
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE 
 
Ukrainian Credit Union Limited’s (UCU) Audit Committee conducts its activities in accordance 
with Section 125 of the Credit Unions and Caisses Populaires Act 1994 (“Act”), Regulations 
related to the Act and UCU’s by-laws. The Audit Committee is responsible for reporting to the 
Board and overseeing: 
 
• The integrity of UCU’s financial statements and related information, including the audited 

year end financial statements 
• UCU’s compliance with applicable legal and regulatory requirements 
• UCU’s compliance with its internal policies 
• The independence and qualifications of nominees for the Board of Directors 
• The independence, qualifications and appointment of the external auditors and internal 

auditors 
• The performance of the internal and external auditors 
• Enterprise Risk Management (ERM) activities in accordance with the Financial Services 

Regulatory Authority of Ontario (FSRAO) standards 
• UCU management’s responsibility of reporting on internal controls and the integrity and 

effectiveness of UCU’s internal controls.  
 
The Audit Committee held twelve meetings throughout the year and fulfilled its mandate in the 
following manner: 
 
OPERATIONS 
 

• Reviewed financial statements and variances to budget at each regular meeting and 
made recommendations to the Board of Directors for approval on a bi-monthly basis 

• Reviewed management reports with respect to operations, credit and branch activities, 
including anti-money laundering and suspicious activities, capital, liquidity, interest rate 
risk, credit compliance and delinquency updates 

• Reviewed policies related to finance, credit, treasury, internal controls and enterprise risk 
management, proposed changes thereto, and made recommendations for approval to 
the Board 

• Ensured UCU compliance with policies and regulatory requirements and the Business 
Continuity Plan and Disaster Recovery Plan in particular  

• Ensured implementation of best practices, security measures, risk management, 
business continuity preparedness and adherence to current regulations, particularly in 
light of the risks related to COVID-19 such as cybersecurity, working from home, health 
and safety of employees and members, and potential for fraud 

• Compared performance to standards and ensured financial ratios were compliant with 
Board and regulatory standards 

• Reviewed the Enterprise Risk Management Plan ensuring practices minimized risk and 
identified potential risks 

• Monitored for any changes to accounting procedures and International Financial 
Reporting Standards updates 

• Monitored the adequacy of the organizational structure with respect to the finance 
department 

• Monitored legal proceedings in which UCU may have been involved. 
 
INTERNAL AUDIT 
 
The Audit Committee contracted out the services for the Internal Audit function to the PRA 
Group, an independent public firm of Chartered Professional Accountants. At each Audit 
Committee meeting a representative of the PRA Group presented results of their internal audits 
and made recommendations accordingly. In this regard, and based on their report, the Audit 
Committee: 
 

• Reviewed and approved the scope, plan and fees of the internal audit 
• Ensured internal auditor independence 
• Examined the effectiveness of internal controls ensuring compliance with regulatory 

requirements 
• Reviewed performance of branches in treasury, teller, credit and systems functions 
• Provided oversight and follow-up to management responses to any issues raised by the 

internal auditor 
• Reviewed the economic trends and emerging risks, assessing potential risks to UCU, 

and especially cybersecurity issues 
• Followed up on status of the Internal Audit Plan and management responses 
• Monitored the IT system implementations, upgrades and policy changes. 



 
EXTERNAL AUDIT 
 

• Reviewed the scope, plan and fees of the external audit 
• Ensured external auditor independence 
• Reviewed the external auditor’s management internal control letter and management’s 

response 
• Reviewed the year-end audited financial statements and recommended for approval. 

 
As a result of its work for 2021, the Audit Committee is of the opinion that there are no 
extraordinary matters related to the finances and operations of UCU which require special 
attention or disclosure.  
 
The Audit Committee would like to thank management, staff and the Board of UCU for their full 
co-operation and contributions made during the year. The Committee would like to especially 
acknowledge the commitment and diligent work of management during the pandemic ensuring 
continuity of services and the safety of employees, contractors and members. 
 

 
 
Irena Fedchun, Audit Committee Chair 
 
Myron Oleksyshyn, Member 
Taras Rohatyn, Member 
Dr. Natalia Lishchyna, Member 
 
March 14, 2022 
 
  



ЗВІТ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ 
 
Аудиторський Комітет Української Кредитової Спілки Лимитед («УКС») здійснює свою 
діяльність відповідно до розділу 125 Credit Unions and Caisses Populaires Act 1994 
(«Закон»), норм, пов’язаних із Законом, та нормативів УКС. Аудиторський Комітет 
відповідає за звітність перед Дирекцією і контроль за: 
 
• Правильністю фінансової звітності УКС та пов’язаної з нею інформації, включно з 

аудитованою фінансовою звітністю на кінець року 
• Дотриманням УКС у своїй діяльності діючих правових та нормативних вимог 
• Дотриманням УКС у своїй діяльності внутрішніх правил та вимог 
• Незалежністю і кваліфікацією кандидатів, номінованих до складу Дирекції 
• Незалежністю, кваліфікацією і призначенням зовнішніх та внутрішніх аудиторів  
• Діяльністю внутрішніх і зовнішніх аудиторів 
• Діяльністю з управління ризиком підприємства (ERM) відповідно до стандартів 

Регуляторного органу з фінансових послуг Онтаріо (FSRAO)  
• Відповідальністю керівництва УКС за звітність з питань внутрішнього контролю та 

цілісності і ефективності системи внутрішнього контролю УКС.  
 
