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ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК».

Звіт щодо Фінансової звітності
Ми провели аудит Фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (далі – ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Банк), що
додається, яка включає: Звіт про фінансовий стан на 01 січня 2013 року, Звіт про
прибутки і збитки, Звіт про сукупний дохід, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт
про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі – Річна фінансова
звітність, Фінансові звіти).
Відповідальність управлінського персоналу за Фінансову звітність
Управлінський персонал 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 необхідним для забезпечення складання Фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової
звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC),
прийнятими

в

якості

Національних

стандартів

аудиту

згідно

з

рішенням

Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 229/7. 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 ризиків суттєвих викривлень
Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання Банком Фінансової звітності з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку
відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його
фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу, що Рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2013
року (Протокол № 11) змінено найменування Публічного акціонерного товариства
«Діапазон-Максимум Банк» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ
БАНК».
Відповідно до п.1.2. Статуту Банку в новій редакції «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК» є правонаступником Публічного акціонерного
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