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Звіт складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена приватною
аудиторською фірмою «Лотос» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1319
видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року) на підставі договору № 17 від 02 вересня 2014 року та
у відповідності до:
- Закону України «Про аудиторську діяльність»;
- міжнародних стандартів аудиту;
Цей звіт містить результати аудиту річної фінансової звітності Замовника, що включає «Звіт про
фінансовий стан» (баланс) станом на 31 грудня 2014 року та відповідних звітів: «Звіт про сукупні доходи» (звіт
про фінансові результати), «Звіт про рух грошових коштів» та «Звіт про зміни в капіталі» (звіт про власний
капітал) за рік, який закінчився цією датою, а також приміток до цієї фінансової звітності, що містять короткий
виклад основних принципів облікової політики та іншу інформацію (надалі разом – «Фінансова звітність»).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи
Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка є концептуальною основою достовірного подання.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з
Міжнародними стандартами фінансової звітності, законодавства України, чинних положень про подання
фінансових звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України.
У відповідності зі ст.9 Закону України «Про аудиторську діяльність» Замовник несе відповідальність за
повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту.
Ця відповідальність стосується:
- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного
відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилок;
- вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.
Відповідальність аудиторів
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів
аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від
аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття інформації у фінансовій звітності.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення
фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.
Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та достовірного
відображення інформації у фінансовій звітності. Цим звітом (висновком) не формулюється судження щодо
ефективності внутрішнього контролю Замовника.
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Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом Замовника, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які
дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві
помилки, допущені при її складанні.

Висловлення думки
Фінансова звітність Замовника за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року за наслідками господарських
операцій з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан, фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартах фінансової звітності
та законодавства України

До цього додається фінансова звітність Замовника за 2014 рік:
- «Звіт про фінансовий стан» (баланс)
- «Звіт про сукупні доходи» (фінансові результати)
- «Звіт про зміни в капіталі» (звіт про власний капітал)
- «Звіт про рух грошових коштів»
- Примітки
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