ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про повноту та достовірність річної фінансової
звітності та річних звітних даних
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”
станом на 31.12.2012 року
м. Одеса

16.04.2013
Керівництву КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
„ПАРТНЕР-ІНВЕСТ”
Можливі користувачі: Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

Згідно з договором № 10-А від 01.04.2013 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН-ПІВДЕНЬ”, свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів №4503 від 26 січня 2012 р., видане Аудиторською Палатою
України, провело аудит річної фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „ПАРТНЕРІНВЕСТ” (далі – КС „ПАРТНЕР-ІНВЕСТ”), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р. і
складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності, а також річні Звітні
дані кредитної спілки за 2012 р.
Основні відомості про аудиторську фірму:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН-ПІВДЕНЬ»,
свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4503 від 26 січня
2012 р., видане Аудиторською Палатою України.
Код ЄДРПОУ: 37946911
Місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 27, оф. 6.
Тел. (048)716-55-21
Основні відомості про КРЕДИТНУ СПІЛКУ:
Повна назва

КРЕДИТНА СПІЛКА „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”

Код ЕДРПОУ

34597589

Організаційно - правова форма

Кредитна спілка

Реквізити свідоцтва про державну Серія А01 № 317926, видане Виконавчим
реєстрацію юридичної особи
комітетом Одеської міської ради;
Дата проведення державної реєстрації –
04.09.2006 р., дата заміни Свідоцтва –
17.11.2010 р.
Реквізити Свідоцтва про реєстрацію
КС №812
від 19.06.2007 р., видане
фінансової установи
Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України
Запис в Державному реєстрі фінансових
установ №14101993 від 19.06.2007р.
Місцезнаходження
65009, м. Одеса, площа 10 Квітня, будинок 1
Телефон / Факс

(8048) 738-64-52

Основні види діяльності

Відокремлені підрозділи
П.І.Б. керівника
П.І.Б. головного бухгалтера
Банківські рахунки
Реквізити ліцензій

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення;
64.19 Інші види грошового посередництва;
64.92 Інші види кредитування
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Немає
Трачук Геннадій Федорович
Минкіна Анетта Володимирівна
ВАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, номер
рахунку 26507257841
Ліцензії відсутні

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 10-А від 01 квітня 2013 року.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 03.04.2013 р. - 16.04.2013 р.
Масштаб проведення аудиту: Перевірка достовірності річної фінансової звітності та
річних Звітних даних кредитної спілки за 2012 рік.
Аудиторську перевірку виконала: Ребенко Алла Миколаївна, сертифікат аудитора серії
А № 004034 від 26.11.1999 р., чинний до 26.11.2013 р.; свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серії А №
000668, дата видачі: 12.08.2004 р., строк дії: з 13.11.2008 р. по 26.11.2013 р.

Змістовна частина
До перевірки надана наступна документація:
- Установчі та реєстраційні документи;

-

-

Фінансова звітність за 2012 р.;
Звітні дані кредитної спілки за 2012 р.;
Відомості аналітичного обліку;
Первинні документи господарських операцій.

Перевіркою охоплені наступні питання:
Облік формування статутного капіталу;
Облік основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей;
Облік коштів і розрахунків;
Облік фінансових результатів;
Відповідність бухгалтерського обліку та звітності вимогам законодавства.

Підтвердження правильності класифікації і оцінки активів, капіталу та
зобов’язань в бухгалтерському обліку КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”
Основні засоби
Облік основних засобів на підприємстві здійснювався відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку № 7 „Основні засоби”.
У статті "Основні засоби" відображається вартість необоротних активів, які
відповідають визначенню основних засобів згідно з П(С) БО 7 "Основні засоби".
Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історична (фактична)
собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів або
справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання
(створення) основних засобів або нематеріальних активів. Первісна вартість також включає у
себе всі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об’єкту, з
застосуванням інвентарних карток в яких мається інформація про первісну вартість,
інвентарний номер, знос.
Знос нараховувався на підставі П(С)БО №7 шляхом застосування норм прямолінійного
методу амортизації, виходячи зі строку корисного використання. Протягом 2012 року метод
розрахунку зносу (амортизації) основних засобів не змінювався.
На 31.12.2012 р. залишкова вартість основних засобів складає 15 тис. грн. (первісна
вартість - 141 тис. грн., знос – 126 тис. грн.).

