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ПРО КЛІЄНТА

01

02

03

Наш клієнт — комерційний банк, 
який з 2006 року надає повний 
спектр фінансових послуг корпора- 
тивним клієнтам і фізичним особам.

Банк №1
з видачі валюти за міжнародними 
картками і картками іноземних банків  
(понад 1 млн доларів щомісяця)

Призер номінації 
«Кращий банк-еквайєр» 
за підсумками премії 
PaySpace Magazine Awards 
2020

За підтримку малого і середнього 
бізнесу в 2020 році компанія VISA 
нагородила банк сертифікатом «For 
driving SME business».

Перший з українських недержавних 
банків запустив інтернет-еквайринг 
з опціями від Apple Pay і Google 
Pay, а також першим в Україні 
запустив мобільну версію Bank ID 
за технологією QR-коду.

Власний процесинговий центр
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Аудит фінансової звітності за 2020 рік, підготовленої відповідно 
до МСФЗ, з урахуванням вимог Інструкції про порядок 
складання і публікації фінансової звітності банків України.

Завдяки глибокій компетенції в банківській справі фахівцям 
вдалося реалізувати всі заплановані роботи, комплексно 
вирішити наявні проблеми та задовольнити вимоги клієнта на 
високому якісному рівні.

Фахівці Kreston Ukraine надали співробітникам банку 
експертні рекомендації щодо покращення ведення облікової 
системи та попередження появи нових недоліків.

Перевірка Звіту про управління за рік, що закінчився 
31.12.2020.

Оцінка стійкості банку станом на 01.01.2021.
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КОМАНДА KRESTON UKRAINE РЕАЛІЗУВАЛА НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:



Kreston Ukraine добре відома в банківській 
сфері як надійний партнер з зовнішнього 
аудиту фінансової звітності, незалежної 
оцінки активів, перевірки та вдосконалення 
внутрішнього аудиту, проведення процедур 
due diligence та forensic. 

Бездоганна репутація, великий досвід 
керівників, акредитація в НБУ та Фонді 
гарантування вкладів фізичних осіб 
дозволяють нам задовільнити потреби 
широкого кола учасників банківського ринку 
в аудиторських та супутніх послугах.

Kreston Ukraine представляє в Україні мережу Kreston Global — одну з 
провідних світових організацій в галузі аудиторських і консалтингових 
послуг.

Ми маємо акредитацію Ради з нагляду за аудитом та бухгалтерським 
обліком в публічних компаніях США (PCAOB) і Агентстві США з 
міжнародного розвитку (USAID), а наші співробітники є членами ACCA, 
RICS і IFAC.

На нашому рахунку більше 15 років досвіду в галузі міжнародного аудиту, 
трансформації та консолідації фінансової звітності (IFRS, HBII, GAAP, GAAP 
UK / US / SWISS), а також успішна співпраця з міжнародними фінансовими 
організаціями, у тому числі Європейським Банком Реконструкції та Розвитку 
(EBRD), європейськими та азіатськими експортно-кредитними агентствами.
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ЧОМУ KRESTON UKRAINE?

НАШІ ПЕРЕВАГИ



Україна, м. Київ
вул. Антоновича, 172 
Тел.: +380 44 344 91 07 
audit@kreston.ua




