  ознайомлення  з  документами  фінансової  звітності та річних звітів  
КС за 2015 рік  і  змістом  аудиторського  висновку  (звіту) стосовно  цієї  фінансової  
звітності та річних звітів.

Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно 
фінансової звітності

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на 
основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до вимог Законів України «Про аудиторську діяльність»,  Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитор несе відповідальність виключно за висловлювання власного  
професійного судження  відносно фінансових  звітів за результатами аудиторської  
перевірки .

Опис аудиторської перевірки
Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем 

впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена 
у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», та МСА 3000 «Завдання з надання 
впевненості»  , МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», МСА 710 «»Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації 
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та інших 
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та їх розкритті у фінансових звітах. Вибір 
процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка 
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, 
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення фінансової звітності .

На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує 
розумну основу для аудиторського висновку.

Підстави для  висловлення  умовно-позитивної думки.
Аудитори мають певну незгоду з управлінським персоналом КС щодо 

адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності у зв’язку 
з тим, що КС має повністю амортизовані основні засоби, що використовуються 
у господарській діяльності, та основні засоби, справедлива вартість яких суттєво 
відрізняється від балансової вартості. Переоцінка цих основних засобів не 
здійснена . 

Аудитори не змогли отримати інформацію про можливий розмір потрібної 
переоцінки  та оцінити  можливий вплив його на фінансову звітність, але вважаємо 
що цей факт є несуттєвим для загальної достовірності фінансових звітів.

В процесі перевірки  аудитори не мали можливості спостерігати за 
проведенням річної  інвентаризації основних засобів, документів та розрахунків у 
2015 році, оскільки договір на проведення аудиту фінансової звітності за 2015 рік 
не передбачав такої послуги.

Вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів 
вважається суттєвим, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності KC.

Ми вважаємо , що ця фінансова звітність КС не є першим повним пакетом 
фінансової звітності складеної згідно з усіма вимогами МСФЗ станом на 
31.12.2015р., а являє собою попередню фінансову звітність складену за МСФЗ.

 Висловлення умовно-позитивної думки аудитора
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку про відповідність  фінансової 

звітності КС станом на 31 грудня 2015 року його дійсному фінансовому стану.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі  

«Підстави для  висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність КС за 
рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, складена відповідно до НП(С)БО№1 та 
МСФЗ, що діють в Україні, в основному, достовірно відображає в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан  КС станом на 31.12.2015, фінансові результати за 2015 
рік, рух грошових коштів та  власного капіталу за 2015 рік.

 Пояснювальний параграф.
Відповідно НП(С)БО  №1, метою складання фінансової звітності є надання 

користувачам,  для прийняття рішень,  повної, правдивої та неупередженої 
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інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 
КС. Формування фінансової  звітності КС , здійснюється з дотриманням принципу 
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань КС, 
виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі,  принаймні, 12 місяців 
від дати  фінансової звітності.

Правління КС докладає достатніх зусиль для забезпечення безперервності 
діяльності, довіри вкладників, для чого утримує на належному рівні показники 
ліквідності, достатності капіталу, а також збалансованість депозитного та 
кредитного портфелів (довгострокові депозити - короткострокові та не більше року 
кредити), ризик безперервності діяльності в 2015 році є незначним.

2.Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Облікова політика КС встановлена Наказом №7 від 31.12.2014 р. «Про 

облікову політику та організацію бухгалтерського обліку», відповідає вимогам 
Розпорядження  Держфінпослуг „Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною 
спілкою” від 18.12.2003 р. №171 , та діючих МСФЗ в Україні. Зміни та доповнення у 
цю облікову політику протягом 2015 року  внесено Наказом № 2/1 від 01.09.2015р. 
«Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку». Сутність цих змін 
полягає у збільшенні оціночної вартості основних засобів згідно вимогам чинного 
законодавства.

Для ведення бухгалтерського обліку КС використовує  програмне забезпечення 
«МИКСТ: Кредитний союз Проф», яке призначене для автоматизації фінансового 
обліку внесків, кредитів, вкладів на депозитні рахунки членів КС.   

Для забезпечення повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності КС згідно з наказом керівника №17 від 31.12.2015 р. була 
проведена інвентаризація згідно з Положенням «Про інвентаризацію активів та 
зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 
№879.

Принципи облікової політики Товариства, що застосовувались при веденні 
бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2015 року. 

Загальний стан бухгалтерського обліку КС можна оцінити як такий, що 
відповідає вимогам управлінського персоналу.

Власний капітал
Незалежний аудитор відмічає, що власний капітал КС станом на 31.12.2015 

року складає суму 93613 тис.грн. з якої зареєстрований (пайовий) капітал – 12821 
тис.грн., додатковий капітал – 2483 тис.грн., резервний капітал – 11285 5 тис.грн., 
нерозподілений прибуток – 67024 тис.грн.