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість обліковується КС „ПАРТНЕР-ІНВЕСТ” у відповідності
до П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.
За наслідками аудиту встановлено сальдо дебіторської заборгованості станом на
31.12.2012 р. у сумі 1213 тис. грн., у тому числі:
 дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів (ряд.190 балансу)
– 196 тис. грн.
 інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 210 балансу) - 1017 тис .грн.
Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість».

Грошові кошти
Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності з Положенням
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке Затверджено Постановою
НБУ від 15.12.2004 р. №637.
Відображення безготівкових розрахункових операцій грошовими коштами
задовольняє потребам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 № 22.
Сальдо по грошовим коштам підтверджено виписками банків.
По балансу на 31.12.2012 р. грошові кошти та їх еквіваленти складають 3 тис. грн., з
них:
-

грошові кошти у касі – 2 тис. грн.
грошові кошти на поточному рахунку у національній валюті – 1 тис. грн.

Капітал Кредитної спілки
Статут затверджено рішенням Установчих зборів засновників КС «ПАРТНЕР - ІНВЕСТ»
11.08.2006 року, протокол № 1, зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради
Одеської області 04.09.2006 року, номер запису 15561020000021967.
У 2007 році була затверджена нова редакція Статуту, яка затверджена рішенням
Загальних зборів членів КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”, протокол №2 від 23.01.2007 року, що
зареєстровані Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 25.01.2007
року, номер запису 15561050002021967.
У 2007 році була затверджена нова редакція Статуту, яка затверджена рішенням
Загальних зборів членів КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”, протокол №3 від 27.04.2007 року, що
зареєстровані Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 08.05.2007
року, номер запису 15561050004021967.
У новій редакції Статут КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” затверджений рішенням Загальних
зборів КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”, протокол № 8 від 16.03.2010 р., і затверджений
Виконавчим комітетом Одеської міської Ради від 17.11.2010 р. за № 15561070007021967.
Згідно зі статтею 19 нової редакції Статуту капітал КС «ПАРТНЕР - ІНВЕСТ»
складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку
нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних
зобов`язань.
Пайовий капітал КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” формується за рахунок обов`язкових та
додаткових пайових членських внесків членів КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”.
Резервний капітал, призначений для відшкодування можливих збитків спілки, які не
можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення
платоспроможності КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” та захисту заощаджень її членів. Резервний
капітал КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” формується за рахунок вступних внесків членів КС
„ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не
менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки.
Додатковий капітал формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних
внесків фізичних та юридичних осіб, безплатно отриманого майна і необоротних засобів.
Власний капітал КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” станом на 31.12.2012 р. дорівнює 675 тис.
грн. та складається із:

-

пайового капіталу – 319 тис. грн.
іншого додаткового капіталу – 85 тис. грн.
резервного капіталу - 59 тис. грн.
нерозподіленого прибутку – 212 тис. грн.

Облік довгострокових зобов’язань
Станом на 31.12.2012 р. у складі інших довгострокових зобов’язань враховуються
внески на депозитні рахунки членів кредитної спілки на строк понад 12 місяців у розмірі 387
тис. грн.
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов'язань здійснюються відповідно до
П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Облік поточних зобов’язань
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. відображені у фінансовій звітності
достовірно, в повному обсязі та складають 169 тис. грн., а саме:
- інші поточні зобов’язання (ряд. 610) – 169 тис. грн.
Визнання, облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюються відповідно до П(С)БО №
11 "Зобов'язання".
Загальні доходи та витрати Кредитної Спілки
Облік фінансових результатів
Доходи КС „ПАРТНЕР-ІНВЕСТ” на кінець 2012 року включають проценти за кредит,
надані членам кредитної спілки та інші непроцентні доходи.
Базовими принципами для обліку доходів є принцип нарахування і відповідності.
Достовірність даних про валовий дохід здійснюються відповідно з П(С)БО № 15 "Дохід".
Облік доходів здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
Структура доходів КС „ПАРТНЕР-ІНВЕСТ” згідно з даними Звіту про фінансові
результати за 2012 рік має наступний вигляд:
Стаття доходів

Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом

Сума,
тис. грн.
16
40
56

Структура
статті %
в загальному обсязі
29
71
100

Для визначення доходу при складанні звітних даних визначається дохід, отриманий за
звітний період (фактично отримані проценти за кредит і т.п.) згідно з Порядком складання та
подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177. Отриманий дохід,
відображений у звітних даних, становить 108 тис. грн., і складається з:
Стаття доходів

Сума,

Структура

тис. грн.
Отримані проценти за кредитами, надані членам
кредитної спілки
Інші непроцентні доходи
Разом

90

статті %
в загальному обсязі
83

18
108

17
100

Базовими принципами для обліку витрат є принцип нарахування і відповідності.
Витрати можуть визнаватися такими, що належать до того звітного періоду, до якого вони
відносяться, незважаючи на те, коли виплачується готівка чи її еквівалент.
Структура витрат КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” за 2012 рік згідно з даними Звіту про
фінансові результати за 2012 рік має наступний вигляд:
Стаття витрат

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Сума,
тис. грн.

