
 

 

 

 

 

 

 

                     Голові правління 

                     Закритого акціонерного товариства 

                     акціонерного банку «Радабанк» 

                     пану Данільяну В.А. 

 

 

 

Аудиторський звіт 

незалежної аудиторської фірми «КАУПЕРВУД»  

щодо річної фінансової звітності 

Закритого акціонерного товариства акціонерного банку «Радабанк» 

за звітний період, який закінчився 31 грудня 2008 року 

 

 

м. Дніпропетровськ                                                                                               9 квітня 2009 року 

       
Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Закритого акціонерного товариства 

акціонерного банку «Радабанк» здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю 

аудиторською фірмою «КАУПЕРВУД» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів 

аудиторської діяльності № 0031, видане за рішенням Аудиторської палати України від   

26.01.2001 р. № 98, термін дії свідоцтва продовжено за рішенням Аудиторської палати 

України від 15.12.2005 р. № 156/6), що знаходиться за адресою: вул. Гоголя, 15-а,                  

м. Дніпропетровськ, Україна, 49044; тел./факс:   (056) 370-19-76, відповідно до договору про 

надання аудиторських послуг між ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» та ЗАТ АБ «Радабанк» від 

15.10.2007 р. № 428 із змінами та доповненнями.                                          

Об’єктом перевірки є річна фінансова звітність Закритого акціонерного товариства 

акціонерного банку «Радабанк» (далі – «Банк») за 2008 рік. Реквізити Банку: проспект ім. 

Кірова, 46, м. Дніпропетровськ, Україна, 49054; кореспондентський рахунок № 32001102600 

в Управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області, код Банку 306500, 

код ЄДРПОУ 21322127.  

У проведенні аудиторської перевірки приймав участь директор департаменту аудиту 

банків, аудитор Білий Євген Іванович (сертифікат аудитора на право здійснення аудиту 

банків № 0000029, виданий на підставі рішення Комітету з питань сертифікації аудиторів 

банків Національного банку України від 28.12.2004 р. № 96, термін чинності сертифіката 

продовжено за рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків Національного 

банку України від 27.12.2006 р. № 166, чинний до 01 січня 2010 року). 

Перевіркою була охоплена діяльність Банку за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. 

(звітний період).  

У своїй роботі ми керувались законодавством України, встановленим порядком 

ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, «Стандартами аудиту, 

надання впевненості та етики» Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості 

Національних стандартів.  

Для перевірки була надана річна фінансова звітність Банку за 2008 рік у наступному 

складі: загальна інформація про діяльність Банку, «Баланс», «Звіт про фінансові результати», 
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«Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал» та Примітки до звітів, а також 

інша інформація про діяльність Банку за звітний період.  

 

Загальна інформація 

  

Банк створений як закрите акціонерне товариство та являється правонаступником 

акціонерного банку «Агрос». Банк зареєстрований Національним банком України (далі – 

«НБУ») 03 грудня 1993 року за номером 220.  

У звітному періоді Банк продовжував здійснювати діяльність у відповідності до 

банківської ліцензії НБУ № 166 від 24.12.2001 р., дозволу НБУ № 166-2 від 16.01.2003 р.та 

відповідного додатку до нього. Професійну діяльність на ринку цінних паперів Банк 

здійснював відповідно до ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(далі – «ДКЦПФР») серії АБ № 113222 від    25.10.2004 р. на діяльність по випуску та обігу 

цінних паперів (строк дії ліцензії – до 25.10.2009 р.). Банк є учасником Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, свідоцтво від 10.06.2002 р. № 110.  

Банк функціонує як універсальний та здійснює свою діяльність на території 

Дніпропетровська та Києва. Предметом діяльності Банку є організація банківських операцій 

на грошовому і валютному ринку, ринку цінних паперів, а також діяльність в межах, 

встановлених законодавством України.  

Керівництво Банку проводило виважену політику відносно основних напрямків 

діяльності, а також приділяло достатньо уваги оцінці ризиків, які виникали при проведенні 

банківських операцій та управлінні ними. Система управління ризиками Банку може 

вважатися адекватною.  

