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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 
щодо річної фінансової звітності 

 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «АКЦЕНТ-БАНК»  
 

за рік, що закінчився 31.12.2013 
 
 
 

Акціонерам та Правлінню ПАТ «А-БАНК»  

До Національного банку України 

 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦЕНТ-БАНК», код 14360080 (далі – ПАТ «А-БАНК») ”  що додається, яка включає 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) Банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, Звіт 

про прибутки і збитки Банку за 2013 рік, Звіт про сукупний дохід Банку за 2013 рік, Звіт 

про рух грошових коштів Банку за непрямим методом за  2013 рік, Звіт про зміни у 

власному капіталі (Звіт про власний капітал) Банку за 2013 рік, примітки до річного 

фінансового звіту Банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року. 
 

Відповідальність управлінського персоналу 
 

 Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих 

фінансових звітів у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), 

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України 

(зі змінами та доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 

373, Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативно-законодавчих 

актів України. Управлінський персонал Банку несе відповідальність за такий внутрішній  

контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 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 стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від суджень 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 фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 

облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, 

та загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

У звітному періоді Банком при розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат за 

кредитами  не були в повній мірі враховані вимоги «Положення про порядок формування 

та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними банківськими операціями», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 25.01.2003р. № 23 при визначенні категорії якості 

кредитів та теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за 

кредитом. За результатами проведеного аудиту ми вважаємо, що за станом на звітну дату 

резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку за окремими 

кредитами має бути збільшений на 1 381 тис.грн, що відповідно призведе до зменшення 

фінансового  результату та капіталу Банку. 
 
Умовно-позитивна думка 
 

На нашу думку, за винятком впливу питаннь, про які йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

„АКЦЕНТ-БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, фінансові результати та рух 

грошових коштів Банку за період, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління 

НБУ від 24.10.2011 № 373, інших нормативно-законодавчих актів України. 
 

Інші питання 
 

Звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку ситуація, що склалася 

в Україні, де Банк веде діяльність та несе ризики, має ознаки економічної нестабільності. 

Фінансовий стан контрагентів, операції з якими несуть ризики для Банку, в умовах 

ринкових коливань не є стабільними та передбачуваними. Зважаючи на вищевикладене, 



наразі досить складно прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої 

ситуації на діяльність Банку. 

  

 
 
 

 

 


