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Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Членам та іншим користувачам фінансової звітності Церковної кредитної спілки «Анісія»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АВС – Центр» (далі – аудитор) відповідно до
умов завдання провела аудит доданої до цього висновку (звіту) фінансової звітності Церковної кредитної спілки
«Анісія» (код ЄДРПОУ 23882942; 79008, Львівська обл., м. Львів, Площа Ринок, буд. 9; внесена до реєстру
фінансових установ 22.01.2004 р., реєстраційний № 14100001), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року та відповідні звіти про фінансові результати (звіт про
сукупний дохід), рух грошових коштів (за прямим методом), власний капітал за рік, який закінчився на зазначені
дати, а також виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, що включають порівняльну
інформацію для всіх поданих фінансових звітів (далі разом – фінансова звітність).
Відповідно до тверджень управлінського персоналу, описаних в примітці 3, ця фінансова звітність за рік, що
закінчився 31 грудня 2015 року, є першою фінансовою звітністю кредитної спілки складеною за Міжнародними
стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).
Порівняльна інформація підготовлена з урахуванням даних на 01.01.2014 р.- початок першого періоду, за який
кредитна спілка подає повну порівняльну інформацію в фінансовій звітності, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Результат переходу кредитної спілки на МСФЗ та пояснення того, яким чином перехід від застосовуваних раніше
національних положень бухгалтерського обліку до МСФЗ вплинув на раніше відображені у звітності фінансовий
стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів кредитної спілки, описаний управлінським
персоналом в примітці 17.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал кредитної спілки несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за впровадження такого
внутрішнього контролю, який він вважає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
ним аудиту.
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року), що із
01.02.2016 р. застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати
України від 29.12.2015 р. № 320/1 (далі – МСА), а також інших нормативно-правових актів щодо діяльності
кредитних спілок або фінансових установ.
МСА вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості у тому, що суми і розкриття в представленій фінансовій звітності не містять
суттєвих викривлень.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень в наданій до
перевірки фінансовій 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 кредитної спілки. 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 Церковної кредитної спілки «Анісія» відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан кредитної спілки станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
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Пояснювальний параграф
Аудитор звертає увагу на примітку 2 до цієї фінансової звітності. Діяльність кредитної спілки, як і діяльність
інших фінансових установ в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати в найближчому майбутньому впливу
економічної, політичної та регуляторної невизначеності.
Терміни остаточного врегулювання ситуації неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, що може мати
негативний вплив на економіку України та операційну діяльність кредитної спілки зокрема. Думка аудитора не
містить застережень стосовно даного питання.
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