 

Активи 

 

На кінець звітного періоду, у порівнянні з попереднім фінансовим роком, валюта 

балансу Банку зросла на 38 331 тис. грн. (з 76 131 тис. грн. до 114 462 тис. грн.) або на      

50,35 %. 

Активи Банку збільшилися, головним чином, за рахунок коштів в інших банках на     

8 107 тис. грн. (з 7 931 тис. грн. до 16 038 тис. грн.) або на 102,22 %, кредитів та 

заборгованості клієнтів на 13 056 тис. грн. (з 14 571 тис. грн. до 27 627 тис. грн.) або на   

89,60 % та цінних паперів в портфелі банку до погашення на 35 176 тис. грн. (з                       

20 014 тис. грн. до 55 190 тис. грн.) або на 175,76 %. Крім цього, Банк визначив відстрочені 

податкові активи у розмірі 42 тис. грн., зросла вартість основних засобів та нематеріальних 

активів на 47 тис. грн. (з 1 090 тис. грн. до 1 137 тис. грн.) або на 4,31 % та збільшилась сума  

інших активів на 169 тис. грн. (з 52 тис. грн. до 221 тис. грн.) або у 4,2 разів. При цьому на 

кінець звітного періоду зменшилася сума грошових коштів та їх еквівалентів, та 

обов’язкових резервів на 18 266 тис. грн. (з 32 473 тис. грн. до 14 207 тис. грн.) або на       

56,25 %. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, та обов’язкові резерви  

Грошові кошти та їх еквіваленти, та обов’язкові резерви станом на   31.12.2008 р. 

складалися з готівкових коштів у сумі 907 тис. грн., з коштів в НБУ – 762 тис. грн., з 

обов’язкових резервів в НБУ – 726 тис. грн. та сум на кореспондентських рахунках та 

депозитах „овернайт” у банках – 11 812 тис. грн. (Примітка 4), та складали питому вагу у 

розмірі 12,41 % від активів Банку.  

 

Кошти в інших банках 

На кінець звітного періоду загальна сума коштів в інших банках склала                     

18 000 тис. грн. (Примітка 5). Серед них короткострокові кредити – 15 926 тис. грн., 

кореспондентські рахунки у банках-нерезидентах – 2 074 тис. грн. 
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Станом на 31.12.2008 р. обсяг резервів під заборгованість інших банків склав                  

1 962 тис. грн., що становило майже 10,9 % коштів в інших банках. 

Чистий обсяг коштів в інших банках (за вирахуванням резервів під заборгованість 

інших банків) склав  16 038 тис. грн. або 14,01 % від загальних активів Банку.   

 

Кредити та заборгованість клієнтів 

Загальний обсяг кредитів та заборгованості клієнтів на кінець звітного періоду склав 

28 888 тис. грн. (Примітка 6). Серед них кредити юридичним особам склали 24 360 тис. грн., 

іпотечні кредити фізичних осіб – 253 тис. грн., споживчі кредити фізичним особам –               

4 275 тис. грн. 

Станом на 31.12.2008 р. резерв під заборгованість за кредитами сформовано Банком 

у сумі 1 261 тис. грн., що склало 4,37 % цих активів.  

Чистий обсяг кредитного портфеля (за вирахуванням резервів під кредити) склав      

27 627 тис. грн. або 24,14 % активів Банку.  

 

Здійснення кредитних операцій у Банку проводиться в цілому згідно вимог 

нормативних актів НБУ, іншого діючого законодавства, на підставі затверджених внутрішніх 

положень, а оцінка фінансового стану позичальників - юридичних осіб, підприємців та 

фізичних осіб здійснюється відповідно до внутрішніх методик. 

 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  

Портфель цінних паперів до погашення складався з боргових цінних паперів, 

емітованих НБУ і на кінець звітного періоду становив 55 190 тис. грн. (Примітка 8), а його 

питома вага – 48,22 % всіх активів. 

 

Основні засоби та нематеріальні активи 

Станом на 31.12.2008 р. балансова вартість основних засобів та нематеріальних 

активів склала 1 137 тис. грн. або 0,99 % активів Банку (Примітка 9). 

