
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Власникам цінних паперів та 
Голові Правління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК»  
пані Придатко В.І. 

  
 

Звіт незалежного аудитора 
(аудиторський висновок) 
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

щодо річної фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МОТОР-БАНК» 
станом на 31.12.2011 року 

за період фінансово-господарської діяльності з 01.01.2011 по 31.12.2011  
 

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» за 2011 рік станом на кінець дня 31 
грудня 2011 року (далі – «фінансова звітність»), що додається (Додаток на 80 сторінках) та 
включає: «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт 
про власний капітал» та Примітки до звітів.  

Основні відомості про емітента: повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОТОР-БАНК»; код ЄДРПОУ - 35345213; місцезнаходження – проспект 
Моторобудівників, 54 «Б», м. Запоріжжя, Україна, 69068; дата державної реєстрації – 
07.08.2007.  

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (далі – «Банк») відповідно до Договору 
про надання аудиторських послуг від 24.10.2011 № 606 (дата початку проведення аудиту – 
12.03.2012, дата закінчення проведення аудиту – 02.04.2012). 

  
Відповідальність керівництва за фінансову звітність 
 
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

фінансової звітності згідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями), національних 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями) та Інструкції 
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (із змінами та 
доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 480, а також за 
повноту та достовірність інформації, наданої аудиторам. Керівництво Банку відповідає: за 
створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку; за дотримання 
єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку; за складання та надання достовірної 
фінансової звітності, яка не повинна містити помилок та викривлень; за вибір послідовної 
облікової політики, яка включає принципи оцінки статей звітності та методи обліку окремих 
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статей звітності. 

 
Відповідальність аудитора 
 
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 

результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит у відповідності до вимог  
«Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг», які прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту, Закону 
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зі змінами та 
доповненнями) та інших законодавчих актів України.  

«Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг» вимагають від нас планування й виконання аудиторської перевірки для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися відповідних етичних вимог. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. Аудит включає 
також оцінку використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
керівництвом, та оцінку загального представлення фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали відповідні та достатні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

 
Безумовно-позитивна думка 
 
На нашу думку, річна фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» в усіх суттєвих аспектах справедливо і достовірно 
відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2011 року, фінансові результати,  
власний капітал та рух грошових коштів за період, який закінчився на зазначену дату у 
відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями), Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та 
доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 480 та інших 
нормативних документів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку. 

 
Висловлення додаткових думок 
 
Рівень відповідності (достовірності відображення в усіх істотних аспектах) обсягів 

активів і зобов'язань Банку за строками погашення є задовільним та базується на підставі 
аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками», 
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, 
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 (зі змінами). 

Якість управління активами та пасивами Банку вважаємо задовільною. 
Резерви за активними операціями створені Банком відповідно до вимог нормативно-

правових актів НБУ у достатньому обсязі, а розмір регулятивного капіталу був достатнім для 
виконання операцій відповідно до банківської ліцензії та дозволу і відповідав вимогам НБУ, 
що визначено на підставі аналізу якості активів Банку, а також операцій з 
інсайдерами/пов’язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів 
Національного банку України. 

Система управління ризиками Банку є адекватною.  
Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю є 

адекватними. 
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Річна фінансова звітність Банку складена у відповідності з вимогами нормативно-

правових актів НБУ.  
  
Параграф з інших питань 
 
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фінансовий стан Банку, 

може зазнати суттєвих змін під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій й, 
відповідно, у вітчизняній економіці.  

 
 
Генеральний директор                                                                                    В.В.Галасюк 
 
 
Аудитор                                                                                                            Є.І.Білий 
 
(Сертифікат аудитора банків № 0029, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 

29.10.2009 № 207/2, термін чинності сертифіката продовжено до 01.01.2015; Свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів банків № 0000030, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту Національного банку України 
від 30.08.2007 № 1, термін чинності свідоцтва продовжено до 01.01.2015) 

 
 
02 квітня 2012 року 
м. Дніпропетровськ 
 
 
Основні відомості про аудитора 
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД». 
Код ЄДРПОУ – 20219083. 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане за рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської 
палати України від 04.11.2010 № 221/3. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (серія АБ        
№ 001243), внесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25.01.2011 № 35. 

Місцезнаходження - 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а. 
http:// www.galasyuk.com. 
Е-mail: root@cowperwood.dnepr.net. 
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36. 


