АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Кіровоградська філія
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
акціонерам Відкритого акціонерного товариства КШФ "Зорянка ".
Можливий користувач - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Кіровоградською філією незалежної аудиторської фірми "Респект" згідно з договором №7 від
07.02.2011 року проведено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності Відкритого
акціонерного товариства КШФ" Зорянка ", в складі : баланс станом на 31 грудня 2010р., звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на
зазначену дату, та приміток до звітності.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї
річної фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, що відповідають обставинам.
Відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі
результатів нашої незалежної аудиторської перевірки. Ми провели незалежну аудиторську
перевірку у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних
стандартів аудиту, етики та впевненості, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в
Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень.
Незалежний аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від судження незалежного аудитора. До таких процедур входить і
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, незалежний аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Незалежний аудит включає також і оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
ВИСНОВОК
Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової звітності станом
на 31 грудня 2010 року дійсному фінансовому стану Товариства.
Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2010 року
складена відповідно до законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, відображає дійсний фінансовий стан Товариства.
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