Аудиторський Комітет відбув дванадцять засідань протягом року і виконав свій мандат 
наступним чином:  
 
ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
 

• Розглядав фінансову звітність та відхилення від бюджету на регулярних засіданнях 
та виносив рекомендації для ухвалення Дирекцією раз на два місяці 

• Розглядав звіти керівництва з операційної діяльності, кредитування та діяльності 
відділів, включно з діяльністю із запобігання відмиванню коштів та підозрілим діям, 
капіталу, ліквідності, відсоткових ризиків, відповідності та прострочення за 
кредитами 

• Розглядав правила, пов’язані з фінансами, комерційним кредитом, казначейством, 
внутрішнім контролем і управлінням ризиком, та пропонував рекомендації до них 
для ухвалення Дирекцією  

• Забезпечував відповідність діяльності УКС правилам і регулятивним вимогам та, 
зокрема, Плану послідовності бізнесу та Плану аварійного відновлення  

• Забезпечував втілення найкращих практик, заходів безпеки, управління ризиком, 
готовності до безперервності бізнесу та дотримання поточних регулювань, зокрема 
з огляду на ризики, пов’язані з COVID-19, такі як кібербезпека, робота з дому, 
здоров’я і безпека працівників та членів, та можливість шахрайства 

• Порівнював діяльність УКС із стандартами та слідкував за відповідністю 
фінансових показників стандартам Дирекції та регуляторним стандартам 

• Переглядав План управління ризиком підприємства (ERM), забезпечував 
мінімізацію ризиків і визначав потенційні ризики 

• Моніторив зміни бухгалтерських процедур та оновлень Miжнародних стандартів 
фінансової звітності (IFRS) 

• Моніторив відповідність організаційної структури фінансового департаменту 
• Моніторив юридичні процеси, з якими могла бути пов’язана УКС. 

 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
Аудиторський Комітет уклав контракт на послуги внутрішнього аудиту з PRA Group, 
незалежною публічною фірмою Сертифікованих професійних бухгалтерів. На кожній 
зустрічі Аудиторського Комітету представник PRA Group представляв результати їх 
внутрішніх аудитів і робив відповідні рекомендації. В цьому плані і базуючись на їхньому 
звіті, Аудиторський Комітет: 
 

• Розглядав та затверджував обсяг, план та плату за внутрішній аудит 
• Забезпечував незалежність внутрішнього аудитора  
• Досліджував ефективність внутрішнього контролю, забезпечивши відповідність 

регулятивним вимогам за відділами 
• Переглядав діяльність відділів у казначейських, касових, кредитових і системних 

функціях  
• Забезпечував нагляд та подальші дії щодо реагування керівництва на будь-які 

питання, порушені внутрішнім аудитором  
• Розглядав економічні тренди і ризики, які виникають; оцінював потенційні ризики 

для УКС та особливо питання кібербезпеки 
• Слідкував за станом Плану внутрішнього аудиту та відповідями керівництва 



• Слідкував за впровадженням ІТ-системи, оновлень та змін, пов’язаних з новою 
політикою. 

 
ЗОВНІШНІЙ АУДИТ 
 

• Розглянув обсяг, план та плату за зовнішній аудит  
• Забезпечив незалежність зовнішнього аудитора 
• Розглянув лист зовнішнього аудитора до керівництва з приводу внутрішнього 

контролю та відповідь керівництва  
• Розглянув річну аудитовану фінансову звітність та рекомендував її до 

затвердження. 
 
В результаті роботи в 2021 році, Аудиторський Комітет вважає, що немає надзвичайних 
питань, пов’язаних з фінансами та операціями УКС, які вимагають особливої уваги або 
розкриття.  
 
Аудиторський Комітет хотів би подякувати керівництву, працівникам та Дирекції УКС за 
їхню повну співпрацю та внесок протягом року.  Комітет хотів би особливо відзначити 
відданість і сумлінну роботу керівництва під час пандемії, яка забезпечила безперервність 
обслуговування членів та безпеку працівників і контракторів. 
 

 
 
Ірина Федчун, голова Аудиторського Комітету  
 
Мирон Олексишин, член  
Тарас Рогатин, член 
Др. Наталія Ліщина, член 
 
14 березня 2022 р. 
 