 

Інші активи 

Інші активи Банку на кінець звітного періоду склали 221 тис. грн. (Примітка 10) або 

0,19 % активів Банку. Найбільшу питому вагу серед них займали передплати за послуги у 

сумі 184 тис. грн. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Якість активів Банку може вважатися задовільною. 

 

Зобов’язання 

 

Зобов’язання Банку зменшились на 11 277 тис. грн. (з 38 808 тис. грн. до                   

27 531 тис. грн.) або на 29,06 %. 

Зменшення зобов’язань відбулося, головним чином, за рахунок зменшення залишків 

на рахунках коштів клієнтів на 11 167 тис. грн. (з 37 693 тис. грн. до 26 526 тис. грн.) або на 

29,63 %. Також зменшились зобов’язання щодо поточного податку на прибуток на             

132 тис. грн. (з 531 тис. грн. до 399 тис. грн.) або на 24,86 % та обсяги резервів за 

зобов’язаннями на 218 тис. грн. (з 250 тис. грн. до 32 тис. грн.) або на 87,2 %. Разом з тим, 

зросли обсяги інших фінансових зобов’язань на 13 тис. грн. (з 29 тис. грн. до 42 тис. грн.) або 

на 44,83 % та інших зобов’язань на 227 тис. грн. (з  305 тис. грн. до 532 тис. грн.) або на   

74,43 %. 

 

Кошти клієнтів на кінець звітного періоду склали 26 526 тис. грн. або 96,35 % 

загального обсягу зобов’язань (Примітка 11). Серед них кошти державних підприємств 

складали 2 тис. грн., юридичних осіб – 20 087 тис. грн., кошти фізичних осіб – 6 437 тис. грн. 
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Загальна сума строкових коштів склала 6 703 тис. грн., а коштів на поточних рахунках –      

19 823 тис. грн. 

 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток на кінець звітного періоду 

визначені у розмірі 399 тис. грн. або майже 1,45 % від зобов’язань. 

 

Резерви за зобов’язаннями станом на 31.12.2008 р. склали 32 тис. грн. (Примітка 12) 

або 0,12 % від зобов’язань. 

 

Інші фінансові зобов’язання  складалися з кредиторської заборгованості у розмірі     

42 тис. грн. або 0,15 % від зобов’язань (Примітка 13). 

 

Інші зобов’язання  

Найбільші частки в інших зобов’язаннях складали: кредиторська заборгованість за 

податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток, – 117 тис. грн. та 

кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками – 375 тис. грн. Доходи 

майбутніх періодів складали 8 тис. грн., інші зобов’язання – 32 тис. грн. Загальна сума інших 

зобов’язань – 532 тис. грн. або 1,93 % від загальної суми зобов’язань (Примітка 14). 

 

Капітал 

 

Власний капітал Банку за звітний рік зріс за рахунок проведеної емісії акцій на суму 

47 686 тис. грн. та отриманого прибутку у розмірі 1 921 тис. грн., тобто збільшення відбулося 

на загальну суму 49 608 тис. грн. (з 37 323 тис. грн. до 86 931 тис. грн.) або на 132,92 % («Звіт 

про власний капітал»). 

 

На кінець звітного періоду обсяг зареєстрованого та фактично сплаченого 

статутного капіталу зріс на 47 686 тис. грн. або на 147,57 %, що складало 92,03 % власного 

капіталу (Примітка 15) та відповідало зареєстрованому Статуту.  

Нерозподілений прибуток звітного року, що очікує затвердження склав                       

1 921 тис. грн., що становило 2,21 % власного капіталу. 

Резервний фонд Банку на покриття можливих збитків та інших витрат формувався 

шляхом відрахувань від прибутку у розмірі не менше 5 %. До резервного фонду зарахований 

прибуток минулого року у розмірі 3 304 тис. грн. Cтаном на 31.12.2008 р. розмір резервних 

та інших фондів банку становив 5 010 тис. грн. або 5,76 % власного капіталу  Банку, у тому 

числі: резерв переоцінки – 463 тис. грн., який протягом звітного періоду не змінився 

(Примітка 16). 

