Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Резнiченко О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20935649
1.4. Місцезнаходження емітента
Одеська , Приморський , 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,буд. 2Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048) 7222144 (048) 7222144
1.6. Електронна поштова адреса емітента
admin@investbank.odessa.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81(1585)

26.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.investbank.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X
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14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1. Iнформацiя за п.1е змiсту не надається, оскiльки протягом року Банк не
користувався послугами рейтингових агенств.
2. Iнформацiя за п.1є змiсту не надається, оскiльки абзацом 4 пункту 1.6 глави
2 роздiлу V рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 (iз змiнами) не
передбачено заповнення цiєї iнформацiї емiтентами - акцiонерними
товариствами.
3. Iнформацiя за п. 2 змiсту не надається, оскiльки дiючим Статутом ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" не передбачено перелiк засновникiв.
3

4. Iнформацiя за п.9б змiсту не надається, оскiльки протягом звiтного року
Банком не здiйснювався випуск облiгацiй.
5. Iнформацiя за п.9в змiсту не надається, оскiльки Банком не здiйснювався
випуск iнших цiнних паперiв.
6. Iнформацiя за п.9г змiсту не надається, оскiльки Банком не здiйснювався
випуск похiдних цiнних паперiв.
7. Iнформацiя за п.9ґ змiсту не надається, оскiльки Банком не здiйснювався
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
8. Iнформацiя за п.9д змiсту не надається, оскiльки форма iснування акцiй
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" - бездокументарна.
9. Iнформацiя по п. 11б змiсту не надається, оскiльки абзацом 3 пункту 1.16.
глави 2 роздiлу V рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591 (iз змiнами) не
предбачено заповнення цiєї iнформацiї емiтентами, що здiйснюють банкiвську
дiяльнiсть.
10. Iнформацiя по п. 11г, 11ґ змiсту не надається, оскiльки абзацом 6 пункту
1.16. глави 2 роздiлу V рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 (iз
змiнами) не передбачено заповнення цiєї iнформацiї емiтентами, що
здiйснюють банкiвську дiяльнiсть.
11. Iнформацiя по п.12 змiсту не надається, оскiльки Банк не здiйснював
випуск боргових цiнних паперiв.
12. Iнформацiя по п.п. 15-24 змiсту не надається, оскiльки Банком не
здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
13. Iнформацiя по п. 25 змiсту не надається оскiлькi Банк складає фiнансову
звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
14. Iнформацiя по п. 29 змiсту не надається, оскiльки Банком не здiйснювався
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
65125
3.1.5. Область, район
Одеська , Приморський
3.1.6. Населений пункт
м. Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Велика Арнаутська,буд. 2Б
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
95
3.2.2. Дата державної реєстрації
31.03.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Нацiональний банк України
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
74129600.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
74129600.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Одеськiй областi
3.3.2. МФО банку
328027
3.3.3. Поточний рахунок
32001100700
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
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Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Приватбанк"
3.3.5. МФО банку
305299
3.3.6. Поточний рахунок
16005003034003
3.4. Основні види діяльності
64.19 Iншi види грошового посередництва
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська дiяльнiсть

98

07.11.2011

Нацiональний
безстрокова
банк України

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських
послуг, визначених частиною третьою статтi 47
Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". До банкiвських послуг належать: 1)
залучення у вклади (депозити) коштiв та
банкiвських металiв вiд необмеженого кола
Опис
юридичних i фiзичних осiб; 2) вiдкриття та ведення
поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у
тому числi у банкiвських металах; 3) розмiщення
залучених у вклади (депозити), у тому числi на
поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд
свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Здiйснення валютних операцiй

98-2

05.10.2012

Нацiональний
безстрокова
банк України

Ця генеральна лiцензiя надає Банку право на
Опис здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком №
98-2 вiд 05.10.2012 р.

Здiйснення валютних операцiй

98-2

05.10.2012

Нацiональний
безстроковий
банк України

Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй. Перелiк валютних операцiй, якi
має право здiйснювати Публiчне акцiонерне
товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк": неторговельнi операцiї з валютними цiностями; операцiї з готiвковою iноземною валютою та
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття та
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну
Опис iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою
iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти,
якi працюють на пiдставi укладених банками
агентських договорiв з юридичними особамирезидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв
(резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв
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(резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; вiдкриття кореспондентських рахункiв в
уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття
кореспондентських рахункiв у банках
(нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними; - залучення та розмiщення
iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення iноземної валюти на
мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною
валютою на валютному ринку України (за
вийнятком операцiй з готiвковою iноземною
валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної
валюти банкiв i агентiв); - торгiвля iноземною
валютою на мiжнародних ринках; - залучення та
розмiщення банкiвських металiв на валютному
ринку України; - залучення та розмiщення
банкiвських металiв на на мiжнародних ринках; торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних
ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку
України, якi належать до фiнансових послуг згiдно
зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах
другому - сiмнадцятому роздiлу другого
Положення про порядок надання банкам i фiлiям
iноземних банкiв генеральних лiцензiй на
здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 15.08.2011 №281.

АВ
483492

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

28.07.2009

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

04.06.2013

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а
саме депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв. Не пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв
Опис
до моменту закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" планує подати до органу лiцензування
документи, вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства, на отримання нової лiцензiї.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерська дiяльнiсть

АВ
493199

21.10.2009

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

21.10.2014

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а
саме дилерську дiяльнiсть. Не пiзнiше 30
(тридцяти) календарних днiв до моменту
Опис
закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" планує подати до органу лiцензування
документи, вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства, на отримання нової лiцензiї.
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Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - андеррайтинг

АВ
493200

21.10.2009

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

21.10.2014

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а
саме андеррайтинг. Не пiзнiше 30 (тридцяти)
календарних днiв до моменту закiнчення строку дiї
Опис
лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" планує подати до
органу лiцензування документи, вiдповiдно до
вимог дiючого законодавства, на отримання нової
лiцензiї.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами

АВ
493201

21.10.2009

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

21.10.2014

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а
саме дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Не
пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв до
Опис
моменту закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" планує подати до органу лiцензування
документи, вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства, на отримання нової лiцензiї.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть

АВ
493198

21.10.2009

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

21.10.2014

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а
саме брокерську дiяльнiсть. Не пiзнiше 30
(тридцяти) календарних днiв до моменту
Опис
закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" планує подати до органу лiцензування
документи, вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства, на отримання нової лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя Українських
Банкiв

вул. Марини Раскової, б. 15, м. Київ, 02660

Опис

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом АУБ з 28.04.2006 року. АУБ є об'єднанням українських
комерцiйних банкiв, та здiйснює представлення їх iнтересiв у вiдносинах з Нацiональним
банком, Державною податковою адмiнiстрацiєю та iншими державними та недержавними
установами та органiзацiями. Основне завдання АУБ -- сприяти розвитку банкiвської системи
України. Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбаннк" у АУБ необмежений. ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
систематично бере участь у обговореннi законопроектiв, якi виносяться АУБ на розгляд
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комерцiйних банкiв, користується iнформацiйними ресурсами АУБ, працiвники банку
вiдвiдують семiнари та тренiнги, якi органiзуються Нацiональним центром пiдготовки
банкiвських працiвникiв.

Асоцiацiя "Фондове
Партнерство"

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом Асоцiацiї "Фондове Партнерство" з 22.04.2002 року.
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних
об'єднань професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало визнання серед
представникiв органiв державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi,
так i за її межами. Беручи участь в Асоцiацiї "Фондове Партнерство" ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
має змогу використовувати ресурси ПрАТ "ФБ "ПФТС". Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
у Асоцiацiї "Фондове Партнерство" необмежений. Банк приймає участь у Загальних Зборах
Асоцiацiї "Фондове Партнерство", користується iнформацiйними ресурсами Асоцiацiї, має
можливiсть проводити торгiвельнi операцiї з цiнними паперами в Торгiвельнiй системi ПрАТ
"ФБ "ПФТС".

Опис

MasterCard Worldwide

2000, вул. Пурчес, Нью - Йорк, 10577, Сполученi штати Америки
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є афiлiйованим членом корпорацiї MasterCard International Incorporated
з 30.06.2002 року. Корпорацiя є власником торгiвельних марок MasterCard, надає банкам учасникам, у тому числi i ПАТ "КБ "Iнвестбанк" можливiсть здiйснювати операцiї по випуску
та обслуговуванню платiжних карток мiжнародної платiжної системи MasterCard International.
Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" не обмежений.

Опис

Вiдкрите акцiонерне
товариство "УкрКарт"

вул. М. Раскової, б. 11, м. Київ, 02660
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом внутрiшньої багатоемiтентної карткової платiжної системи
УкрКарт з 27.02.2001 року. Участь ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у системi надає банку можливiсть
емiтувати картки системи УкрКарт та обслуговувати картки, як цiєї системи так i
мiжнародної системи Europay International. Строк дiї Банку у об'єднаннi не визначений.

Опис

Професiйна асоцiацiя
реєстраторiв та
депозитарiїв

вул. Щорса, б. 32 Б, прим. 61, м. Київ, 01133
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом ПАРД з 14.10.2008 року (свiдоцтво про членство № 938).
ПАРД виконує функцiї саморегулiвної органiзацiї при здiйсненнi банком депозитарної
дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" в ПАРД
необмежений.

Опис

Асоцiацiя "Українськi
фондовi торговцi"

Опис

вул. Щорса, б.31, м. Київ, 01133

вул. Ленiна, б.30, м. Днiпропетровськ, 49000
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом Асоцiацiї "УФТ" з 26.03.2009 року (свiдоцтво про членство
№ 497). Асоцiацiя "УФТ" виконує функцiї саморегулiвної органiзацiї при здiйсненнi банком
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.
Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" в Асоцiацiї "УФТ" необмежений. Беручи участь у
Асоцiацiї "УФТ" Банк виконує лiцензiйнi умови впровадження професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвiлi цiнними паперами щодо участi у саморегулiвнiй
органiзацiї.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За 2012 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" склала 130
осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за трудовими угодами
склала 20 осiб, працiвникiв, що працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого
часу
немає.
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Фонд оплати працi за станом на 01.01.2013 року склав 6915,4 тис. грн., що на 886,5 тис. грн.
бiльше нiж станом на 01.01.2012 року. Збiльшення розмiру фонду оплати працi сталося за рахунок
змiни (пiдвищення) оплати працi окремих працiвникiв протягом звiтного 2012 року.
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" постiйно розширює штат працiвникiв та переглядає розмiри опати їх працi
у зв'язку iз наявнiстю тенденцiй до збiльшення обсягiв та кiлькостi операцiй, що виконуються
робiтниками.
Працiвники банку систематично беруть участь у семiнарах, конференцiях та курсах пiдвищення
квалiфiкацiї з метою пiдвищення рiвня знань та навикiв. Банком планується продовження
зазначеної практики у наступних роках дiяльностi.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Незвiнський Дмитро Олександрович (представник ТОВ "БАБ - IНВЕСТ")
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 114286 20.01.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища, ОНЮА, 2002 р., ОНУ iм. Мечнiкова, 2001 р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КУА "ОДЕСБУДIНВЕСТ", генеральний директор.
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є контроль
за дiяльнiстю Правлiння Банку. Основним мiсцем роботи представника члена Спостережної Ради є
ТОВ КУА "ОДЕСБУДIНВЕСТ" (мiсцезнаходження: 65000, м. Одеса, пл. Грецька, б.3/4, оф. 632), у
якому Незвiнський Д. О. виконує функцiї виконавчого директора. Винагорода члену Спостережної
Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась.
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1
установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Посадову особу було призначено на посаду на
наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Яблонський Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 829926 30.01.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища, Московське Вище технiчне училище iм. Баумана, 1986 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу фiнансового аналiзу ТОВ "Управляюча компанiя "Екоплан"
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є контроль
за дiяльнiстю Правлiння Банку. Основним мiсцем роботи члена Спостережної Ради є ТОВ
"Управляюча компанiя "Екоплан" (мiсцезнаходження: 65000, м. Одеса, провулок Каретний, б.25,
кв.5), у якому Яблонський С.М. виконує функцiї начальника вiддiлу фiнансового аналiзу.
Винагорода члену Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року
не сплачувалась. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд
27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Посадову особу було призначено на
посаду на наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Теплиць Iгор Львович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 134135 05.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський Полiтехнiчний Iнститут, 1991 рiк, Одеський державний економiчний унiверситет,
1999 рiк, Вища атестацiйна комiсiя України, 2001 рiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Спостережної Ради АКБ "Iнвестбанк"
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6.1.8. Опис
Голова Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi Голови i її членiв, є
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. Голова Спостережної Ради очолює засiдання
Спостережної Ради та має право вирiшального голосу. Теплиць Iгор Львович працює приватним
пiдприємцем. Винагорода Головi Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом
звiтного року не сплачувалась. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ
"Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi
рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Посадову особу було
призначено на посаду на наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солодовнiков Валерiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 458217 18.11.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, 1971 рiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Економiчний радник ТОВ "Автоком"
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є контроль
за дiяльнiстю Правлiння Банку. Основним мiсцем роботи члена Спостережної Ради є ТОВ
"Автоком" (данi щодо мiсцезнаходження у банку вiдсутнi), у якому Солодовнiков В.I. виконує
функцiї економiчного радника. Винагорода члену Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй
формi, протягом звiтного року не сплачувалась. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз
реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою
дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк".
Посадову особу було призначено на посаду на наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Правлiння
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6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 221759 27.03.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1987 рiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконуюча обов'язки Голови Правлiння АКБ "Iнвестбанк"
6.1.8. Опис
Голова Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням "Про
Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Голови Правлiння є керiвництво
дiяльнiстю Правлiння та оперативне керiвництво дiяльнiстю банку. Голова Правлiння несе
персональну
вiдповiдальнiсть
за
виконання
покладених
на
Правлiння
задач.
Протягом звiтного року Головi Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у
грошовiй формi у загальнiй сумi 157 174,95 грн. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз
реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою
дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та
наказу № 1-К вiд 05.06.2009.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шафранова Наталiя Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 339182 14.09.1999 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1987 рiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння АКБ "Iнвестбанк"
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6.1.8. Опис
Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм
Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Першого Заступника
Голови Правлiння є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у перiод вiдсутностi
Голови Правлiння та постiйне керiвництво структурними пiдроздiлами банку, якi
пiдпорядковуються їй вiдповiдно до затвердженої структури. Перший Заступник Голови
Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння,
приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Перший Заступник Голови Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями. Протягом звiтного року Першому
Заступнику Голови Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у грошовiй
формi у загальнiй сумi 127 216,52 грн. Призначено на посаду у звязку iз рiшенням Спостережної
Ради (протокол б/н вiд 26.02.2009) та за наказом Голови Правлiння АКБ "Iнвестбанк" № 47-К вiд
26.02.2009. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У
зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить
свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
та наказу № 2-К вiд 05.06.2009.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Валерiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 000003 05.02.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища, Харьковський юридичний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського, 1979 рiк, Академiя МВС СРСР,
1991 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки АКБ "Iнвестбанк"
6.1.8. Опис
Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки має
повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ
"Iнвестбанк". Його основною функцiєю є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у
перiод одночасної вiдсутностi Голови Правлiння та Першого Заступника Голови Правлiння,
постiйне керiвництво управлiнням внутрiшньобанкiвської безпеки та iншими пiдроздiлами банку,
вiдповiдно до затвердженої структури. Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння
внутрiшньобанкiвської безпеки бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює пропозицiї
та, у складi Правлiння, приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Заступник Голови
Правлiння
несе
персональну
вiдповiдальнiсть
за
прийнятими
рiшеннями.
Протягом звiтного року Заступнику Голови Правлiння -- начальнику управлiння
внутрiшньобанкiвської безпеки ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у грошовiй
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формi у загальнiй сумi 143 525,13 грн. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю
АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi
рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд
05.06.2009.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Максим Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 962800 24.02.1988 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський державний економiчний унiверситет iм. I. I. Мечнiкова, 1995 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу АКБ "Iнвестбанк"
6.1.8. Опис
Член Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням "Про
Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Член Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку,
висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння, приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку.
Член
Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть
за прийнятими
рiшеннями.
Протягом звiтного року Члену Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у
грошовiй формi у загальнiй сумi 105 195,14 грн. Змiн посади протягом звiтного перiоду не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз
реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою
дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та
наказу № 2-К вiд 05.06.2009.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парасiч Олена Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 769714 05.12.2001 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
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1965
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1989 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. головного бухгалтера АКБ "Iнвестбанк"
6.1.8. Опис
Член Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням "Про
Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Член Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку,
висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння, приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку.
Член
Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть
за прийнятими
рiшеннями.
Протягом звiтного року Члену Правлiння, Головному бухгалтеру ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було
виплачено винагороду у грошовiй формi у загальнiй сумi 128 374,36 грн.
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1
установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томиловська Людмила Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 614640 26.03.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський сiльськогосподарський iнститут, 1990 рiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор аудиторської фiрми "АКО"
6.1.8. Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм
Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк" "Про Ревiзiйну комiсiю". Голова Ревiзiйної комiсiї керує
дiяльнiстю Ревiзiйної комiсiї, яка полягає у проведеннi планових та позапланових перевiрок
документацiї банку, а також службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. Голова
Ревiзiйної комiсiї несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що
готуються комiсiєю. Винагорода Головi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк", у тому числi у
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натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась. Змiн посади протягом звiтного
перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить
свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк".
Посадову особу було призначено на посаду на наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колеснiченко Iлона Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 670542 24.08.2001 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський державний економiчний унiверситет, 2000 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
6.1.8. Опис
Заступник Голови Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм
Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Заступника Голови
Правлiння є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у перiод вiдсутностi Голови
Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння та Заступника Голови Правлiння - начальника
управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки, постiйне керiвництво структурними пiдроздiлами
банку, якi пiдпорядковуються їй вiдповiдно до затвердженої структури. Заступник Голови
Правлiння органiзовує взаємодiю вiддiлiв, окремих працiвникiв банку по виявленню фiнансових
операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiїю доходiв, отриманих злочинним шляхом чи
фiнансуванням тероризму та несе вiдповiдальнiсть за суворе виконання доручених службових
обов'язкiв. Заступник Голови Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює
пропозицiї та, у складi Правлiння, приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Заступник
Голови Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.
Протягом звiтного року Заступнику Голови Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено
винагороду у грошовiй формi у загальнiй сумi 116 405,85 грн. Призначено на посаду у звязку iз
рiшенням Спостережної Ради (протокол б/н вiд 15.08.2011) та за наказом Голови Правлiння ПАТ
"КБ "Iнвестбанк" № 349-К вiд 15.08.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
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6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлюшенко Олег Володимирович (представник ТОВ "ТЕСА")
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 114874 26.01.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Одеський iнститут iнженерiв морського флоту, 1993 рiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi.
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є контроль
за дiяльнiстю Правлiння Банку. Протягом звiтного року Член Спостережної Ради виконував
обов'язки
секретаря
на
засiданнях
Спостережної
Ради.
Основним мiсцем роботи члена Спостережної Ради є ТОВ "ТЕСА" (мiсцезнаходження:( 65011, м.
Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.44), у якому Iлюшенко О. В. виконує функцiї директора.
Винагорода члену Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року
не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу було призначено на посаду на наступний термiн згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 12.04.2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи (серія,
Дата
Кількість
номер, дата видачі,
акцій
орган, який видав)* внесення
або ідентифікаційний до реєстру (штук)
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Член Спостережної Ради

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ТЕСА"

30586903

06.12.2003

28583354

41.2577

28583354

0

0

0

Член Спостережної Ради

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"БАБ-IНВЕСТ"

33215489

16.12.2004

16658749

24.0455

16658749

0

0

0

Член Спостережної Ради

Яблонський
Сергiй
Миколайович

КК 829926 30.01.2002
Приморським РВ
УМВС України в
Одеськiй областi

17.04.2007

233

0.0003

233

0

0

0

Голова Спостережної
Ради

Теплиць Iгор
Львович

КЕ 134135 05.01.1996
Приморським РВ
УМВС України в
Одеськiй областi

06.12.2003

3934066

5.6785

3934066

0

0

0

Член Спостережної Ради

Солодовнiков
Валерiй Iванович

КЕ 458217 18.11.1996
Київським РВ УМВС
України в Одеськiй
областi

06.10.2003

328998

0.4749

328998

0

0

0

Голова Правлiння

Резнiченко Олена
Миколаївна

КЕ 221759 27.03.1996
Суворовським РВ
ОМУ УМВС України в
Одеськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Перший Заступник
Голови Правлiння

Шафранова
Наталiя
Олександрiвна

КК 339182 14.09.1999
Суворовським РВ
ОМУ УМВС України в
Одеськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника
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Заступник Голови
Правлiння - начальник
управлiння
внутрiшньобанкiвської
безпеки

Чернявський
Валерiй
Михайлович

КЕ 000003 05.02.1997
Приморським РВ
УМВС України в
Одеськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Павленко Максим
Вiкторович

КЕ 962800 24.02.1998
Київським РВ УМВС
України в Одеськiй
областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння,
Головний бухгалтер

Парасiч Олена
Володимирiвна

КК 769714 05.12.2001
Центральним РВ ОМУ
УМВС України в
Одеськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Томиловська
Людмила
Василiвна

КЕ 614640 26.03.1997
Центральним РВ ОМУ
06.12.2003
УМВС України в
Одеськiй областi

4172

0.006

4172

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Колеснiченко
Iлона Iгорiвна

КК 670542 24.08.2001
Центральним РВ ОМУ
УМВС України в
Одеськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

49509572

71.4629

49509572

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

30586903

65011 Україна Одеська
-- м. Одеса вул. Велика
Арнаутська, б.44

06.12.2003

28583354

41.2577

28583354

0

0

0

33215489

65026 Україна Одеська
-- м. Одеса площа
Грецька, б.3/4

16.12.2004

16658749

24.0455

16658749

0

0

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

13831670

19.9649

13831670

0

0

0

59073773

85.2681

59073773

0

0

0

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ТЕСА"
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"БАБ - IНВЕСТ"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Фiзична особа
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

