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ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ПАТ «КРЕДИТ ВЕСТ БАНК» 
 

В ході перевірки результатів фінансово-

господарської діяльності ПАТ 

«КРЕДИТВЕСТ БАНК», Ревізійна комісія 

розглянула такі аспекти діяльності Банку:  

 

1. Дотримання Банком законодавства 

України і нормативно-правових актів 

Національного банку України (далі - 

НБУ).  

2. Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх 

аудиторів. 

 

У 2012 році ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»  

своїми основними пріоритетами визначив – 

вдосконалення рівня обслуговування 

клієнтів, нарощування клієнтської бази та 

подальший розвиток Банку на ринку 

корпоративного кредитування та 

казначейських операцій.  

Протягом 2012 року Банк виконував 

нормативи  капіталу та економічні нормативи 

в повному обсязі.  

 

Показники, що характеризують 

 фінансово-господарську діяльність 
 

За результатом 2012 року, Банк отримав 

доходів на загальну суму 44 602 тис. грн., у 

тому числі процентнi доходи 26 610 тис.грн., 

комiсiйнi доходи 6 958 тис.грн., результат 

вiд операцiй з іноземною валютою 3 566 

тис.грн., результат від переоцінки іноземної 

валюти 240 тис.грн., iншi доходи 7 228 

тис.грн.  

Витрати за 2012 рік склали 39 519 

тис.грн., з них процентнi витрати 8 501 

тис.грн., комiсiйнi витрати 985 тис.грн., 

адміністративні та iншi операційні 

витрати 20 856 тис.грн., витрати на 

податок на прибуток 1 691 тис.грн., 

формування резервів 7 486 тис.грн. 

REPORT of REVISION COMMITTEE 

of PJSC “CREDITWEST BANK” 
 

During check-out of financial and economic 

activity of PJSC “CREDITWEST BANK”, 

Revision Committee reviewed the following side 

of activity of the Bank:  

  

1. Observation of the Bank with Ukrainian 

Law and instructions of National Bank of 

Ukraine (hereinafter - NBU). 

2. Review of report prepared by internal and 

external audits.  

 

 

For the year 2012 PJSC “CREDITWEST 

BANK” defined the following main priorities: 

improvement of services quality, increase of the 

client base and further development of the Bank 

on the field of Corporate crediting and treasury 

operations execution.   

During year 2012 capital ratio and economic 

ratio of the Bank were in compliance with 

regulation requirements. 

 

 

Index which reflects 

the financial and economic activity 
 

According to the financial statements, Bank 

have total income 44 602 thousand UAH, 

including interest incomes 26 610 thousand 

UAH, commission incomes 6 958 thousand 

UAH, currency transactions gains 3 566 

thousand UAH, FX currency revaluation 240 

thousand UAH, other incomes 7 228 thousand 

UAH. 

Total expenses 39 519 thousand UAH, 

including interest expenses 8 501 thousand 

UAH, commission expenses 985 thousand 

UAH, administrative and other operational 

expenses 20 856 thousand UAH, tax expenses 1 

691 thousand UAH, reserves 7 486 thousand 

UAH. 
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Чистий прибуток Банку за 2012 рік 

склав 5 083 тис.грн.  

Загальні активи Банку склали 342 582 

тис. грн. 

 

Висновок 
 

Ревізійна комісія Банку вважає фінансову 

звітність ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за 

2012 рік достовірною та такою, що належним 

чином відображає фінансово-господарську 

діяльність Банку.  

Фінансову звітність ПАТ «КРЕДИТ 

ВЕСТ БАНК» складено відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), вимог Національного банку України 

та чинного законодавства України. 

Фінансова звітність належним чином 

відображає фінансово-господарську 

діяльність.  

Фінансово-господарська діяльність Банку  

здійснювалась відповідно до чинного 

законодавства.  

Рівень регулятивного капіталу відповідає 

вимогам встановленим Національним Банком 

України. 

 

 

 

Голова Ревізійної комісії                                                          

п. Деніз Сонат 
 

Net profit for the year 2012 is 5 083 

thousand UAH. 

Total assets of the Bank was 342 582 

thousand UAH. 

 

Conclusion 
 

In our mind the balance and financial 

statements of PJSC “CREDITWEST BANK” for 

year 2012 consider being a sufficient base to 

confirm the accuracy of the Bank balance and 

statements. 

The financial statements of PJSC 

“CREDITWEST BANK” have been prepared 

according to International standards of the 

financial reporting (ISFR), requirements of the 

National bank of Ukraine and Ukrainian 

legislation. 

The financial statements correctly reflect 

financial and economic activity of the Bank. 

The financial and economic activity is 

provided under Ukrainian Law standards. 

Level of the regulative capital of the Bank 

corresponds to the National bank of Ukraine 

requirements. 

 

 

 

 

Head of the Revision Committee 

Mr. Deniz Sonat 

 


