
Переклад з польської мови на українську

Додаток №2 до Рішення Ревізійної Комісії
 ПАТ «КРЕДОБАНК» від 16.04.2010р.

Рекомендація Ревізійної комісії щодо прийняття 
фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009р.

З 6 по 4.04.2010 р.  згідно прийнятого Плану роботи Ревізійної  Комісії  на 2010р.,  а 
також  положень  Статуту  ПАТ  «КРЕДОБАНК»  і  Положення  про  Ревізійну  Комісію,  була 
проведена перевірка фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009 рік. 

В результаті проведеної перевірки, Ревізійна Комісія зробила такі висновки:

- Валюта балансу у 2009 році зменшилась на 485 864 тис. грн., тобто на 8,2 % 
і станом на 31.12.2009 року становила  5 475 154 тис. грн.

- Кредитний портфель Банку (брутто)  у 2009 р.  зменшився на 398 702 тис. 
грн., тобто на 7,6 % і станом на 31.12.2009 року становив 4 840 782 тис. грн. 
Кредити, надані юридичним особам, складають 69,3 % портфелю кредитів 
(брутто), станом на 31.12.2009 року їх вартість складала 3 352 623 тис. грн. і 
протягом року зменшилася на 3,9%.

- Портфель  цінних  паперів  (брутто)  станом  на  31.12.2009  року  становив 
150 664 тис. грн., протягом 2009 р. його вартість зменшилася на 19 091 тис. 
грн., тобто на 11,2 %.

- Сума основних засобів і нематеріальних активів збільшилася протягом 2009 
р. на 15 971 тис. грн., тобто на 2,8% і станом на 31.12.2009 року складала 
587 622 тис. грн., що становило 10,7% від активів.

- Зобов’язання перед банками у 2009 році зменшилися на 852 455 тис. грн., 
тобто на 48,1%. Станом на 31.12.2009 року вони становили 920 884 тис. грн., 
складаючи 16,8% валюти балансу.

- Кошти, повернуті від клієнтів станом на 31.12.2009 року, становили 3 605 849 
тис. грн., складаючи 65,9% від пасивів. Протягом 2009 р. зобов’язання перед 
клієнтами збільшилися на 91 449 тис. грн., тобто на 2,6%.

- Власний капітал Банку станом на 31.12.2009 року становив 591 208 тис. грн., 
тобто 10,8% валюти балансу. Протягом звітного періоду власний капітал зріс 
у понад 6 разів.

- У 2009 році Банк поніс витрати нетто в сумі (-) 528 049 тис. грн. в результаті 
формування резерву в сумі 669 792 тис. грн., який включає:

 - 644 681 тис. грн. сформованого резерву під заборгованість по наданих 
   кредитах
 - 25 111 тис. грн. сформованого резерву під знецінення цінних паперів. 

- Протягом  2009  року  Банком  досягнуто  операційний  результат  на  рівні 
488 147 тис. грн., порівняно з 2008 р. він був вищим на 26,2%. Результат по 
відсотках  на кінець  звітного  періоду  становив  345 113  тис.  грн.,  який  був 
вищий на 32,3% від  отриманого у 2008 р. Результат по комісіях на кінець 
2009 р. склав 128 185 тис. грн. і порівняно з 2008 р. був на 27,7% вищий.

Фінансовий звіт за 2009 рік був складений на підставі правильно ведених журналів 
бухгалтерського обліку,  безперервно, відповідно до принципів бухгалтерського обліку.  Звіт 
відповідає формі і змісту чинних у Банку норм. 

Застереження щодо проведеної  перевірки,  а також спостереження щодо записів  у 
Аудиторському  Звіті  Фірми  «PKF  Аудит-Фінанси»  за  результатами  аудиту  річного 



фінансового  звіту  ПАТ  «КРЕДОБАНК»  за  2009  рік,  будуть  відображені  у  Звіті  Ревізійної 
Комісії, проте вони не матимуть впливу на видану рекомендацію.

Згідно вимоги п.  9.10 Статуту  Публічного Акціонерного Товариства «КРЕДОБАНК», 
беручи до уваги безумовно позитивний висновок Аудиторського Звіту,  а також на підставі 
проведеної перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік,  Ревізійна Комісія рекомендує 
Загальним Зборам Акціонерів ПАТ «КРЕДОБАНК» затвердити фінансовий звіт Банку за 2009 
рік. 

Підписи членів Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мєчислав Круль ……../підпис……………………………………..

Сабіна Людвіняк …..…/підпис …………………………………..

Беата Курек ……../підпис ……………………………………..

Анна Росьцішевска …..…/підпис …………………………………..

Гжегож Батко          ………/підпис …………………………………..

Павел Лєсьнєвскі  …..…/підпис …………………………………..

Львів 16.04.2010р.

Перекладач                                                                                             В.Бондаренко