21

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
12.04.2012
98.1179
Загальнi збори акцiонерiв скликанi з iнiцiативи Спостережної ради ПАТ "КБ "Iнвестбанк", на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", якою i був запропонований перелiк питань Порядку
денного. На Загальних зборах розглядались наступнi питання: Питання 1. Обрання Голови, секретаря
Загальних зборiв акцiонерiв та членiв лiчильної комiсiї, припинення повноважень членiв лiчильної
комiсiї. Питання 2. Припинення повноважень членiв Спостережної ради ПАТ “КБ “Iнвестбанк”.
Питання 3. Обрання та призначення членiв Спостережної ради ПАТ “КБ “Iнвестбанк”, затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Спостережної ради. Питання 4. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї ПАТ “КБ “Iнвестбанк”. Питання 5. Обрання та призначення членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КБ
“Iнвестбанк”. Питання 6. Затвердження звiту Правлiння за пiдсумками дiяльностi ПАТ “КБ
“Iнвестбанк” у 2011 роцi. Питання 7. Затвердження звiту Спостережної ради за пiдсумками дiяльностi
ПАТ “КБ “Iнвестбанк” у 2011 роцi. Питання 8. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками дiяльностi ПАТ “КБ “Iнвестбанк” у 2011 роцi. Питання 9. Затвердження звiту та
висновкiв зовнiшнього аудитора про результати перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “КБ
“Iнвестбанк” за 2011 рiк. Питання 10. Затвердження результатiв дiяльностi ПАТ “КБ “Iнвестбанк” за
2011 рiк та рiчного звiту. Питання 11. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ “КБ “Iнвестбанк” за 2011 рiк.
Питання 12. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ “КБ “Iнвестбанк” шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку банку
2011 року. Питання 13. Про випуск акцiй нової номiнальної вартостi. Питання 14. Внесення та
затвердження змiн до Статуту ПАТ «КБ «Iнвестбанк». Питання 15. Реєстрацiя змiн до Статуту ПАТ
«КБ «Iнвестбанк». По 1-му питанню порядку денного виступила представник Правлiння Резнiченко
О.М. Вирiшили: 1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Теплиця Iгоря Львовича. 2. Обрати
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Яблонського Сергiя Миколайовича. 3. Затвердити наступний
склад лiчильної комiсiї: Голова лiчильної комiсiї – Ксiнiшин Олексiй Аркадiйович (представник
акцiонера ТОВ «ТЕСА»). Член лiчильної комiсiї – Зотов Микола Григорович (представник акцiонера
ТОВ «АГРО-IНВЕСТ-УКРАЇНА»). 4. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту
складення протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного. - обрати
Головою Загальних зборiв акцiонерiв Теплиця Iгоря Львовича; - обрати Секретарем Загальних зборiв
акцiонерiв Яблонського Сергiя Миколайовича; - затвердити наступний склад лiчильної комiсiї:
Голова лiчильної комiсiї - Ксiнiшин Олексiй Аркадiйович (представник акцiонера ТОВ "ТЕСА"),
Член лiчильної комiсiї - Зотов Микола Григорович (представник акцiонера ТОВ "АГРО-IНВЕСТУКРАЇНА"); - припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту складення протоколу
лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного; По 2-му питанню порядку
денного виступив Голова Загальних Зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Припинити
повноваження Голови та членiв Спостережної ради: Голова Спостережної ради – Теплиць Iгор
Львович (член Спостережної ради за посадою), Члени Спостережної ради: Незвiнський Дмитро
Олександрович - представник акцiонера ТОВ «БАБ-IНВЕСТ», Iлюшенко Олег Володимирович –
представник акцiонера ТОВ «ТЕСА», Солодовнiков Валерiй Iванович, Яблонський Сергiй
Миколайович, звiльнити їх з вказаних посад. По 3-му питанню порядку денного доповiдав Голова
Загальних Зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: 1. Обрати та призначити на посади членiв
Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства “Комерцiйний банк “Iнвестбанк” таких осiб:
Теплиць Iгор Львович, Незвiнський Дмитро Олександрович - представник акцiонера ТОВ «БАБIНВЕСТ», Iлюшенко Олег Володимирович – представник акцiонера ТОВ «ТЕСА», Солодовнiков
Валерiй Iванович, Яблонський Сергiй Миколайович. 2. Обрати та призначити на посаду Голови
Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства “Комерцiйний банк “Iнвестбанк” Теплиця
Iгоря Львовича. 3. Умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради
банку, встановлюються Положенням про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства
“Комерцiйний банк “Iнвестбанк”, члени Спостережної ради банку виконують свої службовi обов’язки
безкоштовно. 4. Уповноважити на пiдписання документiв, пов’язаних з трудовими договорами, що
укладаються з членами Спостережної ради ПАТ «КБ «Iнвестбанк», Голову Правлiння ПАТ «КБ
«Iнвестбанк» Резнiченко Олену Миколаївну. По 4-му питанню порядку денного виступив Голова
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Загальних Зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства “Комерцiйний банк “Iнвестбанк”, а саме:
Голова Ревiзiйної комiсiї – Томиловська Людмила Василiвна, Члени Ревiзiйної комiсiї:
Александровський Олександр Олександрович, Самар Борис Павлович звiльнити їх з вказаних посад.
По 5-му питанню порядку денного доповiдав Голова Загальних Зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л.
Вирiшили: 1. Обрати та призначити на посади членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного
товариства “Комерцiйний банк “Iнвестбанк” таких осiб: Томиловська Людмила Василiвна,
Александровський Олександр Олександрович Самар Борис Павлович. 2. Обрати та призначити на
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства “Комерцiйний банк
“Iнвестбанк” Томиловську Людмилу Василiвну. По 6-му питанню порядку денного виступила Голова
Правлiння Резнiченко О.М. Вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння за пiдсумками господарськофiнансової дiяльностi ПАТ «КБ «Iнвестбанк» у 2011 роцi та визнати роботу Правлiння банку у 2011
роцi задовiльною. По 7-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних зборiв акцiонерiв
Теплиць I.Л. Вирiшили: Затвердити Звiт Спостережної ради за пiдсумками дiяльностi ПАТ “КБ
“Iнвестбанк” у 2011 роцi. По 8-му питанню порядку денного виступив член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«КБ «Iнвестбанк» Александровський О.О. Вирiшили: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками дiяльностi ПАТ “КБ “Iнвестбанк” у 2011 роцi. По 9-му питанню порядку денного
доповiдала Голова Правлiння Резнiченко О.М. Вирiшили: Затвердити звiт та висновок Аудиторськоконсалтингової фiрми «Грантье» у виглядi ТОВ про пiдтвердження дiйсностi фiнансового стану ПАТ
«КБ «Iнвестбанк» у 2011 роцi та фiнансової звiтностi, що складена станом на кiнець дня 31.12.2011
року. По 10-му питанню порядку денного виступила Голова Правлiння Резнiченко О.М. Вирiшили: 1.
Затвердити фiнансовий результат дiяльностi банку за 2011 рiк у виглядi прибутку у сумi 5 386 320,57
гривень. 2. Затвердити рiчний звiт ПАТ «КБ «Iнвестбанк». По 11-му питанню порядку денного
доповiдав Голова Загальних зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: 1. Частину прибутку,
отриманого за результатами 2011 року в сумi 269317,00 гривень, направити на формування
резервного фонду банку; 2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумi 4 849
600,00 гривень направити на збiльшення статутного капiталу банку шляхом пiдвищення номiнальної
вартостi акцiй банку; 3. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумi 267403,57
гривень, затвердити як нерозподiлений прибуток за 2011 рiк. 4. Доручити Правлiнню ПАТ «КБ
«Iнвестбанк» здiйснити необхiднi бухгалтерськi операцiї щодо розподiлу прибутку. 5. Не розподiляти
збитки у зв’язку з їх вiдсутнiстю. По 12-му питанню порядку денного доповiдав Голова Загальних
зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Затвердити рiшення про збiльшення статутного капiталу
ПАТ “КБ “Iнвестбанк” на 4 849 600 гривень до розмiру 74 129 600 гривень, шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй до 1,07 (одна,07) грн. за рахунок спрямування до статутного капiталу
частини прибутку банку 2011 року у сумi 4 849 600 грн. По 13-му питанню порядку денного
доповiдав Голова Загальних зборiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Затвердити рiшення про випуск акцiй
банку шляхом збiльшення їх номiнальної вартостi на зазначених умовах. По 14-му питанню порядку
денного доповiдав Голова Загальних зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Внести та затвердити
змiни до Статуту ПАТ «КБ «Iнвестбанк» По 15-му питанню порядку денного виступав Голова
Загальних зборiв акцiонерiв Теплиць I.Л. Вирiшили: Надiлити Голову Загальних зборiв акцiонерiв
Теплиця Iгоря Львовича та Голову Правлiння банку Резнiченко Олену Миколаївну повноваженням
пiдписати вiд iменi акцiонерiв банку змiни до Статуту ПАТ «КБ «Iнвестбанк» та зобов’язати
Правлiння банку виконати всi необхiднi дiї щодо реєстрацiї вищевказаних змiн до Статуту ПАТ «КБ
«Iнвестбанк».
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
30.08.2012
97.5429

Загальнi збори були скликанi з iнiцiативи Спостережної Ради ПАТ "КБ "Iнвестбанк" на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", якою i був запропонований перелiк питань Порядку
денного. На Загальних зборах розглядались наступнi питання: Питання 1. Обрання Голови, секретаря
Загальних зборiв акцiонерiв та членiв лiчильної комiсiї, припинення повноважень членiв лiчильної
комiсiї. Питання 2. Розподiл прибутку ПАТ “КБ “Iнвестбанк” за 2010 рiк. По 1-му питанню порядку
денного виступила представник Правлiння Резнiченко О.М. Вирiшили: 1. Обрати Головою Загальних
зборiв акцiонерiв Теплиця Iгоря Львовича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв
Яблонського Сергiя Миколайовича. 3. Затвердити наступний склад лiчильної комiсiї: Голова
лiчильної комiсiї – Ксiнiшин Олексiй Аркадiйович (представник акцiонера ТОВ «АГРО-IНВЕСТ-
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УКРАЇНА»). Член лiчильної комiсiї – Александровський Олександр Олександрович 4. Припинити
повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту складення протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки
голосування з питань порядку денного. По 2-му питанню порядку денного доповiдав Голова
Загальних зборiв Теплиць I.Л. Вирiшили: 1. Частину прибутку, отриманого банком за результатами
2010 року, в сумi 692800 гривень, направити на формування резервного фонду ПАТ «КБ
«Iнвестбанк». 2. Доручити Правлiнню ПАТ «КБ «Iнвестбанк» здiйснити необхiднi бухгалтерськi
операцiї щодо розподiлу прибутку.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

692800.000

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0.010

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

21.04.2011

01.01.1900

Дата виплати
дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

28.04.2011

01.01.1900

Опис

У 2011 роцi було прийнято рiшення щодо нарахування дивiдендiв за рахунок частини прибутку,
отриманного за пiдсумками дiяльностi Банку у 2010 роцi, та збiльшення статутного капiталу
Банку за рахунок реiнвестицiї вищезазначених дивiдендiв.Фактична виплата дивiдендiв у
грошовiй формi не передбачалася, перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не
складався. У зв'язку з вiдмовою ДКЦПФР у реєстрацiї випуску акцiй нової номiнальної вартостi
(з урахуванням реiнвестованих дивiдендiв) Загальними зборами, якi вiдбулись 06.10.2011 року,
було скасовано рiшення про нарахування та реiнвестицiю дивiдендiв. У 2012 роцi Банком не
приймалося рiшення про нарахування та сплату дивiдендiв. У зв'язку з чим дата складання
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. за результатами звiтного перiоду та дата
виплати дивiдендiв, за результатами звiтного перiоду, вiдсутнi.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Асоцiацiя "Фондове Партнерство"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24258921

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ -- Київ вул. Щорса, буд. 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей -вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

--

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.03.2013

Міжміський код та телефон

044 522 88 08

Факс

044 522 92 09

Вид діяльності

--

Опис

Номер лiцензiї, дата видачi лiцензiї та вид дiяльностi вiдсутнi,
оскiльки здiйснення консультацiйно-iнформацiйних послуг не є
об'єктом лiцензування. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом Асоцiацiї
"Фондове партнерство", користується iнформацiйними ресурсами
асоцiацiї.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ -- Київ вул. Тропiнiна, б.7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 5854240

Факс

044 5854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Обслуговує рахунок у цiнних паперах ПАТ "КБ "Iнвестбанк", як
емiтента цiнних паперiв та рахунок ПАТ "КБ "Iнвестбанк", як
зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Аудиторсько-консалтiнгова фiрма "Грантье" у виглядi товариства з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65012 Україна Одеська -- Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4420
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Аудиторська палата України
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ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98

Факс

(0482) 32-46-98

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Здiйснює зовнiшнi аудиторськi перевiрки фiнансово - господарської
дiяльностi ПАТ "КБ "Iнвестбанк".

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно - страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ -- Київ вул. Фрунзе, буд. 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей 584502,584506,584518
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

044 4636421

Факс

044 4171615

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Зазначено номера та дати лiцензiй, на пiдставi яких страхова компанiя
надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" послуги щодо страхування майна, що
належить банку та здiйснює страхування застави, яка надається
клiєнтами банку у якостi забезпечення повернення кредитiв. Крiм
зазначених лiцензiй, страхова компанiя має усi необхiднi лiцензiї для
здiйснення будь-яких видiв страхування, передбачених чинним
законодавством, на територiї України.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Фондова біржа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ -- Київ вул. Червоноармiйська, буд. 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581354
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон

044 277 50 00

Факс

044 277 50 01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Банк має доступ до торгiвельної системи PFTS Trade SE ПАТ "ФБ
"ПФТС".
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Повне найменування юридичної особи або Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiєв
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ -- Київ вул. Щорса, буд 32 б

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2012

Міжміський код та телефон

044 286 94 20

Факс

044 286 94 21

Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв
України

Опис

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" як зберiгач є членом асоцiацiї "ПАРД",
користується iнформацiйними ресурсами асоцiацiї.

Повне найменування юридичної особи або Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33338204

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська -- Днiпропетровськ вул. Ленiна,
буд.30

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.05.2009

Міжміський код та телефон

056 3739793

Факс

056 2342326

Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв на
територiї України

Опис

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" як торговець для виконання лiцензiйних умов
впровадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами є членом
асоцiацiї "УФТ", користується iнформацiйними ресурсами.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м. Київ вул. Гринченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011
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Міжміський код та телефон

044 3777016

Факс

044 3777269

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Обслуговує рахунок у цiнних паперах ПАТ "КБ "Iнвестбанк" як
зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Український фондовий
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи центр»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32401971

Місцезнаходження

01034 Україна Київська - м. Київ вул. Володимирська, буд. 47А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 579860
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2011

Міжміський код та телефон

(044) 3913778

Факс

(044) 3913779

Вид діяльності

здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв
брокерської дiяльностi

Опис

Надання послуг щодо купiвлi- продажу цiнних паперiв
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

231/1/09

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 1503171001

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

43280000

43280000.000

100.000000000000

07.08.2009

Опис

02.02.2010

285/1/09

Опис

03.06.2010

331/1/10

Опис

15.02.2011

921/1/10

Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. Акцiї не знаходяться у бiржовому списку будь-якої бiржi. Мета емiсiї:
збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 1503171001

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

55280000

55280000.000

100.000000000000

Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. Акцiї не знаходяться у бiржовому списку будь-якої бiржi. Мета емiсiї:
збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 1503171001

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

55280000

55280000.000

100.000000000000

Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. Акцiї не знаходяться у бiржовому списку будь-якої бiржi. Мета емiсiї:
збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 4000092365

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

69280000

69280000.000

100.000000000000
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Опис

21.06.2012

112/1/2012

Опис

Акцiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Українська бiржа". Протягом року здiйснювалась торгiвля акцiями ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" на зазначенiй бiржi. Мета емiсiї: збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення.

