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Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
 щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Українська міжбанківська валютна біржа» станом на 31.12.2015 

 
                                                                                                    Акціонерам та керівництву  
             ПрАТ «Українська міжбанківська 
                                                                                                   валютна біржа» 
 
 

ТОВ «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ» проведено аудит фінансової звітності ПрАТ 
«Українська міжбанківська валютна біржа» (надалі - Товариство), що додається, яка включає 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015, Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),  Звіт про власний 
капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та 
іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.  
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за 
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для 
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора 

 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить  від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності. 

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і 
належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

 



Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед 

складанням фінансової звітності за 2015 рік, через обмеження Товариством обсягу нашої 
роботи. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності 
матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі первинної документації. 

При проведенні інвентаризації Товариство не отримало від деяких дебіторів та 
кредиторів підтвердження їх поточної заборгованості, але ці суми не мають суттєвого впливу 
на фінасову звітність. 
 
Умовно-позитивна думка 

 

 На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» станом на 
31.12.2015, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до чинного законодавства та Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
 

 
 Генеральний директор               В. О. Мельник 

 (сертифікат серії А № 000061) 
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