ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Акціонерам та Правлінню Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру»

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» (далі – «Банк») (код ЄДРПОУ –
19358784; місцезнаходження – м. Київ, вул. Урицького 45; дата державної реєстрації – 21 жовтня 1991 року), що
додається, яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, звіт про прибутки та збитки, звіт про
сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною
датою, опис важливих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Керівництво Банку несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами
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 і розкриттів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкту господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення безумовно-позитивної думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на
31 грудня 2012 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
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Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
У відповідності до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 «Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»
від 29 вересня 2011 року (надалі – «Рішення») ми звітуємо про наступне:
1)

Згідно з частиною 3 Статті 155 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого (з дати державної
реєстрації) та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться
меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає
меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством, товариство
підлягає ліквідації. Чисті активи Банку станом на 31 грудня 2012 року становили 777 270 тис. грн., що вище, ніж
зареєстрований статутний капітал Банку на відповідну дату.

2)

На момент затвердження управлінським персоналом Банку фінансової звітності до випуску, Банк ще не підготував
іншу інформацію, що подається у річному звіті емітента цінних паперів. Відповідно, ми не мали змоги
ознайомитися з цією інформацією та не звітуємо щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що додається, та річним звітом емітента цінних паперів.

3)

Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон») встановлює, що певні дозволи повинні бути
отримані для здійснення значних правочинів, учинених акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними
останньої річної фінансової звітності. Наш аудит фінансової звітності передбачав виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказів на вибірковій основі щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності,
але не для висловлення думки щодо відповідності всіх значних правочинів (як визначено в Законі) вимогам
Закону. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки.

4)

Закон передбачає створення акціонерними товариствами органів корпоративного управління та розробки
принципів (кодексу) корпоративного управління. Банком розроблено кодекс корпоративного управління, та
створено Спостережну Раду та відділ внутрішнього аудиту. Законом чи іншими нормативними актами, не
встановлено чітких критеріїв оцінки стану корпоративного управління та його відповідності вимогам Закону.
Відповідно, ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управління Банку.

5)

Під час проведення аудиту фінансової звітності Банку ми оцінювали ризики суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкту господарювання, в тому числі контролів, що розроблені з метою запобігання та
виявлення шахрайств. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки.

Інші питання – Договірна основа та терміни проведення аудиту
Ми проводили аудит фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, на підставі договору № GFS2012-00275 від 29 жовтня 2012 року. Аудит був проведений у період з 17 грудня 2012 року по 22 квітня 2013 року.
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№0000162

22 квітня 2013 року
м. Київ, Україна