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA 4000092365

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.07

69280000

74129600

100

Акцiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Українська бiржа". Протягом року здiйснювалась торгiвля акцiями ПАТ "КБ
"Iнвестбанк" на зазначенiй бiржi. Мета емiсiї: збiльшення статутного капiталу за рахунок збiльшення номiнальної вартостi вже iснуючих акцiй.
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк" зареєстровано Нацiональним
банком України в книзi реєстрацiї банкiв 31 березня 1992 року пiд номером 95, здiйснює свою
дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї № 98 вiд 17.06.2009 року i дозволу № 98-4 вiд 19.10.2009 року. ПАТ
"КБ "Iнвестбанк" є правонаступником прав та обов'язкiв Акцiонерного комерцiйного банку
"Iнвестбанк", який було створено на пiдставi рiшення зборiв засновникiв (протокол установчих
зборiв засновникiв вiд 29 листопада 1997р.) шляхом реорганiзацiї (перетворення) Одеського
комерцiйного банку "Iнвестбанк" - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного згiдно
рiшення учасникiв (протокол №1 вiд 03 сiчня 1992 р.). На виконання вимог ст.6 Закону "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть" та прикiнцевих положень Закону України "Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв щодо форми створення банкiв та розмiру статутного капiталу", 05 червня 2009
року Акцiонерний комерцiйний банк "Iнвестбанк" перетворено у Публiчне акцiонерне товариство
"Комерцiйний банк "Iнвестбанк" (рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного комерцiйного
банку "Iнвестбанк" (протокол № 32 вiд 27.04.2009) i рiшенням Установчих зборiв Банку (протокол
№1 вiд 27.04.2009). Повна назва Банку: Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк
"Iнвестбанк". Скорочена назва Банку: ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Юридична адреса Банку та фактичне
мiсцезнаходження головного офiсу: Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 "б", м. Одеса, Україна, 65125.
Протягом звiтного перiоду злиття, приїднання, подiлу, видiлення Банку не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним
періодом
Банк проводить свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до структури, яка затверджена Спостережною Радою.
До структурних пiдроздiлiв Банку вiдносяться: фiлiя, вiддiлення, управлiння, вiддiли, сектори, якi
забезпечують здiйснення Банком поточної дiяльностi.
Банк у своїй структурi має одну Фiлiю -- Фiлiю ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у м. Одесi, що розташована за
адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 45, та 19 вiддiлень, якi здiйснюють свою дiяльнiсть та територiї
Одеського регiону за наступними адресами:
вiддiлення № 1 -- м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б;
вiддiлення № 3 -- м. Одеса, вул. Грецька, буд. 45;
вiддiлення № 5 -- м. Одеса, вул. Ак.Заболотного, буд. 38а;
вiддiлення № 6 -- м. Одеса, вул. М.Грушевського, буд. 49;
вiддiлення № 7 -- м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 51;
вiддiлення № 8 -- м.Одеса, вул. В.Стуса, буд.1;
вiддiлення № 9 -- м. Одеса, вул. Просьолочна, буд. 10а;
вiддiлення № 10 -- м. Одеса, пр-т М.Жукова, буд. 47,корп.3;
вiддiлення № 11 -- м.Одеса, вул. Довженка, буд. 6"А";
вiддiлення № 12 -- Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Миколаївська, буд. 21.
вiддiлення № 14 -- Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Т. Шевченка, буд. 3;
вiддiлення № 15 -- Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Корабельна, буд. 5/2-Н;
вiддiлення № 17 -- Одеська обл., Бiлгород - Днiстровський р-н, смт. Затока, вул. Приморська, буд.63;
вiддiлення № 18 -- м. Одеса, вул. Щорса, буд. 144;
вiддiлення № 19 -- м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68;
вiддiлення № 20 -- м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 25;
вiддiлення № 21 -- м. Одеса, Варненська, буд. 3-Б;
вiддiлення № 22 -- Одеська обл., Бiлгород-Днiстровський р-н, смт Затока, бульвар Золотий берiг, буд.
71;
вiддiлення № 23 -- м. Одеса, пляж "Ланжерон".
Протягом звiтного року значних змiн у органiзацiйнiй струтктурi емiтента не вiдбувалося, однак у
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структурi Банку було створено вiддiл фiнансового монiторiнгу.
Банк має власний баланс, кореспондентськi рахунки у банкiвських установах, у тому числi у
Нацiональному банку України, власну печатку, логотип та iншi атрибути зi своєю фiрмовою
символiкою.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2012 року Банк не отримував будь - яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика банку - це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
банком для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика ПАТ «КБ Iнвестбанк» – це один iз основоположних внутрiшнiх документiв,
головною задачею якого є визначення перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких
нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Згiдно до Облiкової полiтики Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання тодi, коли вiн стає
стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї
фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.
Активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити
наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку, на наступнi
звiтнi перiоди.
Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та
прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу
здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквидних i
недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та
стабiльностi Банку.
Вимоги облiкової полiтики Банку в частинi методiв оцiнки активiв та зобов’язань, їх переоцiнки,
створення спецiальних резервiв на покриття можливих втрат реалiзовувалися Банком вiдповiдно до
законодавчих актiв України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України й основних
вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi..
Цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi), якi придбанi, первiсно оцiнюються та
вiдображаються на балансi Банку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з
придбання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на
операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних
паперiв.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу (котирується) на активному ринку,
визначалась Банком за їх ринковою вартiстю.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до
погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображається в
бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату
розрахунку.
Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, якi облiковуються в торговому портфелi, переглядаються на
зменшення корисностi. Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивнi
докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними
паперами.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти. Нарахування
процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць
протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його продажу або погашення.
Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) оцiнюються Банком пiд час
первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що
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пов'язанi з iнiцiюванням кредитiв або вкладiв (депозитiв).
Витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового
iнструменту, вiдображаються на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Кредити, вклади (депозити) Банк оцiнює пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з
використанням ефективної ставки вiдсотка.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи i витрати за кредитами, вкладами
(депозитами) та амортизує дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума
дисконту (премiї) має бути повнiстю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу
(депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо вона
змiнюється залежно вiд коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премiї) за фiнансовим
iнструментом з плаваючою ставкою пов'язана зi змiною кредитного ризику контрагента, вона
амортизується протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту.
Методом оцiнювання для визначення справедливої вартостi кредитiв та вкладiв (депозитiв) є
дисконтування грошових потокiв.
Об'єкти основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або створений) визнаються
активами, якщо є ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його
використанням, i його вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби
та нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю.
Основнi засоби пiдлягають щомiсячнiй амортизацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом
строку корисного використання об’єкта.
Норми та методи амортизацiї основних засобiв встановлюються облiковою полiтикою Банку, яка
переглядається та затверджується кожного звiтного року.
У 2012 роцi дiяли такi строки корисного використання та норми i методи нарахування амортизацiї у
залежностi вiд груп активiв:
Будiвлi – 50 рокiв, 2%, прямолiнiйний метод,
Споруди – 25 рокiв, 4%, прямолiнiйний метод,
Лiнiї корпоративної мережi зв’язку та електрозабезпечення – 10 рокiв, 10%. прямолiнiйний метод,
Автомобiлi – 8 рокiв, 12,5 %, прямолiнiйний метод,
Комп’ютерне та офiсне (у т.ч. касове) обладнання – 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод,
Засоби зв’язку – 4 роки, 25%, прямолiнiйний метод,
Iнвентар, меблi - 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод,
Iншi основнi засоби - 10 - 12 рокiв, 8-10%.( у залежностi вiд виду обладнання), прямолiнiйний метод.
Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв амортизацiя нараховується 100% при введеннi в
експлуатацiю.
У звiтному роцi методи нарахування амортизацiї та строки корисного використання по основним
засобам не змiнювалися.
Методи нарахування амортизацiї та строки корисного використання основних засобiв з урахуванням
економiчних вигод вiд їх використання були переглянутi пiд час проведення щорiчної iнвентаризацiї
станом на 01.11.2012 р., при цьому iнвентаризацiйна комiсiя дiйшла висновку про вiдсутнiсть
необхiдностi змiн дiючого порядку нарахування амортизацiї.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання (з
вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та
iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для
використання за призначенням.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнається земля чи будiвля або частина будiвлi, або земля i будiвля, що
перебувають у розпорядженнi Банка з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд зростання
капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або адмiнiстративних цiлей.
Пiсля первiсного визнання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк здiйснює
або за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд
зменшення корисностi, або за справедливою вартiстю, з визнанням прибутку або збитку у разi її
змiни.
Метод оцiнки iнвестицiйної нерухомостi визначається рiшенням Правлiння Банку по кожному
об’єкту такої нерухомостi окремо, враховуючi очiкуванi економiчнi результати вiд операцiй з
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iнвестицiйним активом.
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких
активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.
Облiк необоротних активiв, якi утримуванi для продажу, здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), з визнанням зменшення корисностi.
Запаси матерiальних цiнностей визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути достовiрно
визначена.
Запаси матерiальних цiнностей в облiку Банку вiдображаються за первiсною вартiстю, включаючи
витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом
вiдшкодовуються Банку) i не переоцiнюються.
Активи, що переданi у фiнансовий лiзинг (оренду), облiковуються Банком як виданий кредит, на
який поширюються вимоги щодо облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та формування i
використання резервiв пiд кредитнi ризики.
В бухгалтерському облiку наданий у фiнансовий лiзинг (оренду) об'єкт необоротних активiв
здiйснюється у сумi мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної
вартостi.
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної
вартостi об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) та теперiшньою його вартiстю, що визначена за
лiзинговою (орендною) ставкою процента, є доходом Банку.
Текст аудиторського висновку
На пiдставi договору вiд 19 жовтня 2012 року № 19/10/2012-01А (iз змiнами ) аудиторсько консалтингова фiрма «Грантье» у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ( далi - АКФ
“Грантье” у виглядi ТОВ) провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНВЕСТБАНК» (далi – Банк), що
включають: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, Звiт про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових
коштiв (за непрямим методом), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2012
рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також опис важливих аспектiв облiкової полiтики,
пояснювальнi примiтки до Звiтiв та загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення зазначених
фiнансових звiтiв, що пiдготовленi у вiдповiдностi до вимог законодавства України, нормативноправових актiв Нацiонального банку України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 жовтня 2011 року № 373
(iз змiнами i доповненнями) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої
аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України
«Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, що
прийнятi як Нацiональнi стандарти аудиту вiдповiдним рiшенням Аудиторської палати України (далi
- Стандарти), а також з врахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо
проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.
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Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих
ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським пер-соналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
При цьому, з урахуванням продовження у 2012 роцi впливу на фiнансовий стан банкiв таких
чинникiв, як: зниження довiри до банкiвської системи; погiршення фiнансового стану клiєнтiв банкiв;
вiдсутностi у клiєнтiв вiльних коштiв, якi вони можуть розмiстити на депозитах; зниження дiлової
активностi пiдприємств; зменшення оборотних коштiв клiєнтiв банку i, як наслiдок, зменшення
залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв – юридичних осiб; iснування iстотних ризикiв
несприятливих коливань валютного курсу, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного впливу
цих обставин (окремо або разом) на здатнiсть Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Однак, управлiнський персонал Банку вважає, що розробленi та застосованi в Банку процедури та
заходи щодо мiнiмiзацiї впливу вищенаведених економiчних обставин на дiяльнiсть Банку протягом
наступних дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, є достатнiми для забезпечення
дiяльностi Банку на безперервнiй основi.
Висловлення думки
Ми висловлюємо думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попереднiх
параграфах, про вiдповiднiсть рiчної фiнансової звiтностi дiйсному фiнансовому стану Банку
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
Ми пiдтверджуємо, що рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан, надає достовiрну та
справедливу iнформацiю про фiнансовий стан банку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Арифметичнi округлення при сумуваннi рядкiв чи колонок не є суттєвими для фiнансової звiтностi в
цiлому та не впливатимуть на прийняття рiшення користувачами фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок подання
банками до Нацiонального банку України аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки
фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 9
вересня 2003р. №389, зi змiнами, додаткова iнформацiя про аудиторську думку стосовно:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв за строками до погашення у
формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складена Банком для
подання до Нацiонального банку станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним, якостi управлiння
активами та пасивами банку, достатностi резервiв та капiталу банку, яка визначена на пiдставi
аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з iнсайдера-ми/пов’язаними особами вiдповiдно до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання
дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, адекватностi системи управлiння ризиками
Банку, адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю
банку наведено в окремому роздiлi цього звiту: «Аудиторський звiт щодо вимог нормативних актiв
Нацiонального банку України».
Директор АКФ «Грантье» у виглядi ТОВ
О.С. Пархоменко
Аудитор – АКФ «Грантье» у виглядi ТОВ
Ю.А. Тарасова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудито-рiв № 4420, згiдно рiшення
Аудиторської палати України № 227/3.1 вiд 27.01.2011 (строком дiї до 27.01.2016)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд
29.03.2011 Серiя АБ № 001383 (строком дiї до 27.01.2016)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0174, виданий Тарасовiй Юлiї
Анатолiївнi згiдно рiшення Аудиторської палати вiд 22.12.2011 №244/3 (термiн чинностi – до
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22.12.2016)
Свiдоцтво №0000171, видане Тарасовiй Юлiї Анатолiївнi, на пiдставi рiшення Комiтету з питань
аудиту банкiв № 38 вiд 01.02.2012 року (термiн чинностi – до 22 грудня 2016 року)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають
право на проведення аудиторських перевiрок банкiв № 0000011, згiдно рiшення Комiтету з питань
ау-диту банкiв № 39 вiд 17.09.2012 року (строком дiї до 17.09.2017 року)
04 квiтня 2013 року м. Одеса
2. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТIВ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
2.1. Вступ.
Нами проведено аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНВЕСТБАНК», (далi – Банк) станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року.
Цей Аудиторський звiт є роздiлом Звiту незалежного аудитора вiд «04» квiтня 2013 року та
складений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актiв
Нацiонального банку України та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту.
Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту фiнансової
звiтностi Банку за 2012 рiк, на основi вибiркового тестування та принципу суттєвостi вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помiчено жодних суттєвих фактiв, за
виключенням вказаних у цьому Звiтi, якi дають пiдстави вважати, що звiтнiсть Банку вiдповiдала, у
всiх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким
чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або
порушень у Банку
Звiт включає iнформацiю щодо:
- достовiрностi вiдображення розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення згiдно
форми статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком
для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
- якостi управлiння активами та пасивами Банку;
- достатностi резервiв та капiталу банку, що визначена на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, у
тому числi щодо вiдповiдностi формування капiталу Банку, фондiв, резервiв вимогам нормативноправових актiв Нацiонального банку України;
- якостi кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв;
- оцiнки стану дебiторської заборгованостi;
- оцiнки якостi операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативноправових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки
щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями ;
- адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку;
- оцiнки дiяльностi банку щодо фiнансового монiторингу;
- адекватностi систем управлiння ризиками Банку.
2.2. Основна iнформацiя про банк.
Повна назва банку:
українською мовою – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«IНВЕСТБАНК»;
росiйською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ИНВЕСТБАНК»;
англiйською мовою - PUBLIC JOINT STOCK SOCIETY «COMMERCIAL BANK «INVESTBANK».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНВЕСТБАНК» створено
шляхом перетворення Акцiонерного комерцiйного банку «Iнвестбанк» в публiчне акцiонерне
товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2009 (протокол №32), яке є
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правонаступником обов’язкiв та прав Акцiонерного комерцiйного банку «Iнвестбанк».
Акцiонерний комерцiйний банк «Iнвестбанк» створений на пiдставi рiшення установчих зборiв
засновникiв вiд 29 листопада 1997 року, шляхом перетворення Одеського комерцiйного банку
«Iнвестбанк» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного згiдно рiшення учасникiв вiд
03 сiчня 1992 року (протокол №1) та зареєстрованого Нацiональним банком України 31 березня 1992
року, за номером 95.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження банку: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 2 «б».
Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на
територiї України. Основними напрямками цього виду дiяльностi є: кредитування юридичних та
фiзичних осiб, залучення депозитiв вiд фiзичних та юридичних осiб, розрахунково-касове
обслуговування, операцiї з валютними цiнностями, емiсiя власних платiжних карток та
обслуговування карток мiжнародної системи Master Card International, дiяльнiсть на мiжбанкiвському
ринку, операцiї з цiнними паперами.
У звiтному роцi Банк мав право на здiйснення банкiвських операцiй на пiдставi Статуту та
банкiвської лiцензiї, а саме Лiцензiї Нацiонального банку України № 98 вiд 07 листопада 2011 року,
Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй № 98 вiд 07
листопада 2011 року протягом перiоду з 07.11.2011 по 05.10.2012, та протягом перiоду з 05.10.2012
по 31.12.2012 - Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй
№ 98-2 вiд 05 жовтня 2012 року та додатку до неї.
Встановлено, що Банк у своїй поточнiй дiяльностi по здiйсненню операцiй, зазначених у лiцензiї та
дозволi, дотримується вимог та порядку, що визначенi нормативними актами Нацiонального банку
України, та вiдповiдно до них розробленими внутрiшнiми положеннями, Статуту Банка.
Стратегiчною метою Банку є здiйснення своєї дiяльностi з урахуванням комерцiйних iнтересiв
акцiонерiв та клiєнтiв; пiдтримка лiквiдностi та збереження iснуючої позицiї на банкiвському ринку;
збiльшення обсягу та якостi комiсiйних послуг; постiйне збiльшення власного капiталу Банку з
метою збiльшення обсягiв та розширення кола операцiй, мiнiмiзацiї ризикiв, притаманних дiяльностi
Банку.
Банк здiйснює брокерську та дилерську дiяльнiсть з цiнними паперами, дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами, андеррайтинг та депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв на пiдставi
лiцензiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а саме: Лiцензiї серiя АВ №493138
строк дiї вiд 21.10.2009-21.10.2014, Лiцензiї серiя АВ №493199 строк дiї вiд 21.10.2009-21.10.2014,
Лiцензiї серiя АВ №493200 строк дiї вiд 21.10.2009-21.10.2014, Лiцензiї серiя АВ № 493201 строк дiї
вiд 21.10.2009-21.10.2014, Лiцензiї серiя АВ № 483492 строк дiї вiд 04.06.2008-04.06.2013.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний номер 035 вiд 02
вересня 1999 року, Свiдоцтво учасника Фонду № 032 вiд 18.10.2012).
Банк є членом Асоцiацiї «Фондове партнерство», ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», ПрАТ «Українська
Мiжбанкiвська Валютна Бiржа», Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД),
учасником саморегулiвної органiзацiї Асоцiацiї «Українськi Фондовi Торговцi» (УФТ), ПАТ
«Українська бiржа».
ПАТ «КБ «Iнвестбанк» є унiверсальним банком. У складi Банку працює одна територiально
вiдокремлена фiлiя та дев’ятнадцять вiддiлень.
2.3. Умови, в яких працює банк.
Незважаючи на значне погiршення економiчних тенденцiй в Українi, як i ранiше, спостерiгаються
деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується. Податкове, валютне та митне
законодавство в Українi визначає рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
Банкiвський сектор України є особливо чутливим до негативних коливань довiри суспiльства та
економiчних умов. До труднощiв, якi вiдчувають банки, що працюють в Українi, додаються потреба
в подальшому розвитку законодавства з питань боротьби з вiдмиванням грошей, отриманих
злочинним шляхом, банкрутст-ва, типових процедур реєстрацiї та використання застави, а також iншi
недолiки законодавчого та фiскального характеру.
Ринковi цiни в умовах загальної низької лiквiдностi ринку можуть не вiдображати вартостi
фiнансових iнструментiв, яка мала б мiсце на ефективному та активному ринку при здiйсненi
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численних добровiльних операцiй мiж продавцями та покупцями. Тому керiвництво Банку, за
необхiдностi використовувало всю наявну iнформацiю для коригування ринкових даних з метою
якнайкращого розрахунку справедливої вартостi активiв та пасивiв Банку.
2.4. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(“МСФЗ”) на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в
подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку.
Фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком
оцiнки будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 16 “Основнi
засоби”, оцiнки окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 “Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка”, якi вiдображаються за справедливою вартiстю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку складається на пiдставi даних бухгалтерського облiку Банку за
станом на останнiй день звiтного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi
коригують данi пiсля дати балансу.
Банк веде свiй бухгалтерський облiк згiдно iз чинним законодавством України та у вiдповiдностi до
основних принципiв МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена Банком на основi бухгалтерських
записiв та мiстить коригування, необхiднi для подання такої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Цi
коригування фi-нансової звiтностi включають певнi змiни класифiкацiї з метою вiдображення
економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи змiну класифiкацiї окремих активiв та
зобов’язань, доходiв та витрат у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi
Банк веде свiй облiк вiдповiдно до правил та положень, що регулюють банкiвську дiяльнiсть та
бухгалтерський облiк в Українi.
2.5. Оцiнка вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i зобов’язань банку за
строками до погашення.
В ходi проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку, нами було здiйснено вибiркову
перевiрку правильностi формування та достовiрностi вiдображення активiв i зобов'язань за строками
до погашення на пiдставi аналiзу статистичної форми звiтностi №631 "Звiт про структуру активiв та
пасивiв за строками" за станом на 01 сiчня 2013 року, складеної згiдно вимог Постанови Правлiння
Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 №124, що зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України
07.05.2003 за №353/7674 (iз змiнами та доповненнями). Данi вказаної статистичної форми
використовуються для розрахунку нормативiв лiквiдностi вiдповiдно до порядку, визначеного
«Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затвердженої постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 №368, iз змiнами та доповненнями.
Порушень щодо достовiрностi вiдображення iнформацiї за результатами вибiркової аудиторської
перевiрки у вказаному Звiтi, складеному станом на 01 сiчня 2013 року, нами встановлено не було.
Iнформацiя щодо вiдповiдностi обсягу активiв та пасивiв Банку за строками до погашення, станом на
кiнець дня 31.12.2012 наведена нижче: (тис. грн.)

від 8 до 31 днів

від 32 до 92
днів

від 93 до 183
днів

від 184 до 274
днів

від 275 до 365
(366) днів

від 366 до 548
днів

від 549 до 2
років

понад 2 роки до
3 років

понад 3 роки до
5 років

понад 5 років
до 10 років

понад 10 років

усього

Усього пасивів
(ІІІ)
Невідповідність
(І) – (ІІІ)

від 2 до7 днів

Капітал банку

Овернайт

Усього активів
(І)
Усього
зобов’язань (ІІ)
Невідповідність
(І) – (ІІ)

на вимогу

Строк погашення

62048

6100

11145

10202

37447

74883

37262

26229

22905

18156

76380

31285

45600

20967

480610

87693

106

19947

14455

41187

68298

34254

40088

1655

493

4021

818

57710

348

371072

-25645

5995

-8803

-4253

-3740

6585

3009

-13859

21250

17663

72359

30468

-12110

20619

109537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101625

101625

87693

106

19947

14455

41187

68298

34254

40088

1655
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4021

818
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472697
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-3740

6585

3009

-13859

21250

17663
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30468

-12110

-81006

7912
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Усього
позабалансові
зобов’язання
(ІV)
Невідповідність
(І) – (ІІ+ІV)
Невідповідність
(І) – (ІІІ+ІV)

2

271

0

112

21

0

0

0

21

0

0

0

0

0

426

-25647

5724

-8803

-4365

-3761
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3009

-13859

21229

17663
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-12110

20619
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-8803

-4365
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6585

3009
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30468

-12110

-81006

7486

За результатами проведеного аналiзу Звiту про структуру активiв та пасивiв за строками до
погашення встановлено, що за станом на 01.01.2013 Банк має вiд’ємну невiдповiднiсть мiж активами
та зобов’язаннями строком погашення до 31 дня у сумi 32 706,57 тис. грн., при цьому iндекс
вiд’ємного кумулятивного ГЕПу складає 0,21 % обсягу загальних активiв. При цьому вiд’ємний
розрив мiж активами та зобов’язаннями Банку строком погашення до 31 дня був виявлений за
строками «на вимогу» у сумi – 25645,29 тис. грн. (iндекс ГЕПу – 5,34%), у перiодi «вiд 2 до 7 днiв» у
сумi – 8802,76 тис. грн. (iндекс ГЕПу – 1,83%), та у перiодi «вiд 8 до 31 дня» у сумi – 4253,22 (iндекс
ГЕПу – 0,88%). Тобто, сума активiв Банку з кiнцевим строком погашення до 31 дня (89494,32 тис.
грн.) менша за суму зобов’язань за вiдповiдним строком погашення (122200,89 тис. грн.), що свiдчить
про незбалансованiсть мiж активами та зобов’язаннями за вiдповiдним строком та iснуючий
незначний дефiцит лiквiдностi.
Вiдповiдно до даних вищезазначеного Звiту про структуру активiв та пасивiв за строками, Банк
також має вiд’ємну невiдповiднiсть (8005,78 тис. грн., iндекс ГЕПу – 1,67 % обсягу загальних
активiв) у структурi мiж активами (175821,28 тис. грн.) та зобов’язаннями (183827,05 тис. грн.) з
початковим строком погашення вiд 32 до 365 (366) днiв, що свiдчить про нестачу лiквiдностi у
вказаному строку погашення. Зокрема, цьому сприяє наявнiсть нестачi лiквiдностi у перiодi вiд 32 до
92 днiв у сумi 3740,07 тис. грн. (iндекс ГЕПу – 0,78%), та у перiодi вiд 275 до 365 (366) днiв у сумi
13859,14 тис. грн. (iндекс ГЕПу – 2,88%). У перiодi вiд 5 до10 рокiв спостерiгається також вiд’ємна
невiдповiднiсть мiж активами та зобов’язаннями Банку у сумi 12109,51 тис. грн. (iндекс ГЕПу –
2,52%).
Позитивна невiдповiднiсть спостерiгалось у сумi 141739,96 тис. грн. мiж активами (148726,40 тис.
грн.) та зобов’язаннями без врахуванням частки позабалансових зобов’язань з вiдповiдним строком
погашення (6986,44 тис. грн.) у перiодi вiд 1 до 5 рокiв (iндекс ГЕПу – 29,49%).
Вказана тенденцiя свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi та помiрний ризик лiквiдностi, оскiльки
розмiри виявлених вiд’ємних неузгодженостей у строках за активами та зобов’язаннями є
незначними та досить контрольованими з боку Банку. При цьому, слiд вiдмiтити значну залежнiсть
банку вiд дорогих джерел фiнансування, а саме строкових вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб, що
можуть наражати банк на певнi ризики дефiциту лiквiдностi, та при умовi подальшої подiбної
полiтики банку щодо управлiння активами та пасивами банку – до отримання банком статусу
«спецiалiзованого ощадного банку», згiдно вимог законодавства України.
Контроль Банку щодо розмiру розриву мiж активами та пасивами визначається внутрiшнiми
положеннями Банку, зокрема в банку розроблена Полiтика з управлiння активами та пасивами банку,
що затверджена Протоколом Спостережної ради Банку вiд 18.08.2010 року, та Регламент щодо
формування та контролю за формою статистичної звiтностi №631 «Звiт про структуру активiв та
пасивiв за строками ПАТ «КБ «Iнвестбанк», що передбачає процес аналiзу, контролю i впливу на
структуру балансу, доходiв i витрат Банку, у вiдповiдностi до загальнобанкiвських iнтересiв i
обмежень, що випливають iз чинних законодавчих актiв України, нормативних документiв
Нацiонального банку України.
Основним методом контролю Банком вiдповiдностi строкiв погашення активiв та пасивiв є
координування управлiнських рiшень щодо проведення активних i пасивних банкiвських операцiй
так, що це приводить структуру динамiчного банкiвського балансу у вiдповiднiсть до обраної Банком
стратегiї i тактики, iз застосуванням при цьому методiв лiмiтування активних та пасивних операцiй
банку та методiв стрестестування чутливостi до ризику лiквiдностi з урахуванням вiдтокiв лiквiдних
та високолiквiдних активiв та пасивiв банку.
Виявленi в ходi планової iнспекцiйної перевiрки Управлiння Нацiонального банку України ПАТ «КБ
«IНВЕСТБАНК» за станом на 01.12.2012, порушення щодо достовiрностi заповнення та
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вiдображення даних за формою статистичної звiтностi №631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв
за строками», станом на 01.01.2013 виправленi банком.
Таким чином, наведенi данi свiдчать про незначну незбалансованiсть за строками до погашення та
розмiщення активiв та зобов’язань банку, та визначають тенденцiї щодо зменшення ризику
лiквiдностi Банку, та встановлюють достатнiй рiвень лiквiдностi. Ми пiдтверджуємо вiдповiднiсть та
достовiрнiсть вiдображення обсягу активiв i зобов’язань Банку за строками погашення в межах
проведеної вибiркової аудиторської перевiрки банку станом на 01 сiчня 2013 року.
2.6. Якiсть управлiння активами та пасивами Банку.
Управлiння активами та пасивами – основний процес, у межах якого Банк планує i реалiзує свої
прибутки та контролює притаманнi його дiяльностi ризики.
Стратегiя Банку щодо управлiння активами та пасивами у звiтному роцi ґрунтується на
диверсифiкацiї його активiв та пасивiв з урахуванням рiзних факторiв - збалансованiсть активiв та
пасивiв вiдповiдно до термiнiв погашення, чутливостi до змiн процентних ставок та валютного
ризику, а також на пiдтриманнi рiвня адекватностi капiталу.
Згiдно з вимогами статтi 44 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть” для забезпечення
заходiв з метою управлiння ризиками Банк створив постiйно дiючий Комiтет з питань управлiння
активами та пасивами (надалi - КУАП), який дiє на пiдставi вiдповiдного Положення. КУАП є
постiйно дiючим колегiальним органом Банку, основною метою якого є визначення оптимальної
стратегiї Банку щодо складу активiв та пасивiв з урахуванням майбутнiх та потенцiйних очiкувань у
зв’язку з прийняттям на Банк вiдповiдних ризикiв. До основних функцiй КУАП належать:
- пiдтримка необхiдного рiвня лiквiдностi, визначення шляхiв покриття нестач та iнвестування надлишкiв лiквiдностi, з метою захисту прав вкладникiв та акцiонерiв;
- надання рекомендацiй вiдповiдним пiдроздiлам Банку по покращенню позицiї Банку по активам та
пасивам та по структурi балансу;
- визначення вартостi ресурсної бази Банку, встановлення та контроль мiнiмальних ставок по активам
та максимальних ставок по пасивам Банку;
- проведення монiторингу розривiв по строкам погашення активiв та зобов’язань, процентним
ставкам;
- пiдготовка та надання на розгляд Спостережнiй Радi пропозицiй щодо внесення змiн до цiєї
Полiтики
Основними методами управлiння активами та пасивами, що використовуються банком, є управлiння
ризиками лiквiдностi з використанням ГЕП- розривiв мiж балансовою вартiстю активiв та пасивiв.
Також Банк здiйснює розподiл ресурсiв за активними операцiями з урахуванням узгодження термiнiв
погашення, визначає твердий пасив Банку для проведення активних операцiй. Крiм того, Банк
активно використовує мiжбанкiвськi ресурси та метод конверсiї ресурсiв.
Протягом звiтного року Банк дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених вимогами
«Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затвердженої постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 року №368 (зi змiнами) та проводив зважену
полiтику щодо ризику лiквiдностi, змiст якої полягає в розробцi заходiв по управлiнню ризиком
лiквiдностi для забезпечення сприятливих умов захисту iнтересiв Банку, його вкладникiв та
кредиторiв. Спецiалiсти Банку у вiдповiдностi до «Полiтики ПАТ "КБ “Iнвестбанк ” з управлiння
активами та пасивами банку», що затверджена Протоколом Спостережної ради Банку вiд 18.08.2010
року, «Стратегiї ПАТ «КБ «Iнвестбанк» щодо управлiння ризиком лiквiдностi», що затверджена
Протоколом Спостережної ради Банку вiд 18.08.2010 року, «Плану дiй АКБ «Iнвестбанк» у випадку
виникнення кризи лiквiдностi», що затверджений Протоколом засiдання Правлiння Банку вiд
29.05.2008 року, та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Банку, проводять щоденний
розрахунок нор-мативiв лiквiдностi, аналiзують їх складовi та оперативно надають отриману
iнформацiю керiвництву Банку для прийняття вiдповiдних рiшень.
Отже, враховуючи викладене, ми вважаємо, що за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року: активи i
пасиви за строками погашення мiж собою узгодженi, рiвень лiквiдностi є достатнiм; ризик втрати
лiквiдностi є помiрним, зважаючи на його контрольованiсть та полiтику Банку щодо його зниження;
якiсть управлiння активами i пасивами Банку задовiльна; керiвництво Банку на належному рiвнi
забезпечує управлiння активами та пасивами.
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2.7. Оцiнка якостi активiв Банку
2.7.1. Аналiз якостi кредитного портфелю Банку.
Кредитна дiяльнiсть Банку базується на нормативних положеннях Нацiонального банку України,
внутрiшньобанкiвських положеннях i методиках.
Кредитна полiтика Банку є основним елементом процесу управлiння кредитним портфелем i
представляє собою сукупнiсть заходiв, спрямованих на створення умов для ефективного розмiщення
залучених коштiв у кредити з метою забезпечення стабiльностi зростання прибутку Банку.
Визнання кредитiв i заборгованостi клiєнтiв здiйснюється за справедливою вартiстю з урахуванням
витрат на операцiю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Кредити пiсля первiсного визнання оцiнюються Банком за амортизованою собiвартiстю з
використан-ням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту
(премiї). Ефективна ставка вiдсотка протягом звiтного року Банком не застосовувалася до
короткострокових мiжбанкiвських кредитiв, кредитiв «овердрафт», вкладiв (депозитiв) на вимогу,
кредитних лiнiй (за якими не визначенi потоки грошових коштiв), до фiнансових iнструментiв за
якими вiдсутнi комiсiї та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми, якi є невiд'ємною частиною
доходу (витрат) фiнансового iнструменту за умови вiдсутностi нестандартних умов сплати
(отриманнi) вiдсоткiв у встановленi Банком строки.
Для покриття кредитного ризику, який виникає коли є iмовiрнiсть неповернення кредиту, Банк
щомiсячно формує резерви за рахунок витрат. При формуваннi резервiв враховується
платоспроможнiсть позичальникiв, їх фiнансовий стан, стан обслуговування позичальником боргу за
наданим кредитом, рiвень забезпеченостi наданого кредиту, iншi фактори. У залежностi вiд стану
активу та фiнансового стану контрагента за вiдповiдною операцiєю такий актив визнається як
стандартний або нестандартний (субстандартний, пiд контролем, сумнiвний, безнадiйний), пiд який
формується резерв для вiдшкодування можливих втрат.
Процентнi ставки по кредитах визначаються з урахуванням ступеню кредитного ризику, строку погашення та поточної ситуацiї на ринку грошових ресурсiв України. Рiшення про установлення
вiдсоткових ставок за кредитами приймаються колегiально на засiданнях Кредитного Комiтету
Банку.
Кредитування, як i ранiше, залишається прiоритетним i прибутковим напрямком дiяльностi Банку.
Обсяг кредитного портфеля клiєнтiв Банку у 2012 роцi зменшився на 12 317 тис. грн. та склав 287 965
тис. грн. (без урахування сформованого резерву). Частка кредитного портфеля в структурi активiв
склала 58,15%. Зменшення кредитного портфелю вiдбулося в основному за рахунок зменшення
кредитiв, наданих фiзичним особам на поточнi потреби, на 21351тис. грн., якi станом на кiнець дня
31.12.2012 року складають 5,25% обсягу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв банку проти 12,14 % у
попередньому роцi.
Аналiз структури кредитiв та заборгованостi (у т. ч. за нарахованими вiдсотками) клiєнтiв наведений
нижче:

