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Скороченuй

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРЛ
(ЗВIТ НЕЗЛЛЕЖНОГО ЛУДИТОРЛ)

про фiнансову звiтнiсть

Кредrrтноi cпi.rKrr "Запорiжжя"
за 2014 piK

IIаrежний адресат - Нацiонадьнiй Korricii з реryJцовання ринкiв фiнансових послуг Украiни

Керiвництву Кредитноi Спiлки <.З ап о р i;кжя>>

Мною, аудитором, Товариства з обшrеженою вiдповИа;ънiстю Атлrторською Фiрмою ,,Стаryс
(iдентифiкачiйний код за
Леliна,I'76-'78 ресстрачiйнi данi-OЗ,08.1995р., Nч запису цро вIt]юченнlI вi:оr,rостей про юридIщry особу ло
еД -1 103 120 0000 012200 Влпtонавчим KolriTgTorr Запорiзькоi rricbKoi PaTTt. цgrra, та дата видачi свiдоцтва

цро BIIeceHHlI в Реестр аулrrгорських фiршl та аl,диторiв, якi надають а\,.]иторськi посrцги -J,{'q 1111 вiд
З0.03.2001р., яке чинне до 2'7 сi,лtя 2016 р.. Горбуновою Тетлrою О.-rегiвною (номер, серiя, дата видачi
сертифiкатааушrгора-Jt002'lЗ5вiд02. 11.1995р..якечиннедо02.11.2019р.) проведено аудиторськуперевiрк1,

у вiдповiдrосгi з .]оговором М 28\14 вiд 15 .п{сгопада 2014 р. - фiнансовоi звiтностi Кредлтноi Спiшси
<Запорiжжя> за 2014 piK з метою вказувtlншI незатежноi думки вiдносно:остовiрностi фiнансовоi звiтносгi в
ycix суттевих аспектах та вiдповiдностi даrпм бухгалтерського об.riщ- та адекватностi вiдображення

результатiв господарюванЕrI за 2014р.

{жерелом аудиторськоi перевiрки за перiод з 01.01.2014 р. по З1.12.2014 р. бт--шл вибранi насryпнi док.rril,Iенти :

- Фiнансова звiтнiсть за2OL4 р. у склалi-батансу (звiry про фiнансовltтi стан) на З1 цудня 201,4Р.. Звiц, пРО

фiнансовi резуJIьтати ( звiry про сукупний дохф, звiт про рух грошовtш KorrrTiB, звiт про в.;I8снIй капiтал ,

примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2014 р.

- Вибiрково первиннi докумепти, регiстри сиЕтетиtIного та анатiтrЕгIiJг,J об.тiк1,. зведенi облiковi документи,
що вiдображають господарськi операшii за перiод з 01.01.2014 р, пс -:, ;i ltl1-1 р.

О п u с п ер е в ip е н о i' фiн ан с о в ot iнф opitt au i i' :

Стац-т Kpe.TTTHoi спi_.п.,rr ,.Запорiжжя>>, Пo.To;Kerr-:i_ l1p-c,Tol;c,Ti заrа_]ьнIгi зборiв. Свiдоцтво про

державry. ресстрацiю, Свiдоrцво про ресстрашiю фiнав::з:: i --:=.з;i_ :1энкiвськi вишiсшI за 201:1 рiц вiдоrlостi
нара\уванIш заробiтноi плати за 201-1 piK JoIoBopIl. сб:l.*:зо-:еъ:.-,вi BiJor.rocTi за рацнкаrrи З01,311. 112.

1,z'7,686,684, З16,З'7З та irшrrоr pax\H}ia}I бl-хгатгеЕ.:ь:;ото об.т-ьт. первиннi доку}IеЕти КС <<Запорi;кхя> за

2014 р., фiнансовi звiтнigгь у cbTa:i - ф ý1 - Ба_-Iанс на : л, -],],,].1 р.. ф..lrГэ2 <<Звiт про фiнансовi рез\,.]ьтатIID за

2014 piK, ф.JФ 3 <Звiт про рух црошовIDi кошгiв> за 201-1 pit ф -\ -i ,Звiт про власниЙ каЙта-т>> за 201-1 piK ф.М5
<<Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностt пiдприемствa> за 2Ul-i piri Звiтнi данi за 2014 р. КС <ЪпОрi;tотiя,, яlii
наданi до Нацiональноi кол,tiсii, uцo зdiйснюс dержавне рееу:lюванн' ;. э pepi рuнкiв фiнансовuх пос"ryуz.

