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Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.10.2006 р. № 3886. 
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» є фірмою членом ПКФ Інтернешнл Лімітед (PKF International Limited) мережі юридично незалежних фірм та  
не приймає на себе будь-якої відповідальності чи зобов’язання за дії чи бездіяльність за частину будь-якої іншої окремої фірми члена або фірм. 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
 
Акціонерам та Правлінню  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
Національному банку України 
 

Думка  

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – «Банк»), що складається зі звіту про фінансовий стан 
Банку станом на 31 грудня 2017 року, звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіту про 
рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, 
та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ»). 

Основа для Думки  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») 
та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання 
їх як основи для нашої думки. 

Ключові Питання Аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті 
нашого аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в 
нашому звіті. 

Судження та Оцінки щодо Кредитів та Заборгованості Клієнтів 

Резерви під знецінення представляють собою найкращу оцінку Управлінським персоналом Банку 
збитків, понесених в рамках кредитних портфелів на звітну дату. Ми визначили питання оцінки 
кредитів та заборгованості клієнтів як ключове питання аудиту у зв’язку з суттєвістю залишків за 
статтею кредитів та заборгованості клієнтів та суб’єктивною природою суджень, які застосовуються 
при розрахунку знецінення.  

Інформація щодо значущих облікових політик наведена у Примітці 4, а у Примітках 8, 30 та 33 
представлено розкриття відповідної фінансової інформації. 

Наші аудиторські процедури включали, серед іншого, тестування контролів, які запроваджені 
Управлінським персоналом для розрахунку знецінення кредитів та заборгованості клієнтів як на 
колективній, так і на індивідуальній основі.  






























































































