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Найменування статті
Кредити, що надані юридичним особам
Кредити фізичним особам підприємцям
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на
поточні потреби
Інші кредити фізичним особам
Усього кредитів

Звітний
рік, тис.
грн.
267 206

Частка в
загальному
обсязі, %
92,79

Попередній
рік, тис.
грн.
256 061

Частка в
загальному
обсязі, %
85,27

1 497
4 001

0,52
1,39

3 501
3 997

1,17
1,33

-2004
4

15 110
151

5,25
0,05

36 461
262

12,14
0,09

-21351
-111

287 965

100

300 282

100

-12317

Відхилення,
тис. грн.
11145
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Резерв пiд знецiнення кредитiв у звiтному перiодi збiльшився на 4580 тис. грн. у порiвняннi iз
попереднiм звiтним перiодом, зокрема за рахунок доформування резервiв за результатами
iнспекцiйної перевiрки Управлiння Нацiонального банку України в Одеськiй областi станом на
01.12.2012 на 2 000,3 тис. грн., та застосування нових пiдходiв до оцiнки фiнансового стану
позичальникiв та якостi кредитних операцiй банку у вiдповiдностi до вимог «Положення про порядок
формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями» вiд 25.01.2012 року №23 (зi змiнами), та станом на кiнець дня
31 грудня 2012 року становив 13211 тис. грн.
Слiд вiдзначити, що кредити були наданi за рахунок капiталу банка, а в iншiй частинi за рахунок
залу-чених ресурсiв у виглядi депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також мiжбанкiвських коштiв
та коштiв на поточних рахунках клiєнтiв банку.
В ходi вибiркової аудиторської перевiрки було встановлено, що виданi Банком кредити (вiдповiдно
зробленої вибiрки) в своєї бiльшостi погашалися своєчасно за основним боргом та/або за
нарахованим вiдсотками, оцiнка платоспроможностi позичальникiв, їх фiнансового стану, стану
обслуговування позичальника-ми боргу за наданими кредитами, рiвня забезпеченостi наданих
кредитiв здiйснювалась банком в основному у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, внутрiшнiх нормативних документiв Банку. В деяких випадках
здiйснювалась пролонгацiя або вiдстрочка погашення кредитiв шляхом оформлення додаткових
договорiв. Слiд зауважити, що недолiки виявленi в ходi аудиторської перевiрки кредитного
портфелю банку стосовно правильностi, повноти вiдображення, оформлення та класифiкацiї
кредитних операцiй банку, визначенi не суттєвими та були наданi банку у виглядi рекомендацiй, якi
були прийняттi керiвництвом останнього до уваги. При цьому, порушення щодо повноти формування
та вiдображен-ня кредитних операцiй банку, виявленнi за результатами iнспекцiйної перевiрки
Управлiння Нацiонального банку України в Одеськiй областi станом на 01.12.2012, в бiльшiй мiрi
виправленi та прийняттi банком до уваги станом на кiнець дня 31.12.2012.
Структура кредитного портфелю банку станом на кiнець дня 31.12.2012 свiдчить про незначне погiршення якостi кредитного портфелю Банку у порiвняннi з минулим роком. Так, згiдно статистичної
форми звiтностi №302 «Звiт про класифiкацiю кредитних операцiй» за операцiями з клiєнтами (без
врахування сфо-рмованих резервiв), доля добре класифiкованих кредитiв за звiтний рiк склала
78,95% вiд загальної суми заборговано-стi за кредитними операцiями з клiєнтами, зокрема, питома
вага кредитiв категорiї якостi I за ступенем ри-зику становить 35,41% вiд загальної суми
заборгованостi за кредитними операцiями з клiєнтами, за категорiєю якостi II – 43,54%. Крiм того, в
ходi аналiзу встановлена вiдносно значна частка кредитних операцiй банку, що класифiкованi за IV
та V категорiями якостi, а саме станом на кiнець дня 31.12.2012, їх розмiр становив вiдповiдно 9,87%
та 1,81 % вiд загальної суми заборгованостi за кредитними операцiями з клiєнтами, що свiдчить про
погiршення стану якостi кредитного портфелю банку та зростання певного ризику пiд час здiйснення
банком активних операцiй з кредитування позичальникiв.
Аналiз кредитної якостi кредитiв Банку станом на кiнець дня 31.12.2012 наведений у таблицi 10.7.
рiч-ного звiту Банку «Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний рiк» та показує, що у звiтному роцi,
в порiвняннi з попереднiм роком, кiлькiсть знецiнених кредитiв у кредитному портфелi Банку
збiльшилась на 2 762 тис.грн. та склала 7961 тис.грн., при цьому їх розмiр до загального кредитного
портфелю залишився незначним – 2,76%.
Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний рiк вказує, що в звiтному роцi якiсть кредитного
портфелю дещо погiршилась, та не може вважатися задовiльною у зв’язку зi значною часткою
кредитiв, що класифiкованi за IV та V категорiями якостi (бiльше 5% кредитного портфелю).
Вiдповiдно рiчному фiнансовому звiту Банку за 2012 рiк, структура кредитiв за видами економiчної
дi-яльностi протягом року дещо змiнилась, та є наступною: тис. грн.
№
п/п

1

Вид економічної діяльності
Операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання
послуг

Звітний рік

Попередній рік

Сума

%

сума

%

22 935

8%

45 357

15%

Відхилення
-22422
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2
3
4
5
6

Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
Фізичні особи
Інші
Усього кредитів та заборгованості
клієнтів без резервів

103 409

36%

98 020

33%

5389

80 578

28%

61 337

20%

19241

19 262

7%

40 720

14%

-21458

61 781

21%

54 848

18%

6933

287 965

100%

300 282

100%

-12317

Протягом звiтного року в Банку спостерiгалась тенденцiя щодо зменшення кредитного портфеля
май-же за всiма видами економiчної дiяльностi. У порiвняннi з попереднiм роком обсяг кредитiв,
наданих суб’єктам господарської дiяльностi, видом економiчної дiяльностi яких є операцiї з
нерухомим майном, орендою, iнжинiрингом та наданням послуг, зменшились на 22422 тис.грн., та
склали станом на кiнець дня 31.12.2012 – 8 % у загальнiй структурi, крiм того обсяг кредитiв,
наданих фiзичним особам, протягом звiтного року значно зменшився у сумi на 21458 тис. грн., та
склав 7% у загальнiй структурi кредитiв. При цьому, обсяг кредитiв, наданих суб’єктам
господарської дiяльностi, видом економiчної дiяльностi яких є торгiвля ремонт автомобiлiв,
побутових виробiв та предметiв особистого вжитку, збiльшилися на 5389 тис.грн., та склали станом
на кiнець дня 31.12.2012 – 36% у загальнiй структурi, концентрацiя кредитiв, видом економiчної
дiяльностi яких є сiльське господарство, збiльшилися на 19241 тис.грн., та склали станом на кiнець
дня 31.12.2012 – 28% у загальнiй структурi, за iншими кредитами вiдбулося збiльшення на 6933 тис.
грн.
З метою мiнiмiзацiї кредитного ризику Банк надає кредити бiльшою часткою пiд лiквiдне забезпечення, придiляючи особливу увагу нерухомому майну. Частка незабезпечених кредитiв у кредитному
портфелi банка збiльшилася на 274 тис.грн. в порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом, та станом
на кiнець дня 31 грудня 2012 року склала 4045 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року
в структурi кредитного портфелю забезпеченi кредити складають 98,6% кредитiв, з них 96,9% –
заставою i 1,7% – поручительствами та гарантiями. Структура за забезпеченими кредитами має
наступний вигляд:
- застава нерухомого майна складає 166 007 тис.грн. або 57,65%;
- застава грошовими коштами складає 28 962 тис. грн. або 10,06%;
- застава майновими правами складає 30 777 тис. грн. або 10,69%;
- застава рухомим майном складає 33 050 тис.грн. або 11,48%;
- застава товарами в оборотi складає 20 247 тис.грн. або 7,03%;
- забезпечення гарантiями i поручительствами складає 4 877 тис.грн. або 1,7%.
У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом питома вага забезпечених кредитiв в структурi
кредитного портфелю не зазнала значних змiн (зменшення на 0,15 п.п.), при цьому вiдбулося
зменшення питомої ваги кредитiв, забезпечених товарами в оборотi на 4,27%, забезпечених
майновими правами на 5,11%, разом з тим, збiльшилася питома вага кредитiв, забезпечених
нерухомим майном на 2,47% та забезпечених рухомими майном на 5,24%.
Iнформацiя стосовно забезпечення кредитiв станом на кiнець дня 31.12.2012 за даними Банку
наведена у таблицi 10.5. рiчного звiту «Iнформацiя стосовно забезпечення кредитiв за звiтний рiк».
При цьому вартiсть майна та майнових прав позичальника, оформлених пiд заставу, визначалась
банком за реальною (ринковою) вартiстю з урахуванням практичної складностi при реалiзацiї майна
у разi невиконання позичальником своїх зобов'язань. Облiк заставленого майна ведеться на
вiдповiдних позабалансових рахунках в залежностi вiд його видiв. Банк здiйснює перегляд вартостi
заставленого майна за перiодичнiстю , яка встановлена внутрiшньобанкiвськими Положеннями, а
також при пролонгацiї заборгованостi. Вартiсть заставного рухомого та нерухомого майна (за
виключенням майнових прав), пiдтверджується експертним висновком незалежного оцiнювача. На
пiдставi звiту про оцiнку майна оформлюються змiни до вiдповiдних договорiв застави вiдносно
зменшення вартостi майна , на основi яких вносяться корективи в рахунки облiку заставлено майна.
Формування резервiв за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Банк станом на кiнець дня 31 грудня
44

2012 року здiйснював у вiдповiдностi до вимог «Положення про порядок формування та
використання бан-ками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями» вiд 25.01.2012 року №23 (зi змiнами) та внутрiшнiх положень банку.
Банк самостiйно встановлює порядок визначення показника ризику активної операцiї в межах
дiапазо-нiв, визначених для вiдповiдних категорiй якостi активiв, у тому числi з урахуванням
кредитної iсторiї боржника, а також iншої iнформацiї, що забезпечує об'єктивну оцiнку подiй та
обставин, якi можуть свiдчити про наявнiсть ризикiв погашення боргу позичальником iз
перевищенням строкiв, передбачених умовами договору або невиконанням договiрних умов. Банк
пiд час розрахунку резерву використовує ринкову (справедливу) вартiсть забезпечення у виглядi
застави нерухомого майна, транспортних засобiв, об'єктiв у формi цiлiсного майнового комплексу,
устаткування, майнових прав на нерухоме майно, вироби, товари в оборотi, виходячи з оцiнки такого
майна.
На пiдставi класифiкацiї кредитного портфелю Банк здiйснює формування резервiв за кожною
групою ризику з врахуванням наявної застави.
Резерви пiд кредитну заборгованiсть Банку за 2012 рiк збiльшились на 4580 тис. грн., та станом на
кiнець дня 31.12.2012 обсяг сформованих резервiв пiд кредитнi операцiї Банку склав 13211 тис. грн.
При цьому, протягом року спостерiгалось списання за рахунок спецiального резерву безнадiйної
заборгованостi у розмiрi 320 тис. грн. З метою формування резерву Банку, для класифiкацiї активiв
висувались вимоги згiдно з Постановами Нацiонального банку України та внутрiшньобанкiвськими
методиками.
Аналiз змiни резервiв за кредитними операцiями, вiдповiдно до даних рiчного фiнансового звiту
Банку за 2012, наведений у таблицi 10.2. «Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за
звiтний рiк».
В ходi аудиторської перевiрки не виявлено порушень пiд час формування Банком резервiв за мiжбанкiвськими операцiями. Встановлено, що рiвень резервiв на покриття можливих збиткiв за
кредитними операцiями на мiжбанкiвському ринку та коштами, що розмiщеннi на
кореспондентських рахунках в iнших банках, є достатнiм та не потребує доформування.
Керiвництвом Банку встановлено належний контроль за дотриманням економiчних нормативiв
кредитного ризику, а саме: максимального розмiру ризику на одного позичальника; нормативу
"великих" кредитних ризикiв; максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
одному iнсайдеру; максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам. Так, станом на 01.01.2013, фактичнi значення вказаних економiчних нормативiв
знаходяться у межах нормативних значень та є наступними:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, Н7 (не >25%) –21,57%;
- норматив великих кредитних ризикiв, Н8 (не >800%) – 161,86%;
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру,
Н9 (не >5%) – 0,27%;
- норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам, Н10 (не >30%) –1,29%;
На нашу думку, за результатами аудиторської перевiрки , аналiз наведеної iнформацiї адекватно
вiдображає структуру кредитного портфелю Банку, якiсть кредитного портфеля Банку не можна
вважати задовiльною, зважаючи, що обсяг негативно класифiкованих кредитiв перевищує 5% в його
структурi, однак рiвень забезпечення кредитного портфеля є достатнiм. Сукупний рiвень ризику за
кредитними операцi-ями Банку є прийнятним та рiвень управлiння ним – досить контрольованим.
2.7.2. Аналiз якостi портфеля цiнних паперiв.
Дiяльнiсть Банку щодо операцiй з цiнними паперами регламентується Законом України “Про цiннi
папери та фондовий ринок” (зi змiнами та доповненнями), Положенням про порядок складання
адмiнiстративних даних щодо дiяльностi торговцiв цiнними паперами та подання вiдповiдних
документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженої Рiшення
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 08 червня 2004 грудня 2007 року №279 зi
змiнами та доповненнями, Положенням про порядок формування резерву пiд операцiї банкiв України
з цiнними паперами (зi змiнами та доповненнями), затвердженого Постановою Правлiння
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Нацiонального банку України вiд 02.02. 2007 №31, та чинного до 29.12.2012, Положенням про
порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат
за активними банкiвськими операцiями, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 25.01.2012 №23 (зi змiнами), Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними
паперами в банках України (зi змiнами та доповненнями), затвердженої Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 03.10.2005 №358, а також внутрiшнiми положеннями Банку.
Здiйснення операцiй з цiнними паперами покладено на Вiддiл операцiй з цiнними паперами, який дiє
у вiдповiдностi до внутрiшнiх положень про вiддiл та проведенню операцiй з цiнними паперами.
Облiк операцiй з цiнними паперами вiдповiдає вимогам нормативних документiв Нацiонального
банку.
Цiннi папери з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються Банком
таким чином: цiннi папери, що облiковуються в торговому портфелi Банку; цiннi папери в портфелi
Банку на продаж; цiннi папери в портфелi Банку до погашення; iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi
компанiї.
Станом на кiнець дня 31.12.2012 у торговому портфелi Банку облiковуються акцiї українських
емiтен-тiв, якi включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» у сумi 61,38 тис. грн., або
100% обсягу цiнних паперiв у торговому портфелi Банку, що на 8252 тис. грн. менше нiж за
попереднiй звiтний рiк, у зв’язку з вибуттям протягом року з торгового портфелю банку боргових
цiнних паперiв.
При цьому цiннi папери в торговому портфелi Банку первiсно оцiнювалися за справедливою
вартiстю. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу цiннi папери у торговому портфелi
оцiнювалися за їх справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в
обiгу на органiзацiйно-оформлених ринках та внесенi до бiржових спискiв, визначалась за їх
ринковою вартiстю. Ринковою вартiстю цiнних паперiв, що внесенi до бiржових спискiв вважалась
котирувальна цiна покупця за даними опри-люднених котирувань цiнних паперiв на ПАТ «ФБ
«ПФТС» та ПАТ «УБ» за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. Саме за
цим методом визначалась справедлива вартiсть цiнних паперiв, що облiковуються у торговому
портфелi Банку станом на кiнець дня 31.12.2012 року. Цiннi папери, що не внесенi до бiржового
реєстру або справедливу вартiсть яких визначити неможливо на балансi Банку не облiковувалися.
Iнформацiя щодо торгового портфеля цiнних паперiв Банку наведена в примiтцi 7 «Торговi цiннi
папери».
Станом на кiнець дня 31.12.2012 та протягом звiтного року у портфелi цiнних паперiв на продаж
облi-ковуються акцiї бiржi у сумi 60 тис. грн. та облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) у
сумi 15 916 тис. грн.. Цiннi папери в портфелi банку на продаж первiсно оцiнювалися за
справедливою вартiстю. На кожну наступну дату балансу цiннi папери у портфелi банку на продаж
оцiнювались за собiвартiстю з урахування часткового списання внаслiдок зменшення корисностi, яке
має нульове значення, оскiльки вiдповiдно до облiкової полiтики Банку, вимог нормативних актiв
Нацiонального банку України, Банк має право не формувати резерв в цiннi папери, емiтованi
центральними органами виконавчої влади, а також пiд вкладення в акцiї (частки) бiрж, що свiдчить
про вiдсутнiсть необхiдностi перегляду на зменшення корисностi зазначених цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо портфеля цiнних паперiв Банку на продаж наведена в примiтцi 11 «Цiннi папери у
портфелi банку на продаж».
За станом на кiнець дня 31.12.2012 у портфелi до погашення вiдсутнi цiннi папери, однак протягом
звiтного року на балансi Банку облiковувалися облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП),
щодо яких здiйснювалося нарахування вiдсоткiв та, вiдповiдно до облiкової полiтики Банку, не
визнавалося зменшення корисностi.
Борговi цiннi папери, емiтованi Банком, та цiннi папери, якi є об’єктом операцiй РЕПО за станом на
звiтну дату звiтного року вiдсутнi.
Ми вважаємо, що iнформацiя Банку адекватно вiдображає структуру портфеля цiнних паперiв, та
враховуючи склад портфеля цiнних паперiв Банку, а саме наявнiсть в ньому значної частки
високолiквiдних цiнних паперiв у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної позики, якiсть портфеля
цiнних паперiв можна вважати задовiльною.
2.7.3. Оцiнка стану дебiторської заборгованостi банку.
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В Банку розробленi та впровадженi процедури контролю за дебiторською заборгованiстю, облiк
зазначених операцiй проводиться згiдно вимог Облiкової полiтики Банку та внутрiшнiх Положень
Банку. При вiдображенi в бухгалтерському облiку дебiторської заборгованостi Банком виконуються
вимоги «Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України»,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.1998 № 566 (зi змiнами
та доповненнями) та «Положення про порядок формування та використання банками України
резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 №23 (зi змiнами).
Станом на кiнець дня 31.12.2012 обсяг дебiторської заборгованостi становить 203,42 тис. грн. або
0,04% загальних активiв, та має наступну структуру:
- iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами Банку – 156,24 тис. грн., або 76,80%
загального обсягу дебiторської заборгованостi Банку;
- iнша дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками Банку та iншими особами – 12,95
тис. грн., або 6,37% загального обсягу дебiторської заборгованостi Банку;
- дебiторська заборгованiсть за послуги – 2,70 тис. грн., або 1,33% загального обсягу дебiторської
заборгованостi Банку;
- нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування – 2,07 тис. грн., або 1,01% загального
обсягу дебiторської заборгованостi Банку;
- iншi нарахованi доходи – 7,35 тис. грн., або 3,61% загального обсягу дебiторської заборгованостi
Банку;
- простроченi iншi нарахованi доходи – 22,12 тис. грн., або 10,88% загального обсягу дебiторської
заборгованостi Банку.
Банк формує резерв пiд дебiторську заборгованiсть у повному обсязi за рахунок вiдрахувань
вiдповiдно до Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 №23 (зi змiнами). Резерви використовуються
для покриття мож-ливих втрат вiд дебiторської заборгованостi, якщо вона визнана безнадiйною. Банк
щомiсячно визначає рiвень ризику вiд дебiторської заборгованостi та коригує розмiр резервiв
залежно вiд строкiв облiку на балансi, а також з урахуванням строкiв, передбачених договорами або
правилами здiйснення розрахункiв, що встановленi законодавством України.
Резерв для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi є спецiальнiм резервом.
Рiшення про формування цього резерву приймає iнвентаризацiйна комiсiя по дебiторськiй
заборгованостi. На протязi 2012 Банком були здiйсненнi операцiї по формуванню та розформуванню
резерву пiд можливi втрати вiд дебiторської заборгованостi у зв’язку з погiршенням та покрашенням
активiв. Списання сум безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву не вiдбувалось.
Вiдповiдно до статистичної форми №605, за станом на кiнець дня 31.12.2012, структура дебiторської
заборгованостi, що пiдлягає класифiкацiї, є наступною:
1. За фiнансовою дебiторською заборгованiстю:
Категорiя якостi (1) - у сумi 165,65 тис. грн., або 81,43% загального обсягу дебiторської
заборгованостi Банку, що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 0%.
Категорiя якостi (2) – у сумi 0,41 тис. грн., або 0,20% загального обсягу дебiторської заборгованостi
Банку , що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 20%, сума сформованого
резерву за групою – 0,08 тис. грн.
Категорiя якостi (3) – у сумi 2,73 тис. грн., або 1,34% загального обсягу дебiторської заборгованостi
Банку , що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 50%, сума сформованого
резерву за групою – 1,37 тис. грн.
Категорiя якостi (4) – у сумi 0,13 тис. грн., або 0,07% загального обсягу дебiторської заборгованостi
Банку , що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 80%, сума сформованого
резерву за групою – 0,11 тис. грн.
Категорiя якостi (5) – у сумi 31,80 тис. грн., або 15,63% загального обсягу дебiторської
заборгованостi Банку , що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 100%,
сума сформованого резерву за групою – 31,80 тис. грн.
2. За дебiторською заборгованiстю за господарською дiяльнiстю:
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Категорiя якостi (5) – у сумi 2,70 тис. грн., або 1,32% загального обсягу дебiторської заборгованостi
Банку , що передбачає формування резерву за коефiцiєнтом резервування - 100%, сума сформованого
резерву за групою – 2,70 тис. грн.
Таким чином, в ходi аудиторської перевiрки було встановлено, що управлiння дебiторською заборгованiстю є задовiльним, ризик за дебiторською заборгованiстю визначається вiрно, та є незначним.
Якiсть дебiторської заборгованостi задовiльна, враховуючи, що частка дебiторської заборгованостi,
що належить до I-III категорiї якостi, становить 84,29%. В загальнiй структурi активiв вплив
дебiторської заборгованостi є незначний, цi активи не несуть значних ризикiв для Банку, зважаючи,
що частка дебiторської заборгованостi в загальнiй сумi активiв становить 0,04%.
2.8. Операцiї банку з iнсайдерами/пов’язаними особами.
Для проведення аудиту операцiй з пов’язаними сторонами були наданi повнi списки
iнсайдерiв/пов’язаних осiб, необхiднi пояснення управлiнського персоналу щодо операцiй, якi
проводяться з пов’язаними особами, списки акцiонерiв та виписки з реєстру акцiонерiв, договори мiж
Банком та пов’язаними сторонами, протоколи Загальних зборiв акцiонерiв та iншi документи, якi
надавались аудиторам та дозволили зробити неупереджений висновок щодо операцiй з пов’язаними
сторонами. Здiйснено тестування операцiй i залишкiв за рахунками бухгалтерського облiку, на яких
вiдображенi операцiї з пов’язаними особами.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року власниками iстотної участi у Банку є:

Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕСА”
Товариство з обмеженою відповідальністю “БАБ-ІНВЕСТ”
Незвінський Олександр Федорович
Незвінська Тамара Миколаївна

Відсоток у статутному капіталі
пряма участь
опосередкована
участь
41,2577
0,0000
24,0455
22,3179
19,9649
26,3985
2,3530
44,0104

Загальний % у
статутному
капіталі.
41,2577
46,3634
46,3634
46,3634

При перевiрцi статистичної форми звiтностi №670 за станом на кiнець дня 31.12.2012 не виявлено порушень та розбiжностей з реєстром власникiв акцiй. Частка керiвництва в статутному капiталi Банку
стано-вить на звiтну дату 71,51% статутного капiталу Банку та складається у повному обсязi зi частки
членiв Спо-стережної Ради та Ревiзiйної комiсiї у розмiрi 49 540 726 акцiй банку на суму 53 008
576,82 грн.
Iнформацiя щодо обсягiв операцiй з пов’язаними особами наведена в Примiтцi 46 до рiчної
фiнансової звiтностi «Операцiї з пов'язаними сторонами». Так, протягом 2012 року Банк здiйснював
операцiї з iнсай-дерами/пов’язаними особами. Залишки за операцiями з пов’язаними особами за
станом на кiнець дня 31 грудня звiтного року представленi нижче у таблицi:
тис. грн.
Рядок

Найменування статті

1

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна
процентна ставка 12,5% - 27%)
Резерв під заборгованість за кредитами за станом
на 31 грудня
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка
0,1%- 22%)
Субординований борг (контрактна процентна
ставка 8,83 %)

2
3
4

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Провідний
управлінський
персонал

Інші
пов'язані
сторони

Усього

31

687

235

953

2

101

8

111

3628

3128

6947

13703

0

0

27096

27096

Обсяг за кредитними операцiями з iнсайдерами/пов’язаними особами склав 953 тис. грн. або 0,33%
вiд кредитного портфелю. Питома вага в коштах клiєнтiв за операцiями з iнсайдерами/пов’язаними
особами протягом року зменшилась на 1528 тис. грн., та склала 5,11%.
Наведенi данi свiдчать про незначну залежнiсть Банку вiд ресурсiв iнсайдерiв/пов’язаних осiб Банку.
Резерви пiд можливi ризики вiд операцiй з пов’язаними особами (за результатами вибiркової
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перевiрки) сформованi у повному обсязi, та у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України.
Нетипових схем за результатами аудиторської перевiрки щодо здiйснення окремих операцiй мiж
пов’язаними сто-ронами та Банком, не виявлено.
Банк здiйснює операцiї з iнсайдерами/пов’язаними особами та вiдображає їх у бухгалтерському
облiку та звiтностi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, нормативних актiв
Нацiонального банк України. Iнформацiя, що представлена у звiтностi, дозволяє у повному обсязi
скласти уяву про операцiї з iнсайдерами/пов’язаними особами протягом звiтного перiоду, та визначає
помiрний ризик по операцiях з iнсайдерами/пов'язаними особами.
Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру
(Н9), установлюється для обмеження ризику, який виникає пiд час здiйснення операцiй з
iнсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на дiяльнiсть Банку. Визначається
як спiввiдношення суми всiх зобов'язань цього iнсайдера перед Банком i всiх позабалансових
зобов'язань, виданих Банком щодо цього iнсайдера, та статутного капiталу Банку. Станом на кiнець
дня 31 грудня 2012 року Н9 дорiвнює 0,27 % при нормативному значеннi не бiльше 5 %. Норматив
максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам
становить 1,29%, при нормативному значенi не бiльше 30%.
Простроченi кредити, що наданi пов’язаним особам станом на кiнець року в Банку вiдсутнi.
Характер вiдносин Банку з пов'язаними особами не має суттєвих вiдмiнностей вiд взаємовiдносин,
що встановлено Банком для будь-яких iнших контрагентiв.
Протягом 2012 року оцiнка ризику банкiвських операцiй з iнсайдерами та пов’язаними особами
проводилася Банком адекватно.
Отже,виходячи з даних, отриманих в ходi аудиту, аудитори склали неупереджений висновок, про те,
що операцiї банку з iнсайдерами/пов’язаними особами не несуть значних ризикiв, зокрема кредитний
ризик за цими операцiями є помiрним, та в достатнiй мiрi контрольованим, залежнiсть Банку вiд
ресурсiв залучених вiд iнсайдерiв/пов’язаних осiб є незначною.
2.9. Повнота та достатнiсть формування резервiв та капiталу Банку.
Нацiональний банк України проводить полiтику збiльшення капiталiзацiї банкiвської системи
України та вимагає дотримання встановлених нормативiв достатностi капiталу.
Банк дотримується нормативiв капiталу (мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, адекватнiсть
регулятивного капiталу, адекватнiсть основного капiталу), якi встановленi Iнструкцiєю про порядок
регулювання дiяльностi банкiв України, затвердженою Постановою Правлiння Нацiонального банку
України №368 вiд 28.08.2001 (зi змiнами та доповненнями), а зокрема:
- норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1) – 127975,59 тис. грн.;
- норматив адекватностi регулятивного капiталу/платоспроможностi (Н2) – 34,11% (при
нормативному значеннi не менше, нiж 10%);
- норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) – 25,73% (при
нормативному значеннi не менше, нiж 9%).
Регулятивний капiтал є одним з найважливiших показникiв дiяльностi Банку, основним
призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi Банк бере на себе в
процесi своєї дiяльностi, та забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi й стабiльної
дiяльностi Банку. Банк з метою визначення реального розмiру регулятивного капiталу з урахуванням
ризикiв у своїй дiяльностi постiйно здiйснює оцiнку якостi усiх своїх активiв i позабалансових
зобов’язань (здiйснює їх класифiкацiю, визначає сумнiвнi та безнадiйнi щодо погашення); здiйснює
вiдповiднi коригування їх вартостi шляхом формування резервiв для покриття можливих збиткiв за
зобов’язаннями контрагентiв.
Розмiр регулятивного капiталу за станом на кiнець дня 31.12.2012 дорiвнює 127975,59 тис. грн. При
цьому питома вага основного капiталу Банку у складi регулятивного капiталу становить 67,94%,
додаткового капiталу – 32,09%:
Рядок

Найменування статті

1
1.1.

Основний капітал
Фактично сплачений зареєстрований капітал

Звітний
період, тис.
грн.
86946,75
74129,60

Попередній
період , тис.
грн.
81116,59
69280
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1.2.
1.3.

Внески за незареєстрованим статутним капіталом
Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок
нерозподіленого прибутку
1.3.1.
Емісійні різниці
1.3.2.
Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно
з законами України
1.4.
Зменшення основного капіталу
1.4.1.
Нематеріальні активи за вирахуванням зносу
1.4.2.
Власні акцій (частки, паї), що викуплені в акціонерів
1.4.3.
Капітальні вкладання у нематеріальні активи
2
Додатковий капітал
2.1.
Резерви під стандартну заборгованість
2.2.
Результат переоцінки основних засобів
2.3.
Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)
2.4.
Прибуток минулих періодів
2.5.
Субординований борг, що враховується до капіталу
3
Відвернення
Усього регулятивного капіталу

13353,14

0
12869,09

0,00
13353,14

478,06
12391,03

535,99
204,10
0,00
331,90
41071,51
1249,91
7775,93
4682,00
267,40
27096,27
42,66
127975,59

1032,5
235,73
796,77
0,00
40513,73
273,07
7775,93
4686,51
692,8
27085,42
50,45
121579,87

Структура регулятивного капiталу наведена у примiтцi рiчного звiту банку 40 «Управлiння
капiталом.»
Керiвництвом Банку проводиться планування капiталу. При наявних темпах розвитку банкiвської
сис-теми, збiльшеннi кола та обсягiв здiйснених операцiй, для захисту вiд банкiвських ризикiв,
виникає потреба у такому рiвнi капiталу, який повинен забезпечувати високий рiвень надiйностi
Банку. Полiтика управлiння регулятивним капiталом Банку будується на принципах обачливостi та
оперативностi прийняття рiшень, неупередженостi та всебiчностi оцiнки ризикiв, на якi наражається
Банк у своїй дiяльностi, здiйснення багаторiвневого контролю за операцiями Банку та його
капiталом. Загальне управлiння регулятивним капiталом здiйснюється Загальними зборами,
Спостережною Радою Банку. Поточне управлiння регулятивним капiталом здiйснюється Правлiнням
Банку, Комiтетом по управлiнню активами i пасивами, кредитним комiтетом, керiвниками
структурних пiдроздiлiв у вiдповiдностi до їх повноважень. Головна мета процесу управлiння
банкiвським капiталом полягає в залученнi та пiдтримцi достатнього обсягу капiталу для розширення
дiяльностi й створення захисту вiд ризикiв.
Протягом 2012 року розмiр регулятивного капiталу збiльшився на 6395,72 тис. грн., переважно за
рахунок збiльшення основного капiталу банку на 5830,16 тис. грн., що вiдбулося завдяки збiльшення
статутного капiталу банку на 4849,60 тис. грн., та обсягiв загальних резервiв та резервних фондiв, що
створюються банком згiдно з вимогами законiв України на суму 962,11 тис. грн. Крiм того протягом
звiтного року спостерiгалось збiльшення й додаткового капiталу банку на суму 557,77 тис. грн., що
вiдбулося завдяки збiльшення обсягiв резервiв пiд стандартну заборгованiсть банку на суму 976,84
грн.
Рiвень надходжень до капiталу є достатнiм не лише для збiльшення капiталу та пiдтримання його на
достатньому рiвнi, але й для формування необхiдних резервiв, оскiльки станом на 01.01.2012 Банк
має позитивний рiчний фiнансовий результат у сумi 6142 тис. грн., що на 756 тис. грн. бiльше у
порiвняннi з минулим роком. Рентабельнiсть капiталу станом на кiнець дня 31.12.2012 становить –
6,3%, рентабельнiсть активiв становить -1,4%, що визначає приналежнiсть Банку до категорiї
прибуткових банкiв.
Пiд час аудиторської перевiрки (вибiрково) проведено звiрку заборгованостi по кредитних операцiях,
що включена в розрахунок резерву з даними балансу, проаналiзовано порядок (методологiю)
вiдображення операцiй з резервами на рахунках бухгалтерського облiку, проведено перевiрку
порядку вiдображення витрат i доходiв, пов’язаних з формуванням резервiв та фондiв Банку.
Таким чином, Банком сформовано резерви для вiдшкодування можливих збиткiв за всiма видами
активних операцiй, в межах проведеної аудиторської перевiрки, у повному обсязi з урахуванням
трансформацiйних коригувань для цiлей фiнансової звiтностi, складеної у вiдповiдностi до МСФЗ.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року Банком було сформовано такi основнi резерви та фонди:
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а) для покриття можливих втрат вiд активних операцiй:
- Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках – (11874) тис. грн.;
- Резерв пiд знецiнення кредитiв – (13211) тис. грн.;
- Резерв пiд iншi фiнансовi активи - (116) тис. грн.;
- Резерв пiд iншi активи – (3) тис. грн.;
б) фонд переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв – 7803 тис. грн.;
в) резервний фонд Банку (створений за рахунок прибутку минулих перiодiв для покриття збиткiв вiд
активних операцiй) – 4271 тис. грн.
г) Обов’язковi резерви Банку в Нацiональному банку України – 2048 тис. грн.
Враховуючи викладене, ми вважаємо, що формування резервiв та фондiв Банком здiйснювалось, в
основному, у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
На нашу думку, принципи формування резервiв, достатнiсть та нормативи регулятивного капiталу
Банку вiдповiдають нормативним вимогам Нацiонального банку України. Норматив адекватностi
капiталу за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, встановлений Нацiональним банком України,
Банком не пору-шується.
На пiдставi аналiзу щодо якостi активiв Банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов’язаними особами,
ми висловлюємо думку про достатнiсть резервiв та капiталу Банку, якi сформовано у вiдповiдностi до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
2.10. Оцiнка адекватностi системи управлiння ризиками банку.
У своїй поточнiй дiяльностi Банк зазнає зовнiшнi та внутрiшнi ризики. До зовнiшнiх ризикiв
належить ризик країни. Ризик країни полягає в тому, що зовнiшнi змiни в економiко - полiтичному
середовищi, законодавствi, на фiнансових ринках досить негативно можуть вплинути на
функцiональну дiяльнiсть як Банку, так i його клiєнтiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками, основнi контури органiзацiйної структури Банку з метою
забезпечення всiх етапiв процесу ризик-менеджменту визначає Спостережна Рада банку. Загальне
керiвництво з управлiння ризиками здiйснює Правлiння Банку. Правлiння Банку несе
вiдповiдальнiсть за безпосередню органiзацiю та реалiзацiю процесу ризик-менеджменту в Банку,
формує тактику роботи щодо ризик-менеджменту в свiтлi затверджених Спостережною Радою цiлей
та завдань Банку. Розподiл обов’язкiв та пiдпорядкованiсть пiдроздiлiв доведено до вiдома
виконавцiв таким чином, що персонал Банку усвiдомлює свої завдання, обов’язки, повноваження,
роль в органiзацiї i процесi здiйснення контролю. Вiдповiдальнiсть за оперативне управлiння
ризиками, що пов’язанi з їх дiяльнiстю несуть пiдроздiли фронт-офiсу ( кредитний, валютний
пiдроздiли а також iншi пiдроздiли Банку, якi вiдповiдають за iнiцiювання активних та пасивних
операцiй з клiєнтами Банку). Реєстрацiя факту прийняття ризику та контроль його величини
здiйснюється на рiвнi бек-офiсiв (пiдроздiлiв, або окремих вiдповiдальних виконавцiв, якi залежно
вiд їх функцiй забезпечу-ють реєстрацiю, звiряння, облiк операцiй та контроль за ними). Оцiнку
ризикiв Банку здiйснює виконавчий орган з ризик-менеджменту - вiддiл аналiзу та управлiння
ризиками. Вiддiл є пiдзвiтним Головi Правлiння Банку. Контроль оцiнки ризикiв покладено на
пiдроздiл внутрiшнього аудиту.
Банк iдентифiкує дев’ять категорiй ризикiв, а саме, кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик змiни
процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операцiйно-технологiчний ризик, ризик
репутацiї, юридичний та стратегiчний ризики.
Управлiння кредитними ризиками здiйснюється Банком шляхом формування внутрiшнiх полiтик,
спрямованих на врегулювання можливих втрат вiд кредитних ризикiв в межах прийнятих
характеристик. Управлiння i контроль кредитним ризиком визначенi в розробленiй Банком
Кредитнiй та Iнвестицiйнiй полiтиках, а також у внутрiшнiх нормативних документах Банку.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюють Правлiння Банку, Кредитний Комiтет Банку, Комiтет з
питань управлiння активами i пасивами, а також структурнi пiдроздiли, що займаються
кредитуванням, цiнними паперами та здiйснюють постiйний нагляд за пов'язаними з цим
процедурами. Банк з метою управлiння кредитним ризиком регулярно проводить монiторинг, який
включає: аналiз виконання позичальником умов кредитного договору, в першу чергу – своєчасностi
розрахункiв за кредитом та вiдсотками; аналiз фiнансового стану позичальника, який дозволяє
своєчасно реагувати на погiршення фiнансового стану позичальника; перевiрку цiльового
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використання кредитних коштiв; монiторинг стану та вартостi забезпечення; монiторинг
нефiнансової iнформацiї (юридичнi аспекти, репутацiя позичальника, iн.). Банком щомiсячно
проводиться монiторинг якостi кредитного портфеля. Аналiзується рiвень проблемної
заборгованостi, достатнiсть сформованих спецiальних резервiв.
Фактичнi значення нормативiв максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента
(Н7), великих кредитних ризикiв (Н8), максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств,
наданих одному iнсайдеру (Н9), та максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та
поручительств, наданих iнсайдерам (Н10) станом на 01.01.2013 знаходяться в межах нормативних
значень, та є наступними:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, Н7 (не >25%) –
21,57%;
- норматив великих кредитних ризикiв, Н8 (не >800%) – 161,86%;
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру,
Н9 (не >5%) – 0,27%;
- норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам, Н10 (не >30%) – 1,29%;
- норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою, Н11(не >15%) – 0,17%;
- норматив загальної суми iнвестування, Н12 (не >60%) – 0,63%.
Таким чином, система управлiння кредитним ризиком Банку є задовiльною та досить ефективною.
При цьому сукупний рiвень ризику за кредитними операцiями Банку є помiрним, а напрям його змiни
– такий, що не збiльшується.
Ринковий ризик охоплює ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики, яких
зазнає Банк. Серед цiнових ризикiв, що Банк визнає суттєвими у своїй дiяльностi, є: вiдсотковий та
валютний. Iншi цiновi ризики Банк вважає для себе несуттєвими у зв’язку з незначними обсягами
портфелiв у активах Банку. Так, враховуючи незначну кiлькiсть емiтентiв цiнних паперiв, з якими
спiвпрацює Банк та вiдсутнiсть в дiяльностi Банку спекулятивних операцiй, рiвень ринкового ризику
банку є незначним. Для справедливої оцiнки цiнних паперiв використовуються офiцiйнi котирування
бiржового ринку.
Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через
несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. Валютний ризик
виникає у разi незбалансованостi активiв i пасивiв Банку стосовно кожної iз валют i стосовно
кожного iз банкiвських металiв за термiнами та сумами.
Вплив валютного ризику на активи та зобов’язання Банку визначається шляхом розрахунку вiдкритої
довгої та короткої валютної позицiї Банку, та дотриманням нормативiв, встановлених дiючим
законодавством щодо цих позицiй.
Управлiння валютним ризиком полягає у здiйсненнi процесу управлiння проведенням валютних
операцiй з одночасним контролем вiдкритих валютних операцiй з урахуванням аспектiв хеджування
валютного ризику та контролю над проведенням торгових валютних операцiй. Система лiмiтiв, яка
регулює рiвень валютного ризику Банку, складається з лiмiтiв та обмежень, встановлених
Нацiональним банком України.
Основним внутрiшнiм нормативним документом, що регламентує управлiння ризиком є Положення
ПАТ «КБ «Iнвестбанк» “Про ринковий ризик” та «План дiй щодо врегулювання валютної позицiї
банку при змiнi курсу гривнi до iноземних валют», де визначено комплекс взаємопов"язаних заходiв,
спрямованих на попередження та мiнiмiзацiю збиткiв, котрi можуть бути нанесенi Банку в результатi
впливу валютних ризикiв в процесi банкiвської дiяльностi.
При цьому, було встановлено, що за станом на кiнець дня 31.12.2012 в Банку спостерiгалась наступна
ситуацiя вiдносно валютної позицiї за кожним видом iноземної валюти:
тис. грн.