В i dп о Bi d альн i сmь упр авлi н с ько ео п е р с он aly з а ф iH ан с о ву з в i пtн i с пt ь

УправлiнськIй персонал несе вiдповйальнiсть за скJIаданюI i :ocToBipHe поданнrI цiсi фiнансовоi звiтнОСтi

вiдповiдно до Нацiона;rьrплх Положень (сганлартiв) бlхгалтерськоrо об-riку Украi'ни та чинно\{у законодавСтв_y

Украiни щодо органiзшrii бlхгаrrгерського облiку та звiтностi в } KpaiHi та за такиЙ вtцтрiшнiй контроль.
який управлiнськиI-I персона_-I визначае як поцiбrий для того. цоб забезпечити скJIаданrrя фiнапсовоi звiтнОgлi.

що не мigгить c}-TT€BIoi BIlRpIIBJIeHb унаслiлок шахрайсгва або поlrrrт,эt.

В i dп о Bi d al ьн i с пt ь al, о tt ttt ор а

Нашою вj_тrовi:а_rънigtю е висловленнlI д}аIшI шо.]о шi:i i-irавсовоi звiтностi на ocHoBi резl"льтатiв прОВе.]еНОГО

Ha}IIi al,.]IпJ-, \1и прове,ти аlцит вiдповiдlо :о \{utшарс:lшгl cTarr:apTiB аудIту. Idi стаrцарти виN,Iагають вir НаС

.]oтplDIaнт#I вlтrовL_тдг; етичниХ ви[Iог, а Tzlкorri ILljщъzIHHJI fi в}п\онання аудиц- .]-.I-яI отримання достатrьоi
впевненостi. шо фiнансова звiтнiсть не мiстr,rгь с}TI-:BII\ вIIьрIIв.IзIъ.

П вр azp а ф, rr! о о п ц с?- € о б сяz ау D um ор с ь к о i' п ер е Bip кu
Обс_ш аr.лпорськоi перевiрки - рi.ша фiнансова звiтrrr:ть та рiчпi звiтнi данi, що подzшотьСя .]О

HatlioHalbHoi'Ko,1ticii, ttцo зDiйснюе Dержавчз rееу]lювання у сферi ;llHKiB фiнансовuх послуе Кредrгною спi.т.:ою

<Запорiжжя> з, \{етою пiдгвердженrrя ix :ocToBipHocTi, повнотli i вi:повiдностi чrптношrу законодавств\, та

встаЕовдени}{ ви}IоIам до них.
при проведеннi аудиторськоi перевiрки а}дитор кер\вався Законом Украiни <про а1:lпорську

дiя,ънiсrь>_ Законошr Украiни <Про кред,rтнi спiлкю>, Законоrr Уьраir*r <<Про бухгалтерськIй обдiк та фiнансову

,-



звiтнiстЬ в YKpaiHil>, Законоп,r УкраiнИ <Про фiнанСовi пос,т\,тИ та державне рег\---IюванI'I ринкiв фiнансовrrхпосr5т>,JчIiЖнароднимИ стандартами аудrпу.
Пiд чаС аудит}r зробленО дослiджеЙrЯ пL]rDio}I тест\ъання доказiВ на обгрr:ггr-ваннrl cy'I та iнфоршrацii.