69
20
10
31
130

Структура
статті % в
загальному
об'єму витрат
53
15
8
24
100%

Структура витрат КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” за 2012 рік відповідно до 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 Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, має такий вигляд:
Стаття витрат

Витрати на нарахування заробітної плати та
обов’язкових платежів
Інші операційні витрати
Витрати на формування резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів
Разом

Сума,
тис. грн.

90

Структура
статті % в
загальному
об'єму витрат
60

41
20

27
13

151

100%

Облік фінансових результатів та розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 “Основні вимоги до фінансової
звітності”, № 2 “Баланс”, № 16 “Витрати”, № 15 “Дохід” та інших нормативно-правових
актів.
За підсумками 2012 року фінансовий результат від звичайної діяльності після
оподаткування згідно з показниками Звіту про фінансові результати КС „ПАРТНЕР ІНВЕСТ” становить збиток у розмірі 74 тис. грн.
Фінансовий результат, визначений відповідно до 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 Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, становить збиток у розмірі 44 тис.
грн..
Аналіз показників фінансового стану
Аналіз фінансового стану проводився на основі показників і фінансових нормативів
діяльності підприємства на кінець перевіреного періоду.
Аналіз ліквідності КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” здійснюється за даними балансу та
дозволяє визначити його спроможність сплачувати свої поточні зобов’язання. Аналіз
ліквідності здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта
абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої
ліквідності та чистого оборотного капіталу.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та
їхніх еквівалентів до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка
частина зобов’язань підприємства може бути сплачена негайно. Теоретично виправдане
значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,2 – 0,5. Значення показника КС
„ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” станом на 31.12.2012 р. складає 0,02, що нижче за нормативне
значення.
Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) розраховується як
відношення оборотних активів до поточних зобов’язань та показує достатність ресурсів
підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
Теоретично виправдане значення цього коефіцієнту складає 1,0 – 2,0. На дату складання
річної звітності коефіцієнт загальної ліквідності КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” склав 7,20. Це
означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємство має 7,20 грн. поточних
активів, що свідчить про достатній рівень платоспроможності.
Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних
оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та
дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення
розрахунків з дебіторами. Його теоретично виправдане значення складає 0,6 – 0,8. Коефіцієнт
швидкої ліквідності КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” на дату складання річної звітності складає
7,20, що свідчить про достатній рівень платоспроможності підприємства.
Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами та
поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність
підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На
кінець 2012 року цей показник має позитивне значення і складає 1047 при рекомендованому
значенні більше 0.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) здійснюється за даними балансу
підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь
фінансової стійкості і незалежності від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз
платоспроможності (фінансової стійкості) здійснюється шляхом розрахунку таких показників
(коефіцієнтів): коефіцієнт фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової
стійкості, коефіцієнт структури капіталу (фінансування) та інші.
Коефіцієнт фінансової незалежності або автономії розраховується як відношення
власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власних коштів у загальній

вартості ресурсів підприємства. Коефіцієнт фінансової незалежності КС „ПАРТНЕР ІНВЕСТ” станом на 31.12.2012 р. становить 0,55. Підприємство вважається фінансово
незалежним, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5.
Коефіцієнт фінансової стійкості показує співвідношення між власним та залученим
капіталом. Нормальне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 1. Показник КС
„ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” становить на кінець звітного періоду 1,33, що означає, що на кожну
гривню залучених коштів припадає 3,99 гривень власних коштів,що свідчить про фінансову
стійкість підприємства.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення
залучених та власних коштів та характеризує залежність підприємства від залучених коштів.
Даний показник станом на 31.12.2012 р. становить 0,82.
Коефіцієнт ефективності використання активів визначається як відношення
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до загальної
вартості активів і характеризує рівень ефективності всіх активів підприємства. За звітний
період даний показник становить 0.
Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) визначається
як відношення чистого прибутку до середнього розміру власного капіталу і свідчить, скільки
у звітному періоді кожна гривня власного капіталу принесла прибутків. За звітний період цей
показник становить 0.
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2012 рік дозволяє зробити
висновок, що фінансовий стан КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” є задовільним, кредитна спілка є
ліквідною, наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що кредитна спілка здатна
сплатити поточні борги.