№ п/п
1

Найменування валюти
Долари США

На звітну дату звітного року
монетарні
монетарні
чиста
активи
зобов'язання
позиція
142097
137926
4171
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2
3
4

Євро
Фунти стерлінгів
Інші

1836
0
1407

1865
0
441

-29
0
966

5

Усього

145340

140232

5108

З метою управлiння валютним ризиком в Банку, згiдно Положення «Про порядок встановлення
Нацiональним банком України лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї в безготiвковiй та готiвковiй
формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками», затвердженого Постановою
Правлiння Нацiонального банку України №290 вiд 12.08.2005 (iз змiнами та доповненнями)
встановленi лiмiти ризику вiдкритої (довгої/короткої ) валютної позицiї банку, якi за станом на кiнець
дня 31.12.2012 є наступними:
• Л13-1 – норматив загальної довгої вiдкритої валютної – 4,01% (не бiльше 5%);
• Л13-2 – норматив загальної короткої вiдкритої валютної позицiї – 0,02% (не бiльше 10%).
Отже, ризик, пов’язаний зi здiйсненням валютних операцiй (валютний ризик) є помiрним. Вплив змiн
валютних курсiв на величину надходжень та капiталу є не значним, а система управлiння ним
задовiльною.
Процентний ризик – це ризик змiни процентної ставки, який визначається як наявний або
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн
процентних ставок. Оскiльки у портфелi Банку вiдсутнi активи та зобов’язання з нефiксованою
процентною ставкою, вплив процентного ризику на позицiю Банку розраховується лише за
допомогою вимiрювання розриву за вартiстю залучених та розмiщених коштiв. Розрахунок
середньозваженої ставки здiйснюється на пiдставi сум накопичених залишкiв за звiтний перiод по
рахунках активiв, що приносять дохiд та зобов’язань, за якими банк несе витрати, сум процентних
доходiв та витрат, нарахованих за вiдповiдний перiод на вiдповiдних балансових рахунках.
Так, за станом на кiнець дня 31.12.2012 було здiйснено загальний аналiз вiдсоткового ризику, який
наведений у таблицi:
тис.грн.

№ п/п
1
2

3

Найменування статті
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов'язань
Чистий розрив за процентними
ставками на кінець дня 31 грудня
2012 року

На вимогу і
менше 1
міс.
85 497
121 337

Від 1 до 6
міс.
102 151
108 769

Від 6 до
12 міс.
51 696
73 270

Більше
року
170 484
65 044

Усього
409 828
368 420

(35 840)

(6 618)

(21 574)

105 440

41 408

Проведений аналiз активiв та зобов’язань, чутливих до змiни процентної ставки Банку за звiтний рiк
показав, що банк в цiлому демонстрував позитивний чистий розрив (41408 тис. грн.).
Отже, процентний ризик є помiрним, а система управлiння ним задовiльною.
Полiтика Банку стосовно ризику лiквiдностi у звiтному роцi полягала у забезпеченнi переваги
лiквiдностi над прибутковiстю. Системний пiдхiд до оцiнки балансового (внутрiшнього) ризику
лiквiдностi Банку здiйснювався через: оцiнку ризику лiквiдностi за допомогою обов’язкових
економiчних нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України, та коефiцiєнтний
аналiз рiвня лiквiдностi активiв.
Стратегiчне управлiння лiквiднiстю банку ґрунтується на принципах оптимального та рацiонального
використання ресурсiв в довгостроковiй перспективi.
Для здiйснення контролю за даним ризиком Банком розраховується платiжний баланс за строками
залучення та запитання пасивiв та активiв, у вiдповiдностi до якого встановлюються лiмiти по
узгодженню строкiв закiнчення активiв та пасивiв. Управлiння ризиком лiквiдностi банку
здiйснюється на GAP-аналiзi, який полягає в розрахунку абсолютного i вiдносного розриву мiж
потоками активiв i пасивiв за вiдповiдними термiнами погашення. При цьому управлiння лiквiднiстю
в Банку розподiляються на 3 складовi: щоденне управлiння лiквiднiстю, поточне управлiння
лiквiднiстю та довгострокове управлiння лiквiднiстю
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За станом на кiнець дня 31.12.2012 нормативи лiквiдностi , вiдповiдно до статистичної форми
звiтностi №611, становлять:
- Норматив миттєвої лiквiдностi - 30,52% (норматив не менше 20%);
- Норматив поточної лiквiдностi - 61,32% (норматив не менше 40%);
- Норматив короткострокової лiквiдностi – 76,97% (норматив не менше 60%).
Обсяги високолiквiдних i лiквiдних коштiв є достатнiми для пiдтримки прийнятного рiвня
лiквiдностi. Позицiя лiквiдностi є сприятливою, що призводить до незначного ризику втрати
надходжень або капiталу. Джерела залучення коштiв є достатнiми для пiдтримки прийнятного рiвня
лiквiдностi.
Керiвництво Банку освiдчено щодо структури, особливостей активiв та зобов’язань Банку та
полiтикою забезпечення лiквiдностi, персонал Банку, на який покладено функцiї щодо контролю та
забезпечення лiквiдностi, є компетентним у питаннях визначення, вимiрювання, монiторингу
контролю лiквiдної позицiї Банку та управлiння потоками грошових коштiв.
Для забезпечення безперервної дiяльностi у Банку розроблено «План заходiв ПАТ «КБ «Iнвестбанк»
на випадок виникнення непередбачених обставин» та для бiльш детального управлiння ризиком
лiквiдностi на випадок кризових обставин «План дiй ПАТ «КБ «Iнвестбанк» у випадку виникнення
кризи лiквiдностi», якi регламентують порядок прийняття рiшень та дiй Банку у випадку
непередбачених обставин.
Таким чином, за результатами оцiнки ризику лiквiдностi, сукупний ризик лiквiдностi оцiнюється як
низький, напрямок змiни ризику – такий, що зменшується. Крiм того, кiлькiсть ризику лiквiдностi
Банку є незначна, а якiсть управлiння ризиком лiквiдностi є задовiльною.
Система управлiння операцiйним ризиком здiйснюється на пiдставi розроблених положень щодо
контролю операцiйних ризикiв, процедур i засобiв контролю за дотриманням облiкової полiтики
Банку, технологiчних карт продуктiв та послуг Банку, що пiдтримуються в постiйно актуальному
станi, чiтко визначених обов’язкiв та повноважень з прийняття рiшень. Пiд час аудиторської
перевiрки було визначено, що спецiалiстами внутрiшнього аудиту Банку здiйснюється постiйний
контроль щодо операцiйно-технологiчно ризику Банку, зокрема внутрiшнiм аудитом було
передбачено перевiрки доходiв та витрат, пасивних та депозитних операцiй банку, операцiй з
цiнними паперами, розрахункових операцiй, щодо облiку основних засобiв та нематерiальних
активiв, операцiй по кореспондентським рахункам, казначейської дiяльностi, в ходi яких були
виявленнi певнi недолiки та надано вiдповiднi рекомендацiї керiвникам вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Банку.
Виходячи з вище наведеного, система управлiння ризиками в Банку є адекватною, такою, що
забезпечує достатнiй ступень стiйкостi Банку з урахуванням рiзних сценарiїв прийняття ризикiв.
Керiвництво Банку в умовах фiнансової нестабiльностi спроможне швидко та адекватно реагувати на
середовище, що змiнюється, вживати достатнi та ефективнi заходи, знижуючи рiвень впливу ризикiв
на дiяльнiсть Банку. Система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку в достатнiй мiрi охоплює
всi процедури та всi ризики, притаманнi Банку.
2.11. Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю
Банку.
При вiдображеннi в бухгалтерському облiку банкiвських операцiй Банком виконуються вимоги та
принципи "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi банкiв України",
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 грудня 1998 №566 (iз
змiнами i доповненнями).
В своїй дiяльностi банк використовує Облiкову полiтику, затверджену наказом Голови Правлiння
Банку (Наказ № 276 – П вiд 31.12.2010 ) зi змiнами (Наказ №254-П вiд 29.12.2012), яка визначає
загальнi вимоги до фiнансової звiтностi Банку. В основу облiкової полiтики Банку покладенi вимоги
чинного законодавства України, Законiв України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi»; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, «Iнструкцiї про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку комерцiйних банкiв України», «Iнструкцiї з бухгалтерського
облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв Украї-ни», «Iнструкцiї з бухгалтерського
облiку операцiй з цiнними паперами в банках України», «Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
54

операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України”, та iнших чинних
нормативних актiв, якi регламентують порядок облiку операцiй банком.
Фiнансова звiтнiсть Банку складається на основi даних бухгалтерського облiку. В своїй облiковiй
полiтицi Банк керується принципами достовiрностi, повноти, висвiтлення, автономностi, обачностi,
безперервностi, зрозумiлостi, доречностi, суттєвостi iнформацiї нарахування та вiдповiдностi доходiв
i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Бухгалтерський облiк в Банку здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженим Постановою Правлiння Нацiонального банку
України №280 вiд 17.06.2004 (iз змiнами та доповненнями), на базi комплексної автоматизацiї
облiкових процесiв.
Облiкова полiтика Банку визначається вiдповiдно до нормативно – правових актiв Нацiонального
банку України, якi розробленi на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiку.
Згiдно вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», ст. 68 гл. 13
Закону України «про банки та банкiвську дiяльнiсть», Постанови Правлiння Нацiонального банку
України №373 вiд 24.10.2011 «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України», iнших нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України, рiчна фiнансова звiтнiсть Банку складена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам дiючих МСФЗ, якi є обов'язковими для виконання на
дату складання фiнансової звiтностi. Датою переходу на МСФЗ для Банку є 01 сiчня 2011 року,
початком першого звiтного перiоду вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi» є 01 сiчня 2012 року, датою складання першої Фiнансової звiтностi
за МСФЗ – 31 грудня 2012 року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю Банку, яка складена за МСФЗ,
та мiстить наступнi звiти: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на звiтну дату та станом за два
попереднiх перiоди, тобто на 01.01.2011, 31.12.2011 та 31.12.2012; Звiт про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про змiни
у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), вiдповiднi примiтки - на звiтну дату та станом за два
попереднi перiоди, а саме: звiтний перiод, попереднiй перiод та за станом на початок попереднього
перiоду. При цьому Банком ретроспективно застосованi такi самi методи облiкової полiтики для
пiдготовки порiвняльної iнформацiї за два попереднiх перiоди при першому поданнi фiнансової
звiтностi банку вiдповiдно до вимог МСФЗ у 2012 роцi.
У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi банку, а саме: 3 «Основи подання фiнансової звiтностi» та
5 «Перехiд на новi та переглянутi стандарти» Банком зазначено перiод переходу на МСФЗ, наведено
перелiк нових стандартiв i тлумачень, якi є обов'язковими для перiоду, що починається з 01 сiчня
2011 року або пiсля цiєї дати; визначено вплив застосування МСФЗ на облiкову полiтику Банку,
шляхом складання наглядної таблицi 5.1. «Вплив переходу на новi МСФЗ».
В ходi аудиторської вибiркової перевiрки, встановлено, що бухгалтерський облiк Банку протягом
звiтного року вiдповiдав вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та
забезпечував належний рiвень адекватностi внутрiшнiм положенням банку.
Робота Вiддiлу внутрiшнього аудиту є заздалегiдь спланованою i структурно побудована таким
чином, щоб охопити якомога бiльше напрямкiв дiяльностi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту ( далi – Вiддiл) є самостiйним, незалежним пiдроздiлом, який
пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку. У своїй роботi Вiддiл керується Положенням про вiддiл
внутрiшнього аудиту. На пiдставi проведеного аналiзу ризикiв, складається план перевiрок на рiк.
Аудит структурних пiдроздiлiв Банку здiйснюється Вiддiлом на пiдставi затвердженого
Спостережною радою Банку плану проведення перевiрок на поточний 2012 рiк. Вiдповiдно до
затвердженого плану перевiрок на поточний рiк аудитором охопленi майже всi напрямки дiяльностi
банку. Планом аудиторських перевiрок на 2012 рiк було заплановано 20 перевiрок. Усi запланованi
аудиторськi перевiрки Вiддiлом протягом звiтного року виконано у повному обсязi.
Роботу Вiддiлу можна вважати ефективною, оскiльки основнi питання дiяльностi Банку
розглядаються i аналiзуються належним чином. Внутрiшнiми аудиторами надаються вiдповiднi
рекомендацiї щодо покращення дiяльностi Банку. Функцiї внутрiшнього аудита достатнi та
визначаються у наступному:
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- зменшеннi ризикiв при проведеннi операцiй, пов’язаних з рацiональним та ефективним
використанням ресурсiв Банку;
- проведеннi аудиту дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку з метою забезпечення аналiзу та
оцiнки внутрiшнього контролю, полiтики, процедур Банку, що стосуються адекватностi,
ефективностi, вiдповiдностi, точностi даних бухгалтерського облiку i збереження активiв Банку;
- наданнi рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку у процесi планування, на стадiї розроблення
та впровадження нових продуктiв, процесiв, систем;
- перевiрцi результатiв поточної фiнансової дiяльностi Банку, наглядi за поточною дiяльнiстю Банку,
дотриманнi посадовими особами, працiвниками Банку та самим Банком вимог чинного законодавства
України та рiшень органiв управлiння Банку;
- постiйному переглядi систем операцiйних процедур ( включаючи аудиторськi процедури) та
методiв їх облiку;
- перевiрцi систем управлiння та передавання фiнансової iнформацiї; у тому числi електронних
iнформацiйних систем та електронних банкiвських послуг;
- складаннi та наданнi висновкiв i звiтiв про проведеннi аудиторськi перевiрки;
- координацiї своєї дiяльностi з дiями незалежних аудиторiв при проведеннi зовнiшнього аудиту
Банку з метою забезпечення оптимальних умов, за яких зовнiшнi аудитори можуть з довiрою
покластися на висновки внутрiшнiх аудиторiв для уникнення дублювання зусиль.
У процесi здiйснення аудиту фахiвцi Вiддiлу здiйснювали нагляд за дотриманням системи
внутрiшнього контролю в Банку, виносили судження щодо її недостатностi та неефективностi.
Фахiвцями Вiддiлу надавались керiвництву Банку обґрунтованi рекомендацiї щодо розробки оцiнки
ризикiв, удосконалення адекватної системи внутрiшнього контролю Банку, внутрiшнiх положень,
посадових iнструкцiй з метою мiнiмiзацiї ризикiв, притаманних банкiвськiй системi з урахуванням
особливостей Банку.
Керiвництво Банку в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його
значимiсть i важливiсть.
На нашу думку, бухгалтерський облiк Банку протягом 2012 року вiдповiдав вимогам нормативноправових актiв Нацiонального банку України та забезпечував належний рiвень адекватностi
внутрiшнiм положенням. Процедури внутрiшнього аудиту вiдповiдали нормативно-правовим актам
Нацiонального банку України та забезпечували адекватний контроль за дiяльнiстю банку. Ми
пiдтверджуємо адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв
контролю Банку.
2.12. Оцiнка дiяльностi банку щодо фiнансового монiторингу.
З метою протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, Банк проводить
систему заходiв у вiдповiдностi до „Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу”,
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.05.2003 №189 (iз змiнами
та доповненнями), Закону України „Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом”, Закону України „Про внесення змiн до деяких законiв України з
питань запобiгання використанню банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiї
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом”.
Банком розробленi внутрiшнi Правила та Програми щодо запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних
злочинним шляхом, якi у цiлому вiдповiдають вимогам чинного законодавства України та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, однак потребують доопрацювання у
вiдповiдностi до наданих рекомендацiй.
Органiзацiя внутрiшньобанкiвської системи запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним
шляхом, станом на кiнець дня 31.12.2012 перебуває в цiлому на прийнятному рiвнi. Виявленi
операцiї, що пiдлягали фiнансовому монiторингу, знайшли вiдображення в реєстрi фiнансових
операцiй. Iнформацiя до спецiально уповноваженого органу надається регулярно. Випадкiв вiдмови
фiзичним та юридичним особам у встановленi вiдносин з Банком або вiдкриттi нових рахункiв
наявним клiєнтам з причин неможливостi їх належної iдентифiкацiї не зафiксовано. Заходи, що
вживаються Банком для повноти i своєчасностi виявлення операцiй, що пiдлягають фiнансовому
монiторингу є достатнiми, якiсть їх виявлення достатня.
При цьому, в ходi планової iнспекцiйної перевiрки Управлiння Нацiонального банку України ПАТ
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«КБ «IНВЕСТБАНК» за станом на 01.12.2012, виявленi певнi порушення вимог п. 2.1 глави 2
Правил, затверджених Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 №124 (iз
змiнами та доповненнями) в частинi не забезпечення складання статистичної звiтностi за формою
№200 «Звiт про взаємодiю банку iз спецiально уповноваженим органом з питань фiнансового
монiторингу» за формою та в порядку, визначеними цими Правилами, та порушення вимог п.22 ст. 6
Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом або фiнансування тероризму», в частинi невiрного визначенню операцiй, що
пiдлягали фiнансовому монiторингу. На дату аудиторської перевiрки виявленi недолiки частково
виправленi та прийнятi банком до уваги, зокрема шляхом проведення практичних занять з
керiвництвом та працiвниками фiлiї банку щодо аналiзу порушень, виявлених пiд час iнспекцiйної
перевiрки НБУ, та атестацiї знань вiдповiдального працiвника фiлiї банку.
Керiвництво Банку придiляє достатню увагу питанням протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом або фiнансування тероризму.
Протягом 2012 року вiддiлом внутрiшнього аудиту були проведенi поточнi перевiрки, щодо
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом або
фiнансування тероризму. На думку аудиторiв Банком вживаються всi можливi заходи щодо
запобiгання протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом або
фiнансування тероризму.
В ходi аудиторської перевiрки Банку вiдносно здiйснення фiнансового монiторингу, було визначено,
що якiсть органiзацiї в Банку системи запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом,
є задовiльною; якiсть iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв банку є прийнятною.
2.13. Висновок
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2012 рiк розкрита адекватно та ґрунтується на основних вимогах
щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, що вiдповiдає вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, що
встановлюють порядок її складання, та вимогам Облiковiй полiтики Банку. Бухгалтерський облiк,
процедури внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку є адекватними та достатнiми.
Активи i зобов’язання за строками погашення мiж собою узгодженi, що пiдтверджено даними аналiзу
статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 № 124 , зареєстрованою в
мiнiстерствi юстицiї України за № 353/7674 ( зi змiнами ). Рiвень лiквiдностi є достатнiм, ризик
втрати лiквiдностi є помiрним, зважа-ючи на його контрольованiсть та полiтику Банку щодо його
зниження.
Якiсть управлiння активами та пасивами Банку задовiльна. Керiвництво Банку на належному рiвнi
забезпечує управлiння активами та пасивами.
Керiвництво Банку освiдчено щодо структури, особливостей активiв та зобов’язань Банку та
полiтикою забезпечення лiквiдностi, персонал Банку, на який покладено функцiї щодо контролю та
забезпечення лiквiдностi, є компетентним у питаннях визначення, вимiрювання, монiторингу
контролю лiквiдної позицiї Банку та управлiння потоками грошових коштiв.
Якiсть кредитного портфеля Банку не можна вважати задовiльною, зважаючи, що обсяг негативно
класифiкованих кредитiв перевищує 5% в його структурi, однак рiвень забезпечення кредитного
портфеля є достатнiм. Сукупний рiвень ризику за кредитними операцiями Банку є прийнятним та
рiвень управлiння ним – досить контрольованим.
Якiсть портфеля цiнних паперiв є задовiльною, а рiвень ризику – не значний, враховуючи наявнiсть в
ньому значної частки високолiквiдних цiнних паперiв у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної
позики. Нормативи iнвестування Банком протягом року не порушувались, розраховувались згiдно з
Методикою розрахунку економiчних нормативiв регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.06.2009 № 315, що
розроблена вiдповiдно до вимог “Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi»,
затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 №368 (зi змiнами
та доповненнями).
Управлiння дебiторською заборгованiстю є задовiльним, ризик за дебiторською заборгованiстю
визначається вiрно, та є незначним. Якiсть дебiторської заборгованостi задовiльна, враховуючи, що
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частка дебiторської заборгованостi, що належить до I-III категорiї якостi, становить 84,29%. В
загальнiй структурi активiв вплив дебiторської заборгованостi є незначний, цi активи не несуть
значних ризикiв для Банку, зва-жаючи, що частка дебiторської заборгованостi в загальнiй сумi
активiв становить 0,04%.
Статутний капiтал Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року становить 74 130 тис. грн., та
сплачений в повному обсязi. Принципи формування резервiв, достатнiсть та нормативи
регулятивного капiталу банку вiдповiдають нормативним вимогам Нацiонального банку України.
Норматив адекватностi капiталу за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, встановлений
Нацiональним банком України, Банком не порушується. Операцiї з iнсайдерами/пов’язаними
особами не несуть значних ризикiв та в достатнiй мiрi контрольованi.
На пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов’язаними особами, що
здiйснено вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, ми пiдтверджуємо
достатнiсть резервiв та капiталу Банку. Формування фондiв Банку здiйснюється у вiдповiдностi до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку охоплює всi процедури та ризики притаманнi
банку, є адекватною та достатньою.
Якiсть органiзацiї в банку системи запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом,
ви-знана задовiльною; якiсть iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв банку є прийнятною.
Директор АКФ “Грантье” у виглядi ТОВ О.С. Пархоменко
Аудитор – АКФ “Грантье” у виглядi ТОВ Ю.А. Тарасова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 27.01.2011 №4420 (строком
дiї до 27.01.2016)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд
29.03.2011 Серiя АБ № 001383 (строком дiї до 27.01.2016)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0174, виданий Тарасо-вiй Юлiї
Анатолiївнi згiдно рiшення Аудиторської палати вiд 22.12.2011 №244/3 (термiн чинностi – до
22.12.2016)
Свiдоцтво №0000171, видане Тарасовiй Юлiї Анатолiївнi, на пiдставi рiшення Ко-мiтету з питань
аудиту банкiв вiд 01.02.2012 року (термiн чинностi – до 22 грудня 2016 року)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають
право на проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000011 (строком дiї до
17.09.2017 року)
м. Одеса
«04» квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність
від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності
емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент;
про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ "КБ «Iнвестбанк» є унiверсальним банком i здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з вимогами
чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»,
нормами iншого законодавства України, в тому числi нормативно – правовими актами Нацiонального
банку України.
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На пiдставi банкiвської лiцензiї вiд 07.11.2011 № 98 на право надання послуг, передбачених
частиною 3 статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», наданої Нацiональним
банком України, ПАТ «КБ «Iнвестбанк» здiйснює наступнi операцiї:
- залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних та
фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi,
на власних умовах та на власний ризик.
На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 07.11.2011 № 98, вiд 05.10.2012
№ 98-2 та додатку до Генеральної лiцензiї банк здiйснює наступнi валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо),
що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо),
що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками
агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у
грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України, за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн),що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв;
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею
4 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» та не
передбаченi в абзацi другому – сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
Банк лiцензований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних (види дiяльностi: брокерська дiяльнiсть, дилерська
дiяльнiсть, андеррайтинг, дiяльнiсть по управлiнню цiнними паперами та депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв).
Сезоннiсть бiзнесу, яким займається Банк, не притаманна.
Свою дiяльнiсть Банк здiйснює на територiї Одеського регiону, з метою створення сприятливих умов
для пiдтримки малого та середнього бiзнесу.
У складi Банку працює одна територiально вiдокремлена фiлiя по принципу госпрозрахунку та
дев’ятнадцять (у складi головного Банку 8 вiддiлень та 11 вiддiлень у складi фiлiї).
Асортимент послуг, що надає Банк, постiйно поширюється та вдосконалюється, що дозволяє
максимально повно задовольнити iнтереси клiєнтiв в швидкому та якiсному банкiвському
обслуговуваннi. На сьогоднi Банк надає своїм клiєнтам весь спектр банкiвських послуг:
розрахунково-касове обслуговування, кредитування, прийом вкладiв на депозити, операцiї з цiнними
паперами, валюто обмiннi операцiї та iншi операцiї, якi є традицiйними для унiверсального банку.
Клiєнтами Банку є юридичнi та фiзичнi особи. На кiнець 2012 року кiлькiсть клiєнтiв становила:
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юридичних осiб – 606, фiзичних осiб – 5 031.
Основними клiєнтами Банку є пiдприємства та компанiї, що представляють рiзнi галузi
промисловостi та сферу послуг, та є рiзними за розмiрами, формою власностi та видом дiяльностi.
Стратегiя управлiння ризиками Банку базується на принципi забезпечення прибуткової дiяльностi i
направлена на дотримання оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв дiяльностi
Банку та рiвнем прийнятих Банком ризикiв.
Основнi ризики, властивi операцiям Банку включають:
- кредитний ризик,
- ризик лiквiдностi,
- ринковий ризик,
- ризик змiни процентної ставки,
- валютний ризик,
- операцiйно-технологiчний ризик.
Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фiнансової
угоди з Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.
Ризик лiквiдностi - визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими
вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання.
Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через
несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими
iнструментами, якi є в торговельному портфелi.
Ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу,
який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на
прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових
iнструментiв.
Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу Банку, який виникає
через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали.
Операцiйно-технологiчний ризик - це потенцiйний ризик при iснуваннi Банку, що виникає через
недолiки корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть
iнформацiйних технологiй i процесiв обробки iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi,
надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи.
Бiльш детально принципи iдентифiкацiї, вимiрювання, управлiння та контролю за ризиками описано
в внутрiшнiх положеннях та методиках Банку.
Система управлiння ризиками Банку орiєнтується на нормативно-правовi акти Нацiонального банку
України, на вимоги Базельського комiтету з питань банкiвської дiяльностi та дiючого законодавства
України щодо дотримання встановлених норм лiквiдностi, платоспроможностi, достатностi капiталу.
Для забезпечення безперервної дiяльностi у Банку розроблено «План заходiв ПАТ «КБ «Iнвестбанк»
на випадок виникнення непередбачених обставин» та для бiльш детального управлiння ризиком
лiквiдностi на випадок кризових обставин «План дiй ПАТ «КБ «Iнвестбанк» у випадку виникнення
кризи лiквiдностi», якi регламентують порядок прийняття рiшень та дiй Банку у випадку
непередбачених обставин.
У наступнi роки Банк буде продовжувати поповнювати перелiк продуктiв, якi користуються
найбiльшим попитом клiєнтiв. Особлива увага буде придiлятися розширенню асортименту
банкiвських послуг, полiпшенню якостi та автоматизацiї їх надання, створенню зручних умов
обслуговування клiєнтiв.
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" з метою досягнення запланованих показникiв бiзнес-плану з продажу
банкiвських продуктiв використовує власнi канали збуту продуктiв/послуг. Каналами продажу
банкiвських продуктiв є мережа Банку, яка станом на 01.01.2013 року складається з Головного Банку,
фiлiї та 19 вiддiлень.
Основними джерелами ресурсiв Банку є:
- кошти юридичних осiб;
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- кошти фiзичних осiб;
- кошти мiжбанкiвського ринку;
- субординований борг;
- власний капiтал.
Банк здiйснює виважену процентну полiтику щодо залучень ресурсiв та вкладень коштiв, яка
забезпечує конкурентоспроможнiсть вiдсоткових ставок депозитних та кредитних продуктiв.
Асортимент послуг, що надає Банк, постiйно поширюється та вдостканавлюється, що дозволяє
максимально повно задовольнити iнтереси клiєнтiв в швидкому та якiсному обслуговуванню. На
сьогоднi Банк надає повний спектр банкiвських послуг, включаючи розрахунково-касове
обслуговування, кредитння, прийом вкладiв на депозити, валютнi операцiї, операцiї з цiнними
паперами та iншi операцiї, якi є традицiйними для унiверсального банку.
За розподiлом Нацiонального банку України банкiв га групи, ПАТ "КБ "Iнвестбанк" входить в
четверту групу банкiв України по рiвню регулятивного капiталу та активiв.
Рiвень конкуренцiї галузi, в якiй Банк здiйснює своє дiяльнiсть є високим, оскiльки основними
чинниками конкуренцiї в банкiвському секторi є:
- переважна однорiднiсть банкiвських продуктiв, тобто наявнiсть досконалої конкуренцiї на ринку
банкiвських послуг;
- боротьба за вiльнi дешевi ресурси (зазвичай, це є залишки на рахунках клiєнтiв), що змушує банки
доводити перед клiєнтами свою конкурентоспроможнiсть та якiсть управлiння;
- обмеженiсть чинного iнструментарiю банкiвських послуг, що змушує банки конкурувати у сферi
визначення цiни на банкiвськi послуги.
Що стосується ключових факторiв конкурентоспроможностi банкiв, то, як засвiдчує аналiз динамiки
депозитiв, головними чинниками конкурентоспроможностi є оцiнка вкладниками надiйностi банку;
спектр фiнансових послуг; здатнiсть запропонувати вищi вiдсотковi ставки за депозитами, причому
за того самого рiвня надiйностi.
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" зберiгає статус унiверсального Банку, що надає широкий спектр банкiвських
послуг своїм клiєнтам, якi максимально адаптованi до потреб клiєнтiв. У подальшiй своїй дiяльностi
Банк планує бути стабiльно зростаючим банком, орiєнтованим на iнтереси клiєнтiв. У повсякденнiй
своїй дiяльностi Банк прагне затвердити репутацiю надiйного, рентабельного, унiверсального
кредитно-фiнансового закладу.
Стратегiчна мета дiяльностi Банку:
- здiйснення Банком своєї дiяльностi з урахуванням комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв;
- пiдтримка лiквiдностi та збереження iснуючої позицiї на банкiвському ринку;
- збiльшення об’єму та якостi комiсiйних послуг;
- постiйне збiльшення власного капiталу Банку з метою збiльшення обсягiв та розширення кола
операцiй, мiнiмiзацiї ризикiв, притаманних дiяльностi Банку.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв дiяльностi Банк не вiдчуджував активи у значних обсягах. Банк на протязi
звiтного року та попереднiх рокiв не здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Основними капiтальними вкладеннями Банку за останнi 5 рокiв були придбання комп'ютерного та
офiсного обладнання, банкоматiв, засобiв зв'язку та безпеки для забезпечення поточної виробничої
дiяльностi Банку. Також у власнiсть Банку переходило заставне майно позичальникiв, яке у
подальшому визнавалося iнвестицiйною нерухомiстю та активами для продажу. Протягом
наступного року Банком не планується здiйснення будь-яких значних iнвестицiй (придбання
нерухомостi), вкладення (iнвестицiї) Банку, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю,
здiйснюватимуться у разi виникнення виробничої необхiдностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть
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позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких
планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Основнi засоби Банку включають в себе власнi та орендованi основнi засоби, якi представленi
примiщеннями для здiйснення банкiвської дiяльностi, банкоматами, комп'ютерною технiкою,
автомобiлями.
Найбiльш значнi придбання основних засобiв та плани щодо придбання у подальшому викладенi у
попередньому пунктi.
Примiщення Банку, що є власнiстю Банку, розташоване за адресою м. Одеса, вул. В. Арнаутська 2-Б.
Примiщення Фiлiї Банку, що є власнiстю Банку, розташоване за адресою м. Одеса, вул. Грецька 45.
Примiщення вiддiлення № 15, що є власнiстю Банку, розташоване за адресою м. Iллiчiвськ, вул.
Корабельна, буд. 5/2-Н
Примiщення вiддiлень, якi орендованi Банком, розташованi за наступними адресами:
м. Одеса, вул. В.Стуса, 1;
м. Одеса, вул. Довженка, 6"А";
м. Одеса, вул. Щорса, 144
м. Одеса, вул.. Чорноморського козацтва, 68,
м. Одеса, вул.. Варненська, 3-Б,
Одеська обл., Б.-Днiстровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 63,
Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Миколаївська, 21;
Одеська обл., Б.-Днiстровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 63,
Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Миколаївська, 21;
Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Т. Шевченка, буд. 3;
м. Одеса, вул. Ак.Заболотного, 38а;
м. Одеса, вул. М.Грушевського, 49;
м. Одеса, Фонтанська дорога, 51;
м. Одеса, вул. Просьолочна, 10а;
м. Одеса, пр-т М.Жукова, 47,корп.3;
м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 25.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть Банку пiдвержена впливу наступних факторiв:
- обмежень, встановлених нормативними документами, якi регулюють здiйснення поточної
дiяльностi;
- впливу економiчних обставин як регiону, у якому Банк проводить дiяльнiсть, так i держави в
цiлому;
- впливу мирової фiнансової кризи;
- особливостям процесiв впровадження дiяльностi клiєнтiв Банку.
На дiяльнiсть Банку впливають загальноекономiчнi фактори, а саме: нестабiльне економiчне
становище країни, накопичений кредитний ризик банкiвської системи, який останнiми роками має
все бiльший вплив на дiяльнiсть банкiвських установ, iнфляцiя, нестабiльнiсть та невдосконалiсть
законодавчої бази.
До внутрiшнiх обмежень дiяльностi Банку можно вiднести ризики, якi притаманнi банкiвськiй справi
у цiлому, у тому числi фiнансовi ризики, якi Банк постiйно намагається вимiряти та контролювати
використовуючи впроваджену схему ризик-менеджменту.
Документи, якi є складовими системи ризик-менеджменту, а саме внутрiшнi положення та полiтики
щодо управлiння ризиками лiквидностi, кредитним, процентним та валютним ризиками,
розробляються вiддiлом аналiзу та управлiння ризиками Банку та затверджуються рiшенням
Спостережної Ради.
Впроваджена у Банку система ризик-менеджмента постiйно переглядається та вдосконалюється.
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Особливу увагу Банк придiляє виконанню нормативiв, що встановленi НБУ, як граничнi значення
дiяльностi Банку.
Протягом звiтного року Банк не порушував встановлених значень нормативiв та за бiльшiстю з них
(нормативи капiталу, лiквiдностi) перевищував мiнiмальнi необхiднi значення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом 2012 року Банком було сплачено штрафних санкцiй на загальну суму 3,683 тис.грн.
Штрафнi санкцiї сплачувались за порушення валютного законодавства. Сума штрафiв суттєво не
вплинула на дiяльнiсть Банку. Штрафи сплачувались Банком вiдповiдно до актiв перевiрок та рiшень
НБУ у повному обсязi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу
для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
ПАТ "КБ «Iнвестбанк" здiйснює зважену полiтику щодо управлiння активами та пасивами.
Фiнансування активних операцiй забезпечується за рахунок фiнансування з рiзних джерел: кошти
юридичних та фiзичних осiб, кошти, що залученi на умовах субординованного боргу, кошти
учасникiв (статутний капiтал). Протягом звiтного перiоду Банк дотримувався встановлених
нормативiв капiталу (норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) на кiнець дня 31 грудня
2012 року становив 34,11% при граничному значеннi не менше 10%, норматив спiввiдношення
регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) – 25,73% при граничному значеннi не менше 9%) та
дотримувався усiх економiчних нормативiв.
З метою покращення лiквiдностi Банком регулярно проводиться щодекадний аналiз збалансованiстi
активiв i пасивiв за строками розмiщення активiв та залучення пасивiв.
Станом на 01.01.2013 значення нормативiв ризику лiквiдностi наступнi:
Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) - 30,52% (не менше 20%);
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) - 61,32% (не менше 40%);
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) - 76,97% (не менше 60%).
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 01.01.2013 року вартiсть укладених, але не виконаних кредитних договорiв склала 45 083
тис.грн., очiкуваний дохiд вiд виконання цих договорiв складатиме 7 990 тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчним напрямом дiяльностi Банку є збереження iснуючої позицiї на банкiвському ринку,
постiйне збiльшення власного капiталу з метою приросту обсягiв i розширення перелiку операцiй,
мiнiмiзацiї ризикiв, властивих банкiвськiй дiяльностi, збiльшення кiлькостi клiєнтiв i послуг, що
надаються, i здiйснення своєї дiяльностi з урахуванням комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв.
Протягом 2013 року Банком планується нарощувати клiєнтську базу, вдосконалювати процеси
проведення банкiвських операцiй, проводити збiльшення та диверсифiкацiю активiв та зобов'язань,
нарощувати капiтальну базу та пiдвищувати конкурентну позицiю Банку на ринку банкiвських
послуг
України.
З метою залучення нових клiєнтiв до спiвпрацi Банк планує постiйно розширювати коло послуг та
нарощувати їх обсяги, проводити якiсне обслуговування клiєнтiв по дiючим банкiвським продуктам,
розробляти та втiлювати новi, пiдтримувати конкурентну вартiсть послуг, проводити заходи щодо
вiдкриття нових вiддiлень та пунктiв обмiну валют, збiльшення кiлькостi банкоматiв.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки.
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Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства
або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір
позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У
разі відсутності судових справ про це зазначається
1. 21.09.2012р., ТОВ “Авiакомпанiя «Таврiя» за кредитним договором №112-08/ОД вiд 29.09.2008р.,
403819,02 грн., Господарський суд Одеської областi, задоволено.
2. 10.08.2012, ТОВ “Авiакомпанiя «Таврiя» за кредитним договором №92-08 вiд 18.08.2008,
114473,12 грн., Господарський суд Одеської областi, задоволено.
3. 27.05.10р., шiсть позовiв до КП «Мiжнародний аеропорт «Миколаїв», (заборгованiсть ТОВ
“Авiакомпанiя «Таврiя» за кредитними договорами №112-08/ОД вiд 29.09.2008р., №92-08 вiд
18.08.2008р., №08-09/ОД вiд 02.02.2009р.), 845160,82 грн., Господарський суд Миколаївської областi,
чотири позови розглядаються, один позов задоволено (202582,83 грн.), один позов вiдхилено
(51156,50 грн.).
4. 22.08.2011, п’ять позовiв до КП «Мiжнародний аеропорт «Миколаїв», ТОВ «МАН Iндастрiз»
(заборгованiсть ТОВ “Авiакомпанiя «Таврiя» за кредитними договорами №112-08/ОД вiд
29.09.2008р., №92-08 вiд 18.08.2008, №08-09/ОД вiд 02.02.2009р.), про визнання договорiв
недiйсними, немайновi, Господарський суд Миколаївської областi, розглядаються.
5. 25.03.10р., до Завгороднього Ю.В. (за кредитними договорами ТОВ «Авiакомпанiя «Таврiя» №11208/ОД вiд 29.09.2008р., №92-08 вiд 18.08.2008р., №08-09/ОД вiд 02.02.2009р.), 153 244,75 грн.,
Приморський районний суд м.Одеси, розглядається.
6. 26.10.2011, до Фiлiппова М.В., за кредитною угодою №03-03 от 14.01.03р., 35317,76 доларiв США,
Господарський суд Одеської областi, задоволено.
7. 07.11.2011, НБУ в особi лiквiдатора ТОВ “КБ “АРМА” за кредитним договором №695-08/н, про
визнання дiй незаконними та спонукання вчинити певнi дiї, Господарський суд м.Києва, задоволено.
8. 14.12.2010р., НБУ в особi лiквiдатора ВАТ СКБ “Днiстер” за кредитними договорам №№83-09/н
вiд 12.02.2009р., 674-08\н вiд 24.12.2008р., про визнання дiй незаконними та спонукання вчинити
певнi дiї, Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, немайновий, провадження у справi закрито.
9. 24.09.2012р., НБУ в особi лiквiдатора ВАТ СКБ “Днiстер” за кредитними договорам №№83-09/н
вiд 12.02.2009р., 674-08\н вiд 24.12.2008р., про визнання дiй незаконними та спонукання вчинити
певнi дiї, Господарський суд Львiвської областi, немайновий, розглядається.
10. 19.01.2012р. до Давиденко I.С. за кредитним договором №122-06 вiд 02.10.2006р., 65667,95
доларiв США, Приморський районний суд м.Одеси, розглядається.
11. 19.01.2012р. до Давиденко I.С. за кредитним договором №40-07 вiд 06.04.2007р., 40445,19 грн.,
Приморський районний суд м.Одеси, розглядається.
12. 15.12.2011, Фiзична особа – пiдприємець Коломiєць В.М., за договором оренди №317 вiд
01.03.2011, 7858,13 грн., Господарський суд Одеської областi, задоволено.
13. 10.05.2011, ТОВ «Станкосервист», за договором оренди №192 вiд 02.08.2010, 9070,5грн.
Господарський суд Одеської областi, задоволено.
14. 08.11.2011, Гурiн В.Г., Гурiна С.В., Iсламгалєєв О.Г., Iсламгалєєва А.Р., про звернення стягнення
на предмети iпотеки (за кредитним договором №128-06 вiд 16.10.06р.), 1 232 769,47 грн. и 86 527,85
доларiв США, Приморський районний суд м.Одеси, задоволено.
15. 26.07.10р., Державна податкова iнспекцiя у Приморському районi м. Одеси, про визнання
недiйсними податкових повiдомлень-рiшень вiд 21.07.10р. №0000132210/0, немайновий, Одеський
окружний адмiнiстративний суд, розглядається.
16. 20.09.2011, Кормашев В.В. за кредитним договором №14-08 вiд 06.02.2008р., Приморський
районний суд м.Одеси, 87858,56 грн., задоволено.
17. 23.11.2011, Кормашев В.В. за кредитним договором №100-06 вiд 01.08.2006р., Приморський
районний суд м.Одеси, 37814,31 грн., задоволено.
18. 12.12.2011, Филипська Н.О., Филипський В.А., за кредитним договором №53-11 вiд 26.06.2011,
635695,16 грн., Приморський районний суд м.Одеси, задоволено.
19. 05.07.2012, ВДВС Новокаховського МУЮ Херсонської областi, за кредитним договором №14-08
вiд 06.02.2008р. укладеним з Кормашевим В.В., про зобов’язання вчинити певнi дiї, Одеський
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окружний адмiнiстративний суд, немайновий, задоволено.
20. 17.02.2012, ТОВ “ЮНОР”, ВДВС Котовського МУЮ Одеської областi, за кредитним договором
№ 41/08 вiд 28.03.2008р., укладеним з Валевською О.М., про визнання недiйсними публiчних торгiв,
немайновий, Одеський апеляцiйний господарський суд, вiдмовлено.
21. 14.06.2012, приватний нотарiус Крисюк Л.В. за кредитним договором № 41/08 вiд 28.03.2008р.,
укладеним з Валевською О.М., про визнання недiйсним свiдоцтва про придбання майна з публiчних
торгiв, немайновий, Котовський районний суд Одеської областi, вiдмовлено.
22. 20.10.2011, Мiкулiч I.О. до банку, щодо переказу коштiв, 252500,00 грн., Приморський районний
суд м.Одеси, Апеляцiйний суд Одеської областi, вiдмовлено у позовi.
23. 01.10.2012, Iсламгалєєв О.Г., Iсламгалєєва А.Р. до банку, про визнання недiйсними свiдоцтв про
право власностi (за кредитним договором №128-06 вiд 16.10.06р., укладеним з ТОВ “Гранит К”),
немайновий, Приморський районний суд м.Одеси, розглядається.
24. 10.12.2012, Iсламгалєєв О.Г., Iсламгалєєва А.Р. до Пiдроздiлу примусового виконання рiшень
Одеського МУЮ (банк – третя особа), про визнання недiйсними постанов про передання майна у
власнiсть (за кредитним договором №128-06 вiд 16.10.06р., укладеним з ТОВ “Гранит К”),
немайновий, Одеський окружний адмiнiстративний суд, вiдмовлено.
25. 19.03.2012, ТОВ “Новосавицьке” до банку, про визнання виконавчого напису недiйсним (за
кредитним договором №126-10 вiд 27.12.2010р., укладеним з ТОВ “Новосавицьке”), немайновий,
Приморський районний суд м.Одеси, залишено без розгляду.
26. 19.03.2012, Саєнко I.М. до банку, про визнання виконавчих написiв недiйсними (за кредитним
договором №126-10 вiд 27.12.2010р., укладеним з ТОВ “Новосавицьке”), немайновий, Приморський
районний суд м.Одеси, залишено без розгляду.
27. 21.02.2012, Саєнко I.М. до банку, про визнання виконавчих написiв недiйсними (за кредитним
договором №126-10 вiд 27.12.2010р., укладеним з ТОВ “Новосавицьке”), немайновий, Приморський
районний суд м.Одеси, залишено без розгляду.
28. 02.11.2011, ТОВ «МАН Iндастрiз» до банку, про визнання договору застави майнових прав на
грошовi кошти вiд 16.09.2009р. недiйсним, немайновий, Господарський суд Миколаївської областi,
розглядається.
29. 20.05.10р., позов Управлiння Пенсiйного фонду України в Приморському районi м. Одеси до
банку, про стягнення заборгованостi зi збору на обов’язкове пенсiйне страхування, 48649,41 грн., у
позовi вiдмовлено, Вищий адмiнiстративний суд (розглядається касацiйна скарга).
30. 25.01.2012, Лiквiдатор ФГ "Агро Лiдер Групп” до ВДВС Чечельницького РУЮ Вiнницької
областi (банк – третя особа), Вiнницький окружний адмiнiстративний суд, позов про визнання
протиправними дiй ДВС (за кредитним договором №39-08 вiд 27.03.2008 - ФГ "Агро Лiдер Групп”),
немайновий, вiдмовлено
31. 12.01.2011, Завгороднiй Ю.В. до банку (за кредитними договорами ТОВ «Авiакомпанiя «Таврiя»
№112-08/ОД вiд 29.09.2008р., №92-08 вiд 18.08.2008р., №08-09/ОД вiд 02.02.2009р.), 51 544,31 грн.,
Приморський районний суд м.Одеси, розглядається.
32. 01.12.2011, Березiвська районна державна адмiнiстрацiя Одеської областi, Бiферт О.Я., визнання
недiйсним скасування державної реєстрацiї припинення ФГ «Миротворець – Б.О.Я.», немайновий,
Любашiвський районний суд Одеської областi, задоволено.
33. 16.11.2011, Березiвська районна державна адмiнiстрацiя Одеської областi, Бiферт О.Я., визнання
недiйсним скасування державної реєстрацiї припинення ФГ «Миротворець – Б.О.Я.», немайновий,
Одеський окружний адмiнiстративний суд, припинено провадження.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Протягом 2010-2012 рокiв дiяльностi Банк показує зростання основних показникiв дiяльностi
банкiвської установи, так чистi активи Банку зросли на 16% або на 65 млн.грн., до 472,8 млн.грн., в
тому числi за останнiй рiк на 3% або на 13,8 млн. грн. Загальнi активи зросли на 15%, або на 64,6
млн.грн. та становили 498 млн.грн., тому числi за останнiй рiк на 4% або на 20,3 млн.грн. Зростання
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активiв вiдбулось за рахунок збiльшення кредитування клiєнтiв та розмiщення коштiв на
мiжбанкiвському ринку на 22,3% або на 69,5 млн.грн.
Структура активiв, станом на кiнець 31 грудня 2012 року, має такий вигляд: Кредити наданi клiєнтам
– 57,2%; Кошти в iнших банках – 25,7%; Основнi засоби та нематерiальнi активи – 8,3%; Кошти в
Нацiональному банку – 1,9%; Цiннi папери – 3,2%; Готiвковi кошти– 1,5%; Нарахованi доходи –
1,5%; Iншi активи (в т.ч. дебiторська заборгованiсть) – 0,7%.
Зростання активiв обумовлено нарощенням ресурсної бази. Основними складовими ресурсної бази
Банку є кошти клiєнтiв (юридичних та фiзичних осiб), субординований борг, власний капiтал. Так, у
порiвняннi з 2010 роком, кошти клiєнтiв зросли на 38,4 млн.грн. або на 16,7% , власний капiтал банку
зрiс на 26,5 млн. грн. або на 35,3%, в тому числi за рахунок збiльшення статуного капiталу на 18,8
млн. грн. або на 34,1%.
Структура зобов’язань, станом на кiнець 31 грудня 2012 року, має такий вигляд: Кошти фiзичних
осiб – 52,5%; Кошти iнших банкiв – 19,6%; Кошти юридичних осiб- 19,9%; Субординований борг –
7,3%; Кредиторська заборгованiсть – 0,6%; Iншi зобов’язання - 0,1%.
Протягом останнiх трьох рокiв своєї дiяльностi ПАТ "Iнвестбанк" залишається прибутковою та
рентабельною установою. Обсяг отриманого прибутку за результатами дiяльностi в 2012 роцi
становив 6 млн. грн.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