 

На кінець звітного періоду розмір регулятивного капіталу був достатнім для 

виконання операцій відповідно до банківської ліцензії та відповідав вимогам НБУ (Примітка 

24). Резерви за активними операціями створені Банком відповідно до вимог нормативно-

правових актів НБУ у достатньому обсязі.   

 

Звіт про фінансові результати 

 

Загальні доходи Банку за звітний період склали 20 367 тис. грн. та у порівнянні з 

попереднім роком їх обсяг зріс на 10 381 тис. грн. або на  103,96 %. 

Доходи Банку мали наступну структуру: 

- процентні – 13 578 тис. грн. або 66,67 % всіх доходів (Примітка 17); 

- комісійні – 2 193 тис. грн. або 10,77 % (Примітка 18); 

- торговельні – 3 029 тис. грн. або 14,87 %, у тому числі:  

                        - від торгівлі іноземною валютою – 1 823 тис. грн. або 8,95 %;  
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                        - від переоцінки іноземної валюти – 1 206 тис. грн. або  5,92 %; 

- дохід від повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж та раніше списаних безнадійних доходів минулих 

років – 1 511 тис. грн. або 7,42 %; 

- інші операційні доходи – 56 тис. грн. або 0,27 % (Примітка 19).  

 

Як видно із структури доходів, основним джерелом їх формування були процентні та 

торговельні доходи. Обсяг процентних доходів у звітному році зріс на 5 295 тис. грн. або на 

63,93 %, а об’єм торговельних доходів зріс на 2 949 тис. грн. або майже у 38 разів.  

 

Загальні витрати  Банку станом на 31.12.2008 р. склали 18 446 тис. грн. (з урахуванням 

пасивного залишку за резервами за зобов'язаннями у розмірі 218 тис. грн. (Примітка 12), який 

зменшив загальні витрати на цю суму та відповідно збільшив результат звітного року) та у 

порівнянні з минулим роком збільшилися на 11 764 тис. грн. або у 2,76 разів. 

 

Витрати Банку мали наступну структуру: 

- процентні – 3 298 тис. грн. або 17,88 % загальних витрат (Примітка 17); 

- комісійні – 131 тис. грн. або 0,71 % (Примітка 18); 

- резерв під заборгованість за кредитами – 2 321 тис. грн. або 12,58 % (Примітка 5, 

6); 

- адміністративні та інші операційні витрати –  11 623 тис. грн. або  63,01 % 

(Примітка 20); 

- витрати на податок на прибуток – 1 291 тис. грн. або 7,00% (Примітка 21). 

 

Найбільші частки серед витрат у звітному періоді займали адміністративні та інші 

операційні витрати, а також - процентні витрати та резерви під заборгованість за 

кредитами. Вищезазначені витрати у звітному році змінились таким чином: адміністративні 

та інші операційні витрати зросли на 8 280 тис. грн. або у 3,48 рази, процентні витрати 

зменшились на 534 тис. грн. або на 13,94 %, витрати на формування резервів під 

заборгованість за кредитами зросли на  3 295 тис. грн. 

 

Чистий прибуток за звітний період склав 1 921 тис. грн., що порівнянно з минулим 

роком менше на 1 383 тис. грн. або на 41,86 %. 

 

 

Аналіз ризику ліквідності 

 

   

Аналіз ризику ліквідності за строками погашення за станом на кінець звітного 

періоду свідчить про наявність розривів – перевищень пасивів над активами (від’ємний 

розрив) та перевищень активів над пасивами (позитивний розрив) з відповідними строками 

погашення (Примітка 23, Таблиця 23.8, яка складена на підставі даних форми 631.01).  

Аналіз короткострокових активів та пасивів показав, що за коштами зі строком 

погашення «на вимогу», «овернайт», «від 32-х до 92-х днів», «від 184-х до 274-х днів» мали 

місце від’ємні розриви, а за коштами зі строком погашення «від    2-х до 7-ми днів», «від 8-

ми до 31-го дня», «від 93-х до 183-х днів» та «від 275-ти до 365 (366) днів» – позитивні 

розриви. Аналіз довгострокових активів та пасивів показав, що за коштами зі строком 

погашення «від 549-ти днів до 2-х років», «понад 10 років»– мали місце від’ємні розриви, а за 

коштами зі строком погашення «від 366-ти до 548-ми днів», «понад 2 роки до 3-х років», 

«понад 3 роки до 5-ти років», «понад 5 років до 10-ти років» - позитивні розриви. 

