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Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС»
(надалі – Кредитна спілка) та її спеціальної звітності станом на 31 грудня 2016 року у складі:
 форми 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" за 2015 та 2016 роки;
 форми 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" за 2015 та 2016
роки;
 форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2015 та 2016 роки;
 форми 4 "Звіт про власний капітал" за 2015 та 2016 роки;
 "Примітки до річної фінансової звітності".
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016р., є
бухгалтерські політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі – МСФЗ).
Ця фінансова звітність є першим повним пакетом фінансової звітності Кредитної
спілки, підготовленим у відповідності до МСФЗ.
Зазначена фінансова звітність надається до цього аудиторського висновку.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до концептуальної основи, описаної в примітці 2 «Загальна
інформація» до фінансової звітності, яка ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності, але з відступленням від застосування МСБО 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції», та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторської фірми
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
підставі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у
відповідності 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 стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилок. 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 використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Оскільки у фінансовій звітності Кредитної спілки трансформаційні коригування, здійснені
станом на 01.01.2015, відображені на кінець попереднього звітного періоду, що призвело до
перекручування вхідної інформації у фінансовій звітності за 2016 рік, ми не мали змоги
визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого
нерозподіленого прибутку на початок 2016 року. Аудиторська думка щодо фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2015 року, була відповідно модифікована. Наша
думка щодо фінансової звітності за поточний період також модифікована внаслідок
можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних
показників.
Крім того, на дату надання аудиторського висновку активи Кредитної спілки розташовані у
Донецькій області східного регіону України, яка знаходиться в зоні проведення антитерористичної
операції. У зв’язку з цим ми не змогли визначити суми можливих коригувань та вплив зазначених
умов, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Кредитної
спілки, на вартість активів, зобов’язань та фінансових результатів.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі,
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» станом на 31.12.2016 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності
до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, але з
відступленням від застосування МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що в даний час Кредитна спілка
веде свою діяльність в умовах економічної кризи. Ці умови вказують на існування
невизначеності, яка може вплинути на здатність Кредитної спілки продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація буде значною мірою залежати від
ефективності дій керівництва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде
вживати керівництво країни у зв’язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо
оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Кредитної
спілки та результати її діяльності в майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає
коригування, які могли б мати місце, якби Кредитна спілка не змогла продовжувати свою
діяльність у майбутньому.
Інші питання
Фінансова звітність Кредитної спілки за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, була
перевірена іншим аудитором, який висловив модифіковану думку щодо цієї звітності
18 березня 2016 року.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

3

Звітні дані, які є спеціальною звітністю, передбачені Розпорядженням Держфінпослуг
«Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та
об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України» від 25.12.2003 №177 зі змінами та доповненнями (далі - Порядок №177) у
складі:
 Загальна інформація про кредитну спілку за 2016 рік (додаток 1);
 Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2016 рік (додаток 2);
 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2016 рік (додаток 3);
 Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2016 рік (додаток 4);
 Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених
кредитів за 2016 рік (додаток 5);
 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2016 рік (додаток 6);
 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2016 рік (додаток 7);
 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2016 рік
(додаток 8);
 Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні
рахунки (додаток 9).
На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити,
що в цілому спеціальна фінансова звітність Кредитної спілки складена у відповідності до
вимог 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 Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. №177.
Аудиторська перевірка здійснена на підставі договору про надання аудиторських послуг
№ 12/01-2017 від 12.01.2017 р.
Аудиторська перевірка здійснювалась в період з 12.01.2017р. по 23.01.2017р.
Дата аудиторського звіту 26.01.2017р.
Цей висновок незалежного аудитора складено у трьох примірниках, що мають рівну
юридичну силу.
Директор
ПП «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»

____________________

Гузь Л. Є.
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