Ж"*.ff У фiнапсов'rх звiтах, а такоЖ оцiнкi 
"i-оrо"о"ъй]l.йЪrо.оuurоо. прlпщипiв в облiку нормативнилI

Мiжнароднi стаIцарти аудlIтУ ви\Iагають вrд нас доц)имаш{я етIцIшDi виl{ог , а також плаrпвашrя й
:ffi.ХХЖ;*]:Оj:""'ПеРеВiРКИ ДЛЯ oTp'.\IaHIuI Joc'a'Hboi впевненостi. що фi;;";;';;^#;?;,#;
АудиТ пере:бачаС втlоцалЕЯ аудиторськПi проце.lrР ддя отрш{ання а\:лпОрських доказiв щодо cvl,r iрозкриттiВ 5 фiнансовiЙ звiтностi, Вибф проrrедр заJехfiть вй судження а!lитора, вкдюч€lючи оцilпtу ризикiвсуттевиХ BI'I\PIIB-].Ц' фiнансовоi звiтностi BHac-Ti:oK *u*рuйЙ або поriтrтки. Ё*оr*о"" оцiпку ризикiв_аудитоР розг,]лаС заходи внутрiшнього коцтро-]ю. що стосуеться сIglаданшI та Jостовiрного поданIuI суб'ектомгосподарювашrя фiнансовоi звiтностi, з \{етою розробки uуйоорa"о",, процелр. якi вiдповiдають обставинапr, аIIе з NIетою BII.,-I.Bл.HIUI д/мки щодо ефеh-тlвностi 

"оуrрi-*Ъ.о коЕц)о.-,ю сl,б'екга .;;й;;;;;;Б;;включас також оцirrку вiдповiдностi Ъшlористаr*r" облi*оrr^ ,rо.оrr,r,. .rр"tr,"rЪЪr" облiкових оцiнок"виконанIt\ r-щlавлiнським персон:lllом, та оцirшi_r,ru.rо""о.о;;;;", фiнансовоi звiтцостi.На НаШt' Д/МКУ, ЦРОВеДена аудиторська перевiрка :ае обгрlтгговану пiдставу для висловленняа\-JIгIор aьiiоi :r-rrки,

,1т,ч вltс,товленЕJI думки стосовно фiнансовоi звiтностi та звiтrшгi :аних КС <Запорiжжя ауди"горBilIiopIijToB\BaB концеПтуальЕУ основу - НаФональЕого Положенrrя. (стандартФ бухгалrтерського облiку}-краrtпr Закон Украiни <ПроЪУхгаrrгЁрський ооло,афi"аrЪо"У з"ь"l"ri 
" 

УБ;йrr;Законоп,r Украiни кПрофiнан;овi ПОСJТ}'Ги та державне реryлюванIUI ринкiв фiнЙових .rЁaоу.о, Мlжнародним" 
"rurцuрrrrrи 

аудиту таlHI]ImfIi норr.rативнi та законодrlвчi акти Украiни.
MrT BBa;пacrro, що отримали достатнi i належкi аудlrгорськi докази дJUI вис,]ов-]ення нашоii думки.пil сmа в а D.lя в uслловлення умовно-позumuвноt dyMkuУ порtlttення п:,20 Закону УкрУнu <Про креduйнi спiлкu>, Положення tlpo фiнансовi норлtаmuвч mа крumерii:якоспti сuсllхе,мu управлiннЯ креdumнuх-спiлБк mа об"еdнанiх *рrБu."u, сtliлок.М 7 вid ]б.0].20I5р., Положенняiипро фiнансове управлiння -резервний капiтал станом наЗL.|2.-20l4 р. не досягае |5УовЦс}ъли активiв спiлки.YlVo вно-и оз иtпuвн а DyMKa

На ltою д,}Iку' за вишIжом впJIивУ кориryвань' що NIогJи б бутлт потрiбниrlи. про якi йдЕтьсяречення у ''опередньо'IY параграфi, фiнансовi звЙ у складi Ёuоu""у (звiц- про фiнансовлйr стан) ф. J\ъ 1 -станоп{ на З 1 грlдrrя 201-1 р.. ф.ý 2 <ЗЪiт про фiнансоJi р.йrurй (звiт про .lц.,й*iохrr) за 201-1 piri ф NчЗ <<Звiт про р}х грошових iощriв" за 201-1 pi" Ъ М + ,,з"ir.rро 
""u""*i 

капiтат> за 2014 piK. ф ЛЪ 5 <Прпriткидо pi,*roi фiнансовоi звirносП .o_о,lрr,._,,r-"а,, за 201-1 pin Крел"r"оi спiлки <Запорiжжп сцравед,-Iиво тадостовiрно вiдоброкають фiнансов,й сrа"- iнфорuашю й. ръi,йri стан активiв та пасивь пiдприа.rствастаноМ на 31 грудНя 201-1 р,, iT фiпапсовi p,=,1,.=.urr,'ru'|1= .рошов,D( коштiв за 2014 piK згiдно зНацiональними Положенншrи (сгаir:арта.rо,- бi..r=_-;.rо,,.i об.о* ЧкраЙ - TJ вiдповiдае чинномузаконодавству Украi'ни щодоорганiзаrпi бrхгатгерсьliс,:: :,i..:::,,_: ,з:_но-^тi в }rKpaiHi.

\вim щоdо вuлlоz iнлuuх законоdавчuх i нормапluвнах aKtttiBНа лtоЮ ёу,к,v, фiнансова diяльнiсmь КС iЗапорiжэtся, uibiouioo, ,;;,-1,!a2a\l ччнноzо законоdавсmва YKpai.Hu пlазвimнi daHi про фiнансову diяльнiсmь креDumньt спiлкu вidобраэкз-.: зеidно з Поряdколt скпаdання звimноспtiКРеDumНuЛ'tu Сtli,lКаЦu mа О.б'еDНаНtЬЪlu iреdumнuлru спiлкал.tu, ,Ьrrur;"*rнол|у розпоряdженнял,t ,щержфiнпослуеВid 25' ] 2'03 '\! ] | 7 ЗВimНuХ dаНuХ ПРО dОХБDu mа вumраmu. На мою o_r,r,*1; ,r"-idi *о iou"o.o формування резервузабезпечення \lокрlоllmя вmраm пid 
""поruр"енuх 

позuчок зdiйснюсtttься Кс кзапорiэrcuсяtt зеidно з BtиtroeclлпrЧuННОzО ЗаКОНаОаВСfltВа, На ivtОЮ фМКУ, аКmuВu mа пасuвu КС пЗапорiжэкяi'riБооро*rri зеidно dанuхбухеалmерськоеа об,lil:l' rпа вiDповidьюmь ёанцл,t первuнноzо облiку, rtta склqёено з вuл,lо?слл'ч Поряi)ку сlоцаdаннязвimноспti Kpeo;r??1'rL1,!l! ctli,lKaltu mа об'еdнанtьuu орuduaпй спiлкапtu, заmверёженоJчtу розпоряdження,tt!ерэrcфiнпоС,те е!о jJl 1f, ,_] ,\ь] 77 звimнuХ ёанuх tlpO акmuвu mа пасt!вLr креdumноl' спiп*r' ,о 20t4 р. На мою Oy-+tKy,dохоdu ll'a вiц7lроl71ll КС кЗаtlоРiэtсэtа> вidображi"i u ,urrri ,riБi"о dо"u* бухеапmерськоzо облiку mа fuIепоd'чн'зlrt
i:Х::::::'::::'_:|л::":,л*:::::r::у,: :ur:y^ipro*nn*,u ",r,i"**"u 

mа об,еdнанuмч креdumнамч спiлкалtu." ;;;; ;;;:;; ; ; :ж: ;,з:::::ж : :;;#hDolcYMeHmiB mа бухzалmерськоzо облiюь{i**ою dyMKv. vAaimi ппп члоЬ,-,^, );--, .,:^--- тгп D .'\'Jtv""D'o"*"'*"';;#:::;,W;::,#:Жy_:,ж:#::"":?::::rжi::_::
2014 piK ёанi вifuбра
Yt<paiHu.

Сертифiкат аул{тора серiя АЛЬ

до 02. 11.2019 р.

Щата надання а\-JIIторського висновк\- -

Hoi korlicii з регулювання ринкiв фiнансових посдуг

Т.О.Горбlтrова

rvr лТУ J\Ъ 32 вiд 02.11.1995 р., яке чинне

2015 р.

1Iриписи. перевiршI та розпорщженнrI
УКРаiни за201-1 р.- вrдс}тнi. ч.:ё"'#-'_
Щиректор АФ .,CTaTl-c .,

Адреса аi,дитора -б9Oз5 шr. Запорiжжя. пр. Ленiна, 1,76-18

*