 

Разом з тим, зазначаємо, що наявність вищезазначених розривів між залученими та 
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розміщеними коштами Банку за строками погашення не призвела до порушень економічних 

нормативів.   

 

Нормативи ліквідності 

Протягом звітного періоду Банк виконував нормативи ліквідності. Згідно даних форм 

статистичної діяльності № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів» (далі – 

«Форма № 611») фактичні показники ліквідності Банку відповідали нормативним значенням, 

встановленим Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків, яка затверджена 

постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 із змінами та доповненнями (далі – 

«Інструкція № 368»). Середньозважене значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) за 

грудень звітного року становило 82 % при вимозі - не менше 20 %. На кінець звітного 

періоду показник нормативу поточної ліквідності (Н5) становив 430 % при вимозі – не менше 

40%, а нормативу короткострокової ліквідності (Н6) – 411 % при вимозі - не менше 20 %.  

 

Рівень ліквідності в цілому є достатнім для виконання власних потреб та потреб 

клієнтів. Банк здатний виконувати свої поточні зобов’язання. Рівень відповідності обсягів 

активів і зобов'язань Банку за строками погашення є в цілому задовільним 

Якість управління активами та пасивами Банку може вважатися задовільною. 

 

Економічні нормативи діяльності 

 

У звітному періоді Банк виконував усі економічні нормативи діяльності, встановлені 

Інструкцією № 368. Згідно даних Форми № 611 показники економічних нормативів Банку 

відповідали встановленим НБУ значенням. На кінець звітного періоду розмір регулятивного 

капіталу був достатнім для виконання операцій відповідно до банківської ліцензії, значення 

показника адекватності регулятивного капіталу становило 167 % при нормативі (Н2) – не 

менше 10 %. Показники нормативів ліквідності Банку виконувались в межах встановлених 

НБУ значень (див. розділ «Аналіз ризику ліквідності» цього аудиторського звіту). Банк також 

виконував нормативи кредитного ризику: норматив максимального розміру кредитного 

ризику на одного контрагента (Н7), норматив великих кредитних ризиків (Н8), норматив 

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), 

норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам (Н10) та середньозважені показники нормативів ризику загальної відкритої 

(довгої/короткої) валютної позиції (Н13, Н13-1, Н13-2). 

 

Операції з інсайдерами/пов’язаними особами 

Визначення інсайдерів/пов’язаних осіб Банк здійснює відповідно до вимог чинного 

законодавства (Примітка 27). 

У звітному періоді Банк здійснював операції з пов’язаними особами в межах 

нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру (Н9) та нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам (Н10). Обсяг операцій з інсайдерами/пов’язаними 

особами є прийнятним по відношенню до капіталу Банку та не створює суттєвого ризику для 

Банку. 

 

Адекватність бухгалтерського обліку,  

процедур внутрішнього аудиту та заходів внутрішнього контролю 

 

Річна фінансова звітність Банку підготовлена у відповідності з вимогами Інструкції 

про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої 

постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480, із змінами та доповненнями (далі – 
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«Інструкція 480»). Банк здійснював свій облік в цілому у відповідності до вимог законів 

України «Про банки і банківську діяльність» та «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 

та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, 

затверджених постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280, Положення «Про 

організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого 

постановою Правління НБУ від  30.12.1998 р. № 566, інших нормативно-правових актів НБУ 

та основних принципів міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, а також Облікової політики Банку.  

Дата річної фінансової звітності – кінець дня 31 грудня 2008 року (кінець звітного 

періоду). 

Дійсна річна фінансова звітність представлена в національній валюті України - 

гривні та виражена в тисячах гривень.   

Застосовані принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають вимогам 

Національних стандартів бухгалтерського обліку (далі – «Н(С)БО»), нормативно-правових 

актів НБУ, Облікової політики Банку та є адекватними. 

Річна фінансова звітність Банку підготовлена в цілому на підставі даних 

бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами Інструкції № 480 та адекватно відображає 

інформацію про Банк.  

