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(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо  фінансової звітності 

Кредитної Спілки 

«Захист» 

станом на 31.12.2015року 

 
 

Керівництву  

Кредитної Спілки 
«Захист» 

 
 

 

Вступний параграф 

  

     Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Кредитної Спілки «Захист» (код 

ЄДРПОУ 19434959; місцезнаходження: юридична адреса: 50101, Дніпропетровська обл., м 

Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36а фактична адреса: 50101, Дніпропетровська обл., м Кривий 

Ріг, пр-т Металургів, буд.36а, дата державної реєстрації 12.06.1996р.), що додається, яка 

складається з балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року та 

відповідного Звіту про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух 

грошових коштів (за прямим методом) та Звіт про власний капітал за рік, який закінчився 

цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших 

приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих 

П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).  

 

      Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 

використанням описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що 

ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування 

МСФЗ». 

 

      Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 

використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 

звітності за МСФЗ станом на 31.12.2016 року з урахуванням можливих коригувань, які 

будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при 

складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2016 року. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність  

 

      Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 

звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 

описаною в примітці 2. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий 

внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  
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Відповідальність аудитора 

 

      Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 

звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, 

а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 

попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

 

       Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур 

залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 

попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 

ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 

суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 

процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.  

 

      Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки.  

 

Висловлення думки 

 

      На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2015 року та за рік, що 

закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи 

припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, 

будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли 

управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ 

станом на 31.12.2016 року. 

 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

 

      Ми звертаємо на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 

01.01.2015 року та попередню фінансову звітність за 2015 рік  під час складання балансу 

першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2016 року.  Також 

звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає 

три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти 

про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал  і відповідні 

примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), 

може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Кредитної Спілки «Захист», 

результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 

думка не модифікована щодо цього питання. 

 

     Попередню фінансову звітність Кредитної Спілки «Захист» було складено в процесі зміни 

концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність 

Кредитної Спілки «Захист» може бути не прийнятною для інших цілей. 

 

    Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено до  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.   
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

 

1. Думка аудитора щодо відповідності річних звітних даних Спілки за 2015рік відповідно до 

вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг.  

 

На думку незалежного аудитора річні звітні дані у складі: 

-  Загальної інформації про кредитну спілку; 

-  Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2015 рік;  

-  Звітні дані  про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2015 рік ; 

-  Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2015 рік;  

- Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення     

кредитів за 2015 рік;  

-   Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2015 рік;  

-  Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2015 рік;  

-  Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2015 рік; 

-  Інформація щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесків (вкладами) членів 

кредитної спілки на депозитні рахунки за 2015 рік 

складена у відповідності до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків  

фінансових послуг України № 177 від 25.12.2003 року «Порядок складання та подання 

звітності кредитними спілками» та чинного законодавства України.  

Звітність, що складена відповідно до цього Порядку, ґрунтується на даних бухгалтерського 

обліку кредитної спілки  та відображає всі дані, визначені цим Порядком. 

                                  

 

Директор                                                                   ____________       О. Ю. Субота  

ТОВ «Аудиторської фірми «Цілком таємно»   

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
які одноособово надають аудиторські послуги № 3080 від 19.11.2002р. 
(подовжено рішенням АПУ № 260/3 від 01.11.2012р.  термін дії до 01.11.2017р)  

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0147 від 18.02.2015р 
Сертифікат: Серія А №004630 від 30.03.2001р.  
(подовжено рішенням АПУ № 308/2 від 26.02.2015р.,термін дії до 30.03.2020р.) 

 

25 березня 2016р. 

      

50000, м. Кривий Ріг, пр-т. Карла Маркса, 56 
  

 

 

 


