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До загальних зборів Кредитної спілки «Самопоміч»

Мною, незалежним аудитором Войцехівським Сергієм Вікторовичем, на підставі договору №9/12 від 30
листопада 2011 р., проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Кредитної спілки «Самопоміч» (код
ЄДРПОУ – 25345289; 47600, Україна, Тернопільська обл., Козівський р-н, смт. Козова, вул. Гвардійська 6), на
кінець дня 31 грудня 2011 року, що додається, за період, що минув на зазначену дату.
Мета проведення аудиту
Підтвердження фінансової звітності, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року і складені за
результатами діяльності у 2011 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про
власний капітал, примітки до річної фінансової звітності та інші пояснювальні записки.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів
у відповідності до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
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, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Моєю відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської
перевірки. Мною проведено аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську
діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від мене дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові
звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та
розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку
цих ризиків, 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. Аудит
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Я вважаю, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.
Висновок
Фінансова звітність Кредитної спілки «Самопоміч» складена за дійсними даними бухгалтерського обліку
у відповідності з вимогами чинного законодавства і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах
фактичне фінансове становище кредитної спілки, на кінець дня 31 грудня 2011 року за результатами
операцій з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.
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