Висновок незалежних аудиторів
Акціонерам та Керівництву
Закритого акціонерного товариства
комерційного банку „Кредит-Дніпро”
Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Закритого акціонерного товариства
комерційний банк “Кредит-Дніпро”, м. Дніпропетровськ, Україна (далі - Банк), за рік, що закінчився
31 грудня 2008 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс на 31 грудня 2008 року, звіт про
фінансові результати за 2008 рік, звіт про власний капітал за 2008 рік, звіт про рух грошових коштів за
2008 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданої
фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо складання
фінансової звітності банків. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності на основі результатів нашої
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України
„Про аудиторську діяльність”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням
Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року № 122. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та
розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення 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 та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок
На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік,
що закінчився на вказану дату, у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо
складання фінансової звітності банків.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Банк веде свою діяльність в умовах
світової фінансової та економічної кризи, яка поширилася, в тому числі, і на Україну. Ці умови
вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Банку продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація в країні буде значною мірою залежати від
ефективності дій керівництва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде вживати
керівництво країни у зв’язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який
буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Банку та результати його діяльності в
майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби
Банк не зміг продовжувати свою діяльність у майбутньому.

08 квітня 2009 року

Малащук О.В.
Начальник відділу аудиту
Сертифікат № 0000082 дійсний до 16.01.2010 року
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків
Національного банку України № 0000025, дійсне до 16.01.2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БДО Баланс-Аудит»
Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги
№ 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 15.03.2012 року.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ №000432, від 24.04.2007 року.