Висновок незалежного аудитора
Ми провели аудит наданої нижче фінансової звітності КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ”, яка
включає баланс на 31 грудня 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки
до річної звітності, а також Звітних даних кредитної спілки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” несе відповідальність за складання
і достовірне представлення означеної фінансової звітності та Звітних даних Кредитної спілки
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих і
нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого
внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання
фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність Аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів та Звітних
даних кредитної спілки на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та
законодавства України. 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.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських
доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від
судження 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 стосуються підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.
Вважаємо, що в ході проведення аудиторської перевірки нами отримані достатні та
відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Думка аудитора
На нашу думку, фінансова звітність КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” справедливо й
достовірно відображає його фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, а також
результати його діяльності за 2012 фінансовий рік у відповідності до чинного законодавства
України.
На нашу думку, подані нижче річні звітні дані КС „ПАРТНЕР - ІНВЕСТ” відповідають
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 Держфінпослуг від 25.12.2003 №
177.

Директор ТОВ «ЛЕГІОН-ПІВДЕНЬ»,
Аудитор
(сертифікат серії А №004034)

А. М. Ребенко

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Баланс»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Кредитна спілка "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"

_

за ЄДРПОУ

Територія _________________________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________________

за КОПФГ

Орган державного управління _______________________________________________________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності _________________________________________________________________

за КВЕД

31.01.2013
34597589
5110137500

64.92

Середня кількість працівників (1) ____________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. __________________________________________________________________
Адреса
м. Одеса, пл. 10-го Квітня 1
Складено (зробити позначку V у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

√

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на

31 грудня

2012

року

Форма № 1
Актив
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті

Код
рядка
2

010
011
012
020
030
031
032
035
036
037

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

-

(-)
-

(-)
25
142
(117)

15
141
(126)

-

(-)

040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

25

-

100
110
120
130
140
150

-

-

160
161
162

(-)

(-)

170
180
190
200
210
220

286
1080
-

196
1017
-

230
231
240

3
1
-

3
2
-

(-)

15

Інші оборотні активи
Усього за розділом II

250
260
270
275
280

ІІІ. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Пасив
1
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом І
Частка меншості
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші Убезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі
у лотереїфінансування (2)
Цільове
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними
для продажу
Інші
поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

1369
1394

1216
1231

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

301
85
101
286
(-)
(-)
773
-

319
85
59
212
(-)
(-)
675
-

400
410
415
416
417
418
420
430

(-)
-

(-)
-

440
450
460
470
480

426
426

387
387

500
510
520
530

-

-

540
550
560
570
580
590
600
605
610
620
630
640

195
195
1394

169
169
1231

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2)3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Трачук Г.Ф.
(підпис)

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

Минкіна А.В.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Кредитна спілка "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

За

КОДИ
31.01.2013
34597589
5110137500

64.92

√

Звіт про фінансові результати
рік
2012

Форма № 2

року
Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
1
2
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
Податок на додану вартість
015
Акцизний збір
020
025
Інші вирахування з доходу
030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
Валовий:
прибуток
050
збиток
055
Інші операційні доходи
060
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
061
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
070
Витрати на збут
080
Інші операційні витрати
090
091
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
збиток
105
Доход від участі в капіталі
ПО
Інші фінансові доходи
120
Інші доходи (1)
130
Фінансові витрати
140
Втрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
збиток
175
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
176
необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
177
активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
збиток
195
Надзвичайні:
ДОХОДИ
200
витрати
205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Частка меншості
215
Чистий:
прибуток
220
збиток
225
Забезпечення матеріального заохочення
226

1801003

За звітний період
3
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

.

За попередній період
4
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
16
-

(-)
269
-

(98)
(-)
(32)
-

(195)
(-)
(213)
-

(114)
40
(-)
(-)
(-)
-

(139)
66
(-)
(-)
(-)
-

(74)
-

(73)
-

-

-

(-)
-

(-)
-

(74)

(73)

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

(74)
-

(73)
-

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
1
2
Матеріальні затрати
230
Витрати на оплату праці
240
Відрахування на соціальні заходи
250
Амортизація
260
Інші операційні витрати
270
Разом
280

За звітний період
3
69
20
10
31
130

За попередній період
4
88
25
82
213
408

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
Дивіденди на одну просту акцію
340

Керівник

За попередній період
4
-

-

Трачук Г.Ф.
(підпис)

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

Минкіна А.В.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

