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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
 

Національній комісії, що здійснює державне  
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
 
Членам та іншим користувачам фінансової звітності  
КС «Бойківщина» 

 
 

ТОВ «КРОУ ХОРВАТ ЕЙСІ УКРАЇНА» (далі «Аудитор») провела аудит фінансової звітності 
Кредитної спілки «Бойківщина» (код ЄДРПОУ 23955635; 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, 
площа Ринок, буд. 15; внесена до реєстру фінансових установ 13.05.2004 р., реєстраційний 
№ 14100263), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 
грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух 
грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал за рік, який закінчився на 
зазначену дату, а також виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, що 
включають порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів (далі разом – 
фінансова звітність). 
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 
Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної 
фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту.  
Ми провели аудиторську перевірку 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, а також інших нормативно-правових актів щодо діяльності  кредитних 
спілок. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень. 
При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації 
бухгалтерів.  
Аудит включає виконання процедур, які направлені на  отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на 
судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи 
внутрішнього контролю Кредитної спілки щодо підготовки та достовірного подання 
фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. 
Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових 
звітів. 
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Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
Висловлення думки  
На нашу думку, фінансова звітність Кредитної спілки «Бойківщина» станом на кінець дня 31 
грудня 2016 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Пояснювальний параграф 
Аудитор звертає увагу на примітку 2 «Економічне середовище, в умовах якого кредитна 
спілка здійснює свою діяльність» до цієї фінансової звітності, у якій зазначено, що діяльність 
кредитних спілок в Україні відбувалась та відбувається в умовах політичних та економічних 
змін, в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження 
платоспроможності та довіри позичальників до фінансово-кредитних установ. Майбутній 
розвиток зазначених факторів їх наслідки та вплив на функціонування фінансового ринку, 
наразі невідомі.  
Хоча керівництво Кредитної спілки вважає, що вживає усі необхідні заходи для забезпечення 
стійкості діяльності Кредитної спілки у даній ситуації, непередбачувані подальші погіршення у 
вищезазначених сферах можуть негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий 
стан Кредитної спілки, у спосіб, що не може бути визначений на даний момент. 
Наша думка не містить застережень стосовно фінансової звітності у зв’язку із наведеним 
питанням. 
Основні відомості про Аудитора 

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

ТОВ «Кроу Хорват ЕйСі Україна»  

ЄДРПОУ 33833362 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 
(далі - АПУ) 

Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 3681 від 
29.10.2015 р., дійсне до 29.10.2020 р. 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, виданого Комісією 

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ реєстраційний № 000118 
від 27.10.2016 р., дійсне до 29.10.2020 р. 

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що 
проводив аудит; номер, серія, дата видачі 
сертифіката аудитора, виданого АПУ 

Поделко Світлана Михайлівна  
сертифікат аудитора серії А від 30.05.2002р. 
№ 005223 

Місцезнаходження юридичної особи та її 
фактичне місце розташування 

04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37, 
телефон  – (044) 331-21-56 

 
 
Генеральний директор 
ТОВ «Кроу Хорват ЕйСі Україна»                                                                В.Г.Козленко 
(сертифікат аудитора  від 28.01.2000 р. № 004111)                                                                       
 
Головний аудитор                        С.М. Поделко  
(сертифікат аудитора серії А від 30.05.2002р. № 005223) 
 
31 січня 2017 року 
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