
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ) 
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» 
 
Акціонерам та Правлінню АТ  «РЕГІОН-БАНК»  
Національному банку України 
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РЕГІОН-БАНК», м. Харків, Україна (далі – «Банк»), що додається, яка включає звіт про 

фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року, звіт про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни у власному капіталі за рік, що 

закінчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснювальні примітки. 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити 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 нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України 

«Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, а також з урахуванням 

вимог та рекомендацій Національного банку України щодо проведення аудиторських 

перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 

фінансова звітність не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та 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 фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 

прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального 

подання фінансової звітності. 

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

нашої думки. 

 
Висловлення думки 

На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий 

стан Банку на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, 

що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

 
Пояснювальний параграф 

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на примітку 36 в якій розкрито інформацію 

стосовно нормативних вимог НБУ, якими  передбачено приведення статутного капіталу 

банків не пізніше 17 червня 2016 року до розміру, не меншого, ніж 120 мільйонів гривень, а 

до 11 січня 2017 року до розміру, не меншого, ніж 300 мільйонів гривень, та викладено 

плани та заходи, що здійснюються управлінським персоналом, які направлені на виконання 

відповідних нормативних вимог. 

Ці обставини, свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під 

значний сумнів здатність Банку безперервно продовжувати діяльність. Висловлюючи нашу 

думку ми не брали до уваги це питання.  

  

Також ми звертаємо увагу на наявність значної невизначеності, результат якої залежить від 

майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем суб’єкта господарювання, але які 

можуть впливати на його фінансову звітність. Зазначена невизначеність – це проблема, 

обумовлена тим, що банківська система України знаходиться під негативним впливом 

воєнного конфлікту, політичної, економічної та фінансової кризи, що значною мірою 

пов’язано з погіршенням фінансового стану позичальників та емітентів цінних паперів , 

відпливом коштів з банків, різкою зміною обмінного курсу (знецінення) гривні та іншими 

об’єктивними причинами. Наразі достовірно неможливо оцінити характер та міру такого 

впливу. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

 



 
 

 
 
 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

Нами у відповідності з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банківську 

діяльність», п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного банку 

України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», 

затвердженого Постановою Національного банку України від 09.09.2003 р. № 389 

надається додаткова інформація (оцінка), яка стосується річної фінансової звітності Банку 

за 2015 рік щодо: 

• відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів банку за 

строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за 

строками, що складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня 

року, наступного за звітним; 

• якості управління активами та пасивами банку; 

• достатності резервів та капіталу банку, яка повинна визначатися на підставі аналізу 

якості активів банку, а також операцій з інсайдерами/пов'язаними особами відповідно до 

вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань регулювання 

діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та використання резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями; 

• адекватності  системи управління ризиками банку;  

• адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів 

контролю банку. 

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише у рамках проведення аудиторської 

перевірки річної фінансової звітності Банку за 2015 рік на основі вибіркового тестування та 

у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

 

Цей звіт призначено для керівництва Банку та Національного банку України. При 

ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище, 

характер процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 

Крім того, слід  враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку і 

організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані 

нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України. 

Наводимо інформацію та відповідні оцінки, про які йде мова вище. 

Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного 

банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» 

щодо аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за 

строками», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 



 
 

 
 
 

19.03.2003 № 124, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 

(із змінами), яка не є складовою частиною комплекту річної фінансової звітності, можна 

зробити наступні висновки. 

Банком дотримано вимоги Національного банку України щодо  відповідності (достовірності 

відображення) розподілу активів і пасивів за строками до погашення у формі статистичної 

звітності про структуру активів та пасивів за строками 631 «Звіт про структуру активів та 

пасивів за строками» що складена для подання до Національного банку, станом на 1 січня 

року, наступного за звітним. 

Якість управління активами і пасивами Банку, на думку аудиторів, можна вважати 

прийнятною. 

За станом на 31 грудня 2015 року (кінець дня) регулятивний капітал Банку, розрахований у 

відповідності із вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затвердженої Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368, згідно форми 

статистичної звітності №611 складає 131 199 621,53 грн. 

Величина капіталу на кінець звітного періоду є достатньою для виконання операцій, які 

передбачені банківською ліцензією, а його абсолютний розмір відповідає нормативним 

вимогам щодо його величини. 

Відповідно до нормативних вимог НБУ передбачено приведення статутного капіталу банків 

не пізніше 17 червня 2016 року до розміру, не меншого, ніж 120 мільйонів гривень, а до 11 

січня 2017 року до розміру, не меншого, ніж 300 мільйонів гривень.  

Статутний капітал Банку станом на 31 грудня 2015 року складає 56 мільйонів гривень. 

Банком проводиться робота щодо приведення розміру його Статутного капіталу у 

відповідність до нормативних вимог НБУ. 

При розрахунку резерву за окремим кредитами Банк прийняв в якості забезпечення 

інвестиційні сертифікати інститутів спільного інвестування, що на думку Аудиторів не 

відповідає вимогам Постанови НБУ № 23. 

 

Виходячи з чинних на дату перевірки нормативних вимог НБУ, які стосується можливості  

включення до переліку прийнятного забезпечення згідно п.4.2.5 глави 4 розділу ІІ 

Постанови НБУ № 23 такого виду забезпечення, як інвестиційні сертифікати, було 

встановлено недотримання Банком таких вимог. 

Таким чином, включення неприйнятного виду забезпечення до розрахунку резерву 

призвело до заниження суми сформованого Банком резерву за вимогами Постанови НБУ 

№ 23, станом на кінець дня 31.12.2015 року, за нашим розрахунком, на 2 397 тис. грн., що 

не вплинуло на показники фінансової звітності Банку за 2015 рік. 

 

















Примітка 1. Інформація про банк
Найменування банку:
Повне офіційне найменування банку:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОН-БАНК»
Скорочене офіційне найменування:
АТ «РЕГІОН-БАНК»
Юридична адреса та місцезнаходження банку: Україна, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 4.
Організаційно-правова форма Банку:  публічне акціонерне товариство.
Банк зареєстровано 8 лютого 1991 року Держбанком СРСР за № 1381 та 28 жовтня 1991 року
Національним банком України за № 59 у формі товариства з обмеженою відповідальністю як
Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Згідно рішення загальних зборів акціонерів від
10 листопада 1992 року (протокол № 1) змінена організаційно-правова форма Банку на
акціонерне товариство закритого типу. На вимогу ст.3 та ст.5 Закону України «Про акціонерні
товариства» та згідно з рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів Банку від 30
квітня 2009 року (протокол № 36) затверджено нове найменування банку: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОН-БАНК». 
У віданні будь – якої материнської компанії  банк не перебуває.    
Банком отримані ліцензії:
1. Національного Банку України № 32 від 07.11.2011 р. на право надання банківських послуг,
визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій № 32-2 від
30.08.2012 р. на право здійснення валютних операцій, згідно з Додатком до генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій № 32-2 від 30.08.2012 р.
2. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення таких видів
професійної діяльності на ринку цінних паперів: 

- серії АГ № 580056 від 12.12.2011 р. - діяльності з торгівлі цінними
паперами (дилерська діяльність) ;
- серії АГ № 580055 від 12.12.2011 р. – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська

діяльність); 
 - серії АЕ № 286619 від 10.10.2013 р. депозитарна діяльність депозитарної установи.  
БАНК є універсальною банківською установою, яка на професійному рівні надає повний
спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам згідно з діючим законодавством
України, приймає депозити і надає кредити, здійснює розрахунково-касове обслуговування в
Україні та переказ коштів за кордон, надає в оренду індивідуальні сейфи, проводить операції з
обміну валют, тощо. 
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво учасника фонду № 058
від 29.10.2012 р. про реєстрацію банку у Реєстрі банків – учасників Фонду, реєстраційний №
061, дата реєстрації  02.09.1999 р.).  
Стратегічна мета діяльності - знаходити, розвивати та вдосконалювати сьогоденні переваги АТ
«РЕГІОН-БАНК», зустріти глобальні зміни банківської культури глибоко відкритими для
інвестицій, маючи розуміння, як реалізувати ідеї інвестора, використовуючи нові банківські
технології і сучасні методи фінансового менеджменту.
Місія банку – універсальний, надійний, стабільний, конкурентоспроможний Банк, який
поєднує традиції та інновації, має нове бачення, як стати найкращим в регіоні для надання
доступних, якісних послуг клієнтам Банку. Суть нашої стратегії полягає у втіленні в життя
бачення майбутнього нашого Банку як одного з лідерів регіональної банківської системи, який
користується повною довірою клієнтів та має бездоганну ділову репутацію.
Частка керівництва в акціях Банку на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. становить 87,8950
% та 87,8775 %, відповідно.



Власниками істотної участі в Банку на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. є акціонери -
фізичні особи:
Волок А.М. - 71,3975% (прямо) і 2,8133% (опосередковано) та 71,3975% (прямо) і 2,8133%
(опосередковано), відповідно;
Рогинська О.А.  - 0,8454% (прямо) і 73,3654% (опосередковано) та 0,8454% (прямо) і 73,3654% 
(опосередковано), відповідно; 
Рогинський В.О. – 1,9679% (прямо) і 72,2429% (опосередковано) та 1,9679% (прямо) і 72,2429
% (опосередковано), відповідно.
Суттєвих змін в інформації про Банк порівняно з попередньою датою балансу не було.                                                                                              
Фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку  21 березня 2016 року.

Форми звітності та примітки до них складені в національній валюті України в тисячах гривень.

Облікова кількість штатних працівників Банку станом на 31 грудня 2015 становила 161 особу, у 
2014 році  становила 178 осіб. 
 


























































































































































