Діяльність Відділу внутрішнього аудиту здійснювалась на підставі внутрішнього 

положення та плану на 2008 рік. Підрозділ внутрішнього аудиту є самостійним та 

незалежним і підпорядковується Спостережній раді Банку.  

В цілому процедури внутрішнього аудиту та заходи внутрішнього контролю Банку у 

звітному періоді можна вважати адекватними.  

 

 

Генеральний директор                                                                                    В.В.Галасюк 

  

          

Директор департаменту аудиту банків, 

аудитор                                                                                                             Є.І.Білий 

 
(сертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків № 0000029, виданий на підставі рішення 

Комітету з питань сертифікації аудиторів банків НБУ від 28.12.2004 р. № 96, термін чинності сертифіката 

продовжено за рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків НБУ від 27.12.2006 р. № 166)                 
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                                                                                                    Голові правління 

                                                                                                    Закритого акціонерного товариства 

                                                                                                    акціонерного банку «Радабанк» 

                                                                                                    пану Данільяну В.А. 

 

Аудиторський висновок 

незалежної аудиторської фірми «КАУПЕРВУД»  

щодо річної фінансової звітності 

Закритого акціонерного товариства акціонерного банку «Радабанк» 

за звітний період, який закінчився 31 грудня 2008 року 

 

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Закритого 

акціонерного товариства акціонерного банку «Радабанк» (далі – «Банк») за період з 

01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, що додається до 

цього аудиторського висновку в Додатку на 80 сторінках (з 1-ї по 80-у) та включає: загальну 

інформацію про діяльність Банку, «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух 

грошових коштів», «Звіт про власний капітал» та Примітки до звітів. Облікова політика 

Банку сформована в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та 

доповненнями) та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та 

доповненнями). 

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку, достовірність  та повноту 

подання цієї річної фінансової звітності згідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та 

доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та 

доповненнями) та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 

банків України (зі змінами та доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 

27.12.2007 р. № 480, та іншої 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 статей звітності. 

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит у відповідності до вимог  

«Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики», які прийняті в Україні в 

якості Національних стандартів, Закону України «Про аудиторську діяльність» від   

22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями) та інших законодавчих актів України.  

«Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики» вимагають від нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для 

отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи 
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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. 

На нашу думку, річна фінансова звітність Закритого акціонерного товариства 

акціонерного банку «Радабанк» в усіх істотних аспектах справедливо і достовірно відображає 

його фінансовий стан на 31 грудня 2008 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 р. 

№ 996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями), 

затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480. 

Крім того, на нашу думку: 

рівень відповідності обсягів активів і зобов'язань Банку за строками погашення є в 

цілому задовільним; 

якість управління активами та пасивами Банку може вважатися задовільною;  

резерви та капітал Банку є достатніми;  

система управління ризиками Банку може вважатися адекватною;  

бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю в цілому 

є адекватними; 

річна фінансова звітність Банку в цілому складена у відповідності до вимог НБУ.  

 

Показники фінансової звітності, які відображають фінансовий стан Банку, можуть 

змінитися під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій та вітчизняній 

економіках. 

 

 

Генеральний директор                                                                                    В.В.Галасюк 

           

 

Аудитор                                                                                                            Є.І.Білий 

 
(сертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків № 0000029, виданий на підставі рішення 

Комітету з питань сертифікації аудиторів банків НБУ від 28.12.2004 р. № 96, термін чинності сертифіката 

продовжено за рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків НБУ від 27.12.2006 р. № 166)                 

 

 

9 квітня 2009 року 

 

 
49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-А  

http:// www.galasyuk.com 

e-mail: root@cowperwood.dnepr.net 

тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36  

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» (код ЄДРПОУ 

20219083) 



 

ТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»  
Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15а, тел./факс: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36 

http://www.galasyuk.com                           e-mail: root@cowperwood.dnepr.net 

®
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Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0031, видане за рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98, термін дії свідоцтва продовжено за рішенням Аудиторської 

палати України від 15.12.2005 р. № 156/6 

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            

№ 000125), видане за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. № 386 