14440

20462

182

118

14622

20580

будівлі та
споруди

12233

17824

182

118

12415

17942

машини та
обладнання

1138

1475

0.000

0.000

1138

1475

транспортні
засоби

213

422

0.000

0.000

213

422

інші

856

741

0.000

0.000

856

741

2. Невиробничого
призначення:

20056

19625

0.000

0.000

20056

19625

будівлі та
споруди

19727

18990

0.000

0.000

19727

18990

машини та
обладнання

329

27

0.000

0.000

329

27

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

608

0.000

0.000

0.000

608

Усього

34496

40087

182

118

34678

40205

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби, що використовуються банком, мають фiзичну форму, вартiсть їх поступово
зменшується у зв'язку з фiзичним i моральним зносом. Основнi засоби та малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи банку оцiнюються та облiковуються за первiсною вартiстю. У первiсну
вартiсть основних засобiв включаються всi витрати, пов’язанi з придбанням, доставкою, монтажем
та введенням їх в експлуатацiю. Основнi засоби групи «Будiвлi», яка переоцiнювалась банком,
облiковуються за методом переоцiненої (справедливої) вартостi, з вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Основнi засоби класифiкуються за такими
групами з термiнами використання: 1. Будинки, споруди, передавальнi пристрої: Будiвлi - 50 рокiв,
Iнвестицiйна нерухомiсть – 50 рокiв Споруди - 25 рокiв, Лiнiї корпоративного зв'язку - 5 рокiв, 2.
Машини та обладнання - 4-5 рокiв, 3.Транспортнi засоби - 8 рокiв. 4. Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) - 5-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2012 р. складала 43 456
тис. грн, на 01.01.2013 р. 51 876 тис. грн. Сума нарахованого зносу вiдповiдно на 01.01.2012
складала 8 778 тис. грн., на 01.01.2013 р. – 10 806 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв у
середньому складає 28 %. Власнi основнi засоби використовуються в операцiйнiй дiяльностi
банку, частина об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi надана у оперативний лiзинг (оренду). Сума
нарахованого зносу за 2012 рiк складає 1877 тис. грн. У звiтному роцi методи нарахування
амортизацiї основних засобiв та термiни їх використання не змiнювалися. Змiни вартостi основних
засобiв протягом 2012 року обумовленi придбанням нових основних засобiв та нарахуванням
поточної амортизацiї. Обмежень на використання майна Банк не має.
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

47955

X

X

Депозит, наданий банком-резидентом

19.12.2012

20000.000

10.000000000000

19.03.2013

Депозит, наданий банком-резидентом

20.12.2012

11000.000

9.000000000000

20.05.2013

Депозит, наданий банком-резидентом

14.12.2012

10000.000

10.000000000000

14.05.2013

Кредит, що отриман вiд iнших банкiв

27.12.2012

5200.000

26.000000000000

28.01.2013

Кредит, що отриман вiд
Нацiонального банку України
шляхом рефiнансування

06.12.2012

1755

7.5

18.01.2013

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

618

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

322203

X

X

Усього зобов'язань

X

370776

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за користування
Дата
коштами (відсоток
погашення
річних)

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

12.04.2012

13.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

27.12.2012

28.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2011

2

1

3

2010

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X
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дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Розподiл прибутку ПАТ "КБ "Iнвестбанк" за 2010 рiк

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

27

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi спостережної ради не
створено будь-яких комiтетiв

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
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Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Спостережної Ради не може бути одночасно членом
Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Банку. Член Правлiння може бути обраний
членом Спостережної Ради Банку не менш як через 2 роки пiсля припинення його
повноважень у Правлiннi Банку. Член Спостережної Ради, який є представником
акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні
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Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки

Так

Так

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні
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Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

У ПАТ "КБ "Iнвестбанк"
iснуюють внутрiшнi документи,
якi регламентують здiйснення
вiдповiдними структурними
пiдроздiлами банку банкiвських
операцiй (положення, полiтики,
порядки, технологiчнi картки),
посадовi iнструкцiї працiвникiв,
положення про банкiвськi
комiтети, кодекс корпоративного
управлiння.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X
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Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

Не було.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено на вимогу
постанови Правлiння НБУ №389
вiд 09.11.2011 р.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Управлiння Нацiонального банку
України в Одеськiй областi,
Управлiння Пенсiйного Фонду
України у Приморському,
Малиновському, Суворовському,
Київському районi м.Одеси,
Управлiння Пенсiйного фонду
України Комiнтерновського
району.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

75

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Не проводилось.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Особу було змiнено у 2010 роцi у
зв'язку iз змiною форми iснування

76

акцiй

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 29.08.2009 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi Збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Розмiщено на власному wеb-сайтi.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного
управлiння дотримується у повному обсязi.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою Банку є комплексне обслуговування юридичних i фiзичних осiб незалежно вiд державної
належностi та форм власностi, у тому числi акумулювання та ефективного використання коштiв,
майна, ноу-хау, об'єктiв iнтелектуальної власностi, пiдвищення якостi та збiльшення обсягiв
надання банкiвських послуг. Банк здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням комерцiйних iнтересiв
банку, клiєнтiв та сприяє економiчному розвитку та змiцненню фiнансової системи.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕСА" (ЄДРПОУ - 30586903, мiсцезнаходження: м.
Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44). 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БАБIНВЕСТ" (ЄДРПОУ - 33215489, мiсцезнаходження: м. Одеса, площа Грецька, буд. 3/4). 3)
Незвiнський Олександр Федорович. 4) Незвiнська Тамара Миколаївна. Власники iстотної участi
вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiни у їх складi за 2012 рiк не вiдбувались.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення вiдсутнi
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Були застосованi заходи в виглядi штрафу за порушення валютного законодавства згiдно
Постанови НБУ №91 вiд 10.10.2012 року на суму 283,06 гривень, Постанови НБУ №89 вiд
10.10.2012 року на суму 1700,00 гривень, Постанови НБУ №90 вiд 10.10.2012 року на суму 1700,00
гривень. Заходи,застосованi до членiв Наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувались.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками Банку орiєнтується на нормативно-правовi акти Нацiонального
банку України, на вимоги Базельського комiтету з питань банкiвської дiяльностi та дiючого
законодавства України щодо дотримання встановлених норм лiквiдностi, платоспроможностi,
достатностi капiталу. Для забезпечення безперервної дiяльностi у Банку розроблено "План заходiв
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" на випадок виникнення непередбачених обставин" та для бiльш детального
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управлiння ризиком лiквiдностi на випадок кризових обставин "План дiй ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у
випадку виникнення кризи лiквiдностi", якi регламентують порядок прийняття рiшень та дiй Банку
у випадку непередбачених обставин.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
При проведеннi аудиторських перевiрок фахiвцi вiддiлу внутрiшнього аудиту керувались
вимогами Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про органiзацiю
внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України", затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 20.03.98 №114 (зi змiнами i доповненнями), вимогами
"Стандартiв аудиту ПАТ "КБ "Iнвестбанк" , iнших внутрiшнiх положень i процедур банку. Планом
роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту на 2012 рiк передбачалось проведення 20-ти аудиторських
перевiрок, що охоплювали практично усi напрями дiяльностi банку. Усi запланованi аудиторськi
перевiрки вiддiлом внутрiшнього аудиту протягом звiтного року виконано у повному обсязi.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Зазначенi факти вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Немає.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Протягом звiтного року Банк мав кредитнi та депозитнi вiдносини з пов'язаними особами. Обсяг за
кредитними операцiями з iнсайдерами/пов’язаними особами склав 953 тис. грн. або 0,33% вiд
кредитного портфелю. Питома вага в коштах клiєнтiв за операцiями з iнсайдерами/пов’язаними
особами протягом року зменшилась на 1528 тис. грн., та склала 5,11%. Станом на кiнець дня 31
грудня 2012 року Н9 дорiвнює 0,27 % при нормативному значеннi не бiльше 5 %. Норматив
максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам
становить 1,29%, при нормативному значенi не бiльше 30%. Простроченi кредити, що наданi
пов’язаним особам станом на кiнець року в Банку вiдсутнi. Характер вiдносин Банку з пов'язаними
особами не має суттєвих вiдмiнностей вiд взаємовiдносин, що встановлено Банком для будь-яких
iнших контрагентiв.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську
дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, що прийнятi як
Нацiональнi стандарти аудиту вiдповiдним рiшенням Аудиторської палати України, а також з
врахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських
перевiрок банкiв України.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Аудиторько-консалтiнгова фiрма "Грантье" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(код ЄДРПОУ - 21026423, мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
17 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
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2 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги протягом звiтного року Банку не надавались
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
2012-2011 р. - Аудиторько-консалтiнгова фiрма "Грантье" у виглядi товариства з обмеженою
вiдповiжальнiстю. 2010-2006 рр. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Респект".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактiв
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Згiдно внутрiшнiх положень Банку
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Голова Правлiння Резнiченко Олена Миколаївна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги до Банку стосовно надання фiнансових послуг протягом року не надходили
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг Банком вiдсутнi
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2012
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

52063

33326

2048

2480

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

61

8313

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

81746

82859

Кредити та заборгованість клієнтів

10

274754

291651

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

15976

60

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

19591

10974

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

16

Відстрочений податковий актив

38

27

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

21645

25498

Інші фінансові активи

17

1582

1867

Інші активи

18

1141

535

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

1826

1625

472471

459231

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

72955

90000

Кошти клієнтів

21

268369

242969

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

618

442

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

1592

2755

Інші зобов'язання

26

146

162

Субординований борг

27

27096

27085

80

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

370776

363413

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

74130

68483

Емісійні різниці

28

0

478

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6409

6689

Резервні та інші фонди банку

13353

12391

7803

7777

0

0

Усього власного капіталу

101695

95818

Усього зобов'язань та власного капіталу

472471

459231

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки
Затверджено до випуску та
підписано
04.03.2013

року

Керівник

Резнiченко О.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Кравченко Л.О. (048)
7246790
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Парасiч О.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

60357

57649

Процентні витрати

31

38381

35629

21976

22020

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

7111

7564

Комісійні витрати

32

487

493

-40

-154

0

0

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

646

1085

Результат від переоцінки іноземної валюти

-10

-198

0

0

9, 10

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

1416

5521

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

18

8

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

1

0

Інші операційні доходи

33

1224

1246

Адміністративні та інші операційні витрати

34

20524

18211

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

8463

7330

2321

1944

6142

5386

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

82

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

6142

5386

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

26

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

1035

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

26

1035

6168

6421

6142

5386

0

0

6168

6421

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.09

0.08

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.09

0.08

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

0.09

0.08

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

0.09

0.08

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

36

36

36

83

Примітки

-

Затверджено до випуску та
підписано
04.03.2013

року

Керівник

Резнiченко О.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Кравченко Л.О. (048)
7246790
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Парасiч О.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)

84

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 рік
Належить власникам банку
Найменування
статті

1

Усього
резервні,
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні
власного
інші фонди нерозподілений
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
2

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

3

4

5

6

7

8

9

55280

0

19021

804

75105

0

75105

0

0

0

610

610

0

610

55280

0

19021

1414

75715

0

75715

0

0

1147

5275

6422

0

6422

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

9

14000

0

0

0

14000

0

14000

емісійний дохід

9

0

0

0

0

0

0

0

купівля

28

-797

478

0

0

-319

0

319

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

68483

478

20168

6689

95818

0

95818

0

0

988

4570

5558

0

5558

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

85

доходу
Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

4850

0

0

-4850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

797

-478

0

0

319

0

319

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74130

0

21156

6409

101695

0

101695

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

-

Затверджено до випуску та
підписано
04.03.2013

року

Керівник

Резнiченко О.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Кравченко Л.О. (048)
7246790
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Парасiч О.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

Інші отримані операційні доходи

0

0

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

87

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
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Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

0

0

0

0

-
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

8463

7330

Знос та амортизація

1918

2012

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

6848

5629

Амортизація дисконту/(премії)

-1445

-32

Результат операцій з торговими цінними паперами

40

154

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

-646

1085

(Нараховані доходи)

-1542

3687

Нараховані витрати

16

6

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

4645

2462

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

18297

22333

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

432

2075

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

8000

1497

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-1410

-19058

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

13523

-70580

360

329

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-5457

-6495

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-17045

8873

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

25400

12899

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

-1255

-16992

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

90

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток

40845

-65119

Податок на прибуток, що сплачений

-2321

-1944

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

38524

-67063

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-14206

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

4

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

-5287

-2711

12, 17

0

0

14

-661

2571

14, 17

0

0

14

32

133

14, 17

0

0

6

0

-20116

-3

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

14000

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

-319

Продаж власних акцій

26

319

0

Отримання субординованого боргу

25

0

27085

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
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Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

319

40766

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

10

198

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

18737

-26102

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

33326

59428

52063

33326

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтка 1. Iнформацiя про банк.
Найменування банку:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк
«IНВЕСТБАНК»
Скорочене найменування: ПАТ «КБ «IНВЕСТБАНК»
Мiсцезнаходження: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б».
Материнська компанiя: Вiдсутня.
Органiзацiйно-правова
форма банку: Публiчне акцiонерне товариство.
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «IНВЕСТБАНК»» (надалi-Банк)
зареєстровано Нацiональним банком України 31 березня 1992 року (реєстрацiйний № 95). Свою
дiяльнiсть Банк здiйснює згiдно з дiючим законодавством України, зокрема Законом України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», нормативними актами Нацiонального банку України та на пiдставi
банкiвської лiцензiї вiд 07.11.2011 № 98 на право надання послуг, передбачених частиною 3 статтi
47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», та Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй вiд 05.10.2012 № 98-2, виданих Нацiональним банком України.
Банк лiцензований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних (види дiяльностi: брокерська дiяльнiсть, дилерська
дiяльнiсть, андеррайтинг, дiяльнiсть по управлiнню цiнними паперами та депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв).
ПАТ «КБ «Iнвестбанк» є унiверсальним банком. У складi Банку працює одна територiально
вiдокремлена фiлiя та дев’ятнадцять вiддiлень.
Основна дiяльнiсть Банку полягає у веденнi банкiвських рахункiв, залученнi депозитiв, наданнi
кредитiв, здiйсненнi платежiв, торгiвлi цiнними паперами, здiйсненнi операцiй з iноземними
валютами та наданнi iнших банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам.
Стратегiчна мета дiяльностi Банку:
- здiйснення Банком своєї дiяльностi з урахуванням комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв;
- пiдтримка лiквiдностi та збереження iснуючої позицiї на банкiвському ринку;
- збiльшення об’єму та якостi комiсiйних послуг;
- постiйне збiльшення власного капiталу Банку з метою збiльшення обсягiв та розширення кола
операцiй, мiнiмiзацiї ризикiв, притаманних дiяльностi Банку.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (дата реєстрацiї - 02.09.1999,
свiдоцтво учасника Фонду № 032 вiд 18.10.2012).
За станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року частка керiвництва в акцiях Банку складає:
- Спостережна Рада Банку - 71,5%;
- Правлiння Банку - 0,0%.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть.
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується,
зокрема, валюта, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у
валютнiй сферi, вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на
дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Закони та нормативнi акти, якi регулюють
порядок ведення бiзнесу в Українi, як i ранiше схильнi до швидких змiн. Iснує можливiсть рiзної
iнтерпретацiї податкового, валютного та митного законодавства, а також iншi правовi та фiскальнi
проблеми, на якi наражаються компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi. Майбутнi напрямки
розвитку України в найбiльшiй мiрi залежать вiд економiчної, податкової та кредитно-грошової
полiтики в державi, прийнятих законiв та нормативних актiв, а також змiн полiтичної ситуацiї в
країнi.
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Зовнiшнi умови функцiонування економiки України в 2012 роцi були несприятливими. За
домiнування рецесивних тенденцiй у свiтовiй економiцi знижувалися попит i цiни на традицiйну
українську експортну продукцiю. Економiчному середовищу 2012 року характерне уповiльнення
зростання економiки з посиленням дiї негативних процесiв як зовнiшнього, так i внутрiшнього
характеру. Це вiдповiдним чином вiдображалося на показниках економiчного розвитку України.
Збiльшення реального ВВП у 2012 роцi становило 0,2 % порiвняно з 5,2 % у 2011 роцi. Тенденцiї
динамiки ключових видiв виробничої дiяльностi дають пiдстави говорити про стагнацiйний
характер розвитку української економiки у 2012 роцi.
Нацiональний банк України у 2012 роцi забезпечив стабiльнiсть грошової одиницi України.
Ураховуючи стабiльну цiнову ситуацiю в країнi, вiн вжив комплекс заходiв, спрямованих на
пiдтримку процесiв економiчного зростання шляхом стимулювання кредитної дiяльностi банкiв.
Зокрема, було знижено облiкову ставку та ставки за кредитами рефiнансування, активно
проводились операцiї з пiдтримки лiквiдностi банкiвської системи через надання кредитiв
рефiнансування та операцiї з купiвлi цiнних паперiв, запроваджено гнучкiшi вимоги до
формування банками обов’язкових резервiв.
Банки мали достатню лiквiднiсть для виконання ними своїх функцiй. Проте в умовах наявностi
значних зовнiшнiх ризикiв,невизначеностi щодо подальшого розвитку ситуацiї на ринках та
внаслiдок вiдносно недостатнього рiвня платоспроможностi позичальникiв .кредитна активнiсть
банкiв вiдновлювалася недостатньо високими темпами – прирiст обсягiв кредитування ними
реального сектору економiки за 2012 рiк становив 4,9.
Загальний обсяг кредитiв, наданих фiзичним особам, у 2012 роцi зменшився на 6,7%.
Обсяг кредитiв, наданих населенню в iноземнiй валютi, за пiдсумками 2012 року вперше з 2003
року став меншим порiвняно з вiдповiдним показником у нацiональнiй валютi. Отже, динамiка
банкiвського кредитування в 2012 роцi супроводжувалася нiвелюванням валютних диспропорцiй,
накопичених напередоднi кризи 2008 року.
Подальший економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд дiяльностi
уряду, спрямованої на пiдтримку зростання та впровадження змiн у податковiй, юридичнiй та
регулятивнiй сферах. Керiвництво банку вважає, що приймає всi необхiднi заходи для для
забезпечення стабiльної дiяльностi i розвитку в умовах, що склалися.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(“МСФЗ”) на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в
подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку.
Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень, якщо не зазначено iнше. Дана
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки
будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 16 “Основнi
засоби”, оцiнки окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 “Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка”, якi вiдображаються за справедливою вартiстю.
Банк веде свiй бухгалтерський облiк згiдно iз законодавством України та у вiдповiдностi до
основних принципiв МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена Банком на основi
бухгалтерських записiв та мiстить коригування, необхiднi для подання такої фiнансової звiтностi
згiдно з МСФЗ. Цi коригування фiнансової звiтностi включають певнi змiни класифiкацiї з метою
вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи змiну класифiкацiї окремих
активiв та зобов’язань, доходiв та витрат у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi.
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики.
Облiкова полiтика банку - це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
банком для складання та подання фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть у Банку ґрунтуються на таких принципах:
повне висвiтлення - усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без
будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi
наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
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вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань
власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи контрольованi ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується,
призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня
заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що банк є
безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Якщо банк планує
скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення
економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж
акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх
зобов'язань;
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних
статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату;
прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок поточного
звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам за станом на кiнець попереднього звiтного перiоду;
суттєвiсть - у фiнансових звiтах має вiдображатись уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття
рiшень керiвниками банку чи iнвесторами. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або
викривлення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi;
вiдкритiсть - фiнансовi звiти мають бути достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути
двозначностi, правдиво вiдображати операцiї банку з необхiдними поясненнями в записках про
правила оцiнки активiв i зобов'язань. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту статей звiтiв. Звiтнiсть
має бути чiтко викладена i зрозумiла для користувача
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан тодi, коли вiн
стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та
реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою
розрахунку.
Активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не
переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку,
на наступнi звiтнi перiоди.
Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та
прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу
здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквидних i
недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та
стабiльностi Банку.
Вимоги облiкової полiтики Банку в частинi методiв оцiнки активiв та зобов’язань, їх переоцiнки,
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створення спецiальних резервiв на покриття можливих втрат реалiзовувалися Банком вiдповiдно
до законодавчих актiв України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України й
основних вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi..
Цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi), якi придбанi, первiсно оцiнюються та
вiдображаються на балансi Банку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на
операцiї з придбання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на
операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних
паперiв.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу (котирується) на активному ринку,
визначалась Банком за їх ринковою вартiстю.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до
погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображається в
бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату
розрахунку.
Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, якi облiковуються в торговому портфелi, переглядаються на
зменшення корисностi. Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу, якщо є
об'єктивнi докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки
за цiнними паперами.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти. Нарахування
процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на
мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його продажу або погашення.
Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) оцiнюються Банком пiд час
первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi,
що пов'язанi з iнiцiюванням кредитiв або вкладiв (депозитiв).
Витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового
iнструменту, вiдображаються на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Кредити, вклади (депозити) Банк оцiнює пiсля первiсного визнання за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи i витрати за кредитами, вкладами
(депозитами) та амортизує дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума
дисконту (премiї) має бути повнiстю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу
(депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо
вона змiнюється залежно вiд коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премiї) за
фiнансовим iнструментом з плаваючою ставкою пов'язана зi змiною кредитного ризику
контрагента, вона амортизується протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту.
Методом оцiнювання для визначення справедливої вартостi кредитiв та вкладiв (депозитiв) є
дисконтування грошових потокiв.
Об'єкти основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або створений) визнаються
активами, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його
використанням, i його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання (з
вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню,
та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного
для використання за призначенням.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнається земля чи будiвля або частина будiвлi, або земля i будiвля,
що перебувають у розпорядженнi Банка з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд
зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або адмiнiстративних цiлей.
Пiсля первiсного визнання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
здiйснює або за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та
втрат вiд зменшення корисностi, або за справедливою вартiстю, з визнанням прибутку або збитку
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у разi її змiни.
Метод оцiнки iнвестицiйної нерухомостi визначається рiшенням Правлiння Банку по кожному
об’єкту такої нерухомостi окремо, враховуючi очiкуванi економiчