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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» 

за рік, що закінчився 31.12.2013 р. 

Членам КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» 

Іншим можливим користувачам фінансової звітності  

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» 

Аудитор - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АВС – Центр» - провів 
аудит доданої до цього висновку (звіту) фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» 

(надалі – кредитна спілка), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року і 
складені за результатами діяльності у 2013 році звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт 

про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової 
звітності, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

Відповідальність правління за фінансову звітність 

Правління кредитної спілки несе відповідальність за складання і достовірне подання означеної 
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» і прийнятих в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за 

впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання 
фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо означеної звітності на основі результатів 

проведеного ним аудиту. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську 

діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора 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 
та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень річної звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 

ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання кредитною спілкою 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 використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання 

фінансової звітності. 

Аудитор вважає, що ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї 
думки.  

Висловлення думки 
На думку аудитора, фінансова звітність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» за рік, що 

закінчився 31 грудня 2013 року, складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні національних положень (стандартів) та достовірно 
відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» станом на 

31 грудня 2013 року, її фінансові результати, рух грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що 
закінчився на зазначену дату. 

 

Аудитор 

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС-Центр» 
(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,  

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050) 

Директор  

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.)                        ___________________Н.І.Тімуш 

24 лютого 2014 року 
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