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ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат
Загальні збори кредитної спілки «Самопоміч». Керівництво кредитної спілки «Самопоміч».
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки «Самопоміч» (код ЄДРПОУ – 25345289;
47600, Україна, Тернопільська обл., Козівський р-н, смт. Козова, вулиця Гвардійська, будинок 6),
що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 р., звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів та звіт про власний
капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована
при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом
відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та правові вимоги, передбачені Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного
законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 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 загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність Кредитної спілки «Самопоміч» за рік, що закінчився 31
грудня 2014 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до діючих положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
Дата аудиторського висновку
9 лютого 2015 року.
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