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АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
- Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
- Національному банку України,
- Керівництву ТОВ „Фінансова компанія №1”
Аудиторська фірма «ІНСАЙТ» (надалі – Аудитор), згідно з договором №04/0114 від 20.01.2013 року, провела аудиторську перевірку фінансових звітів товариства з
обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "№ 1", що додається, станом на 31
грудня 2013р. в складі балансу станом на 31.12.2013року, звіту про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік, звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2013 рік, звіту про власний капітал за 2013рік та Примітки до
річної фінансової звітності за 2013 рік на предмет повноти, достовірності та
відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною
основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ), інші нормативно-правові акти щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні
положення Підприємства.
Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики,
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів аудиторської перевірки.
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону
України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту надання
впевненості та етики» Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості
Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевір ки
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують
суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає
також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив

облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання
фінансових звітів у цілому.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану
підставу для висловлення нашої думки.
На нашу думку фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "№ 1"
станом на 31 грудня 2013р. та відповідає вимогам чинного
законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам
облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.
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