Визначення власного капiталу, його структури та призначення здійснюється КС 
правильно та адекватно. При проведеннi перевiрки порушень, щодо формування 
господарських операцiй КС з облiку власного капiталу, аудитором не встановлено. 

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного 

управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, було отримання доказів, які 
дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного 
управління Товариства вимогам  законодавства. 

КС має «Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) КС, 
затверджене Рішенням Спостережної ради (Протокол № 67 від 29 жовтня 2014 
року).

Система внутрішнього контролю КС визначена та чітко регламентована  ст. 5 
«Порядок здійснення контролю у кредитній спілці» ( Внутрішнього положення про 
фінансове управління кредитної спілки (нова редакція) , затверджене рішенням 
Спостережної ради, протокол №225 від 07.03.2012р.).

Повноваження Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії визначені у 
статті 9,10 та 12 Статуту (нова редакція) ( зареєстрованого виконкомом Харківської 
міської ради Харківської області 28.05.2012р., № запису 14801050013002967).

Основні функції та завдання цих органів , повноваження та обов’язки , порядок 
обрання, склад , розподіл обов’язків між членами, та інше  додатково визначено 
окремими Положеннями:

- Положення про Спостережну раду кредитної спілки (затверджене Рішенням 
загальних зборів протокол №2 від 20 жовтня 2004р.)

- Положення про Ревізійну комісію кредитної спілки (затверджене Рішенням 
загальних зборів протокол №2 від 20 жовтня 2004р.)

- Положення про Правління кредитної спілки (затверджене Рішенням загальних 
зборів протокол №2 від 20 жовтня 2004р.)

Розподіл функціональних обов’язків та повноважень у цих Положеннях 
здійснено згідно потребам робочого процесу.

Організаційні основи процесу кредитування викладено у Положенні про 
фінансові послуги КС (затверджене  Рішенням Спостережної ради протокол №269 
від 12 липня 2012р.).

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю КС, вважає за необхідне 
зазначити наступне:

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення 
і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, 
повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та 
бухгалтерський контроль;

- бухгалтерський контроль 
забезпечує збереження активів КС, достовірність звітності та включає 

попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного 
управління  можна зробити висновок, що наведена інформація повно та 
достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного 
управління та результати їх функціонування. Інформаційно-комунікаційна система 
КС задовільна. Контрольне середовище КС дозволяє запобігати виникненню 
зловживань та помилок.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи 
його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка 
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, 
яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».

Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших 
працівників КС, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, 
може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому 
числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор 
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності КС, структуру його власності та 
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 
пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 
того, що фінансова звітність КC містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних КС вимогам 
Нацкомфінпослуг

На думку незалежного аудитора річні звітні дані КС за 2015 рік складені у 
відповідності до вимог Нацкомфінпослуг. 

Форми звітних даних заповнюються КС  на підставі даних бухгалтерського 
обліку за звітний період .

На думку аудитора, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається КС та подається 
до Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, під час проведення аудиту не встановлено.

Події після дати балансу
Аудиторами не встановлено подій після дати балансу, що могли б суттєво 

вплинути  на фінансовий стан КС.

3. Інші елементи
 Основні відомості про аудиторську фірму:
а) повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: 

Аудиторська фірма “Респект” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю;
б) номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ): Свідоцтво про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням 
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 
2020 року;

в) номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку: Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські  
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000266 зі строком 
дії з 29.01.2013 до 30.07.2020;

г) номер, дата Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових  послуг про включення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ: реєстраційний №0099 від 22.10.2015, термін дії свідоцтва до 
30.07.2020;

г) свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру 
аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків 
№0000033 від 25.10.2012 зі строком дії до 25.10.2017;

д) прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, 
дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ:

- Швець Олена Олександрівна, сертифікат аудитора серія «А», №005981 від 
19.07.2005, термін дії сертифіката до 19.07.2020;

- Будяк Володимир Миколайович, серія А №000320 від 24.03.1994, термін дії 
сертифіката до 24.03.2018;

- Куріленко Людмила Іванівна, сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 
від 14.07.2010, термін дії сертифікат до 14.07.2020.

е) місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 
65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10;

е) реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
Серія А01 №503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення 
реєстрації - Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб 15561070002011120;

ж) тел.: +380487269759,  +380487288216;
з)  факс: +380487286095;
к) сайт:  www.afr.org.ua.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору на проведення аудиту:21.01.2016, №42;
б) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 21.01.2016, 

дата закінчення  29.02.2016.

Генеральний директор
Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.

 29 лютого 2016 року
Україна, місто Одеса, пров. Маяковського 1/10

Кредитна спілка «Фінансова підтримка»
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