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Кредитна спілка "Відродження"
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА
ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків аудиторів, котрі містяться в
представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів
щодо фінансової звітності Кредитної спілки " Відродження " (надалі - "Спілка").
Керівництво Спілки відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Спілки за станом на 31 грудня 2019 року, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни
в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
(надалі – "МСФЗ").
Під час підготовки фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
•

Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;

•

Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;

•

Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках до фінансової звітності;

•

Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Спілка продовжуватиме свою діяльність в осяжному
майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є неправомірним.
Керівництво Спілки в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:

•

Розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Спілці;

•

Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою
мірою точності інформацію про фінансовий стан Спілки і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності
вимогам МСФЗ;

•

Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і
відповідних стандартів бухгалтерського обліку;

•

Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Спілки;

•

Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.

Фінансова звітність Кредитної спілки "Відродження" за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена
спостережною радою 17 лютого 2020 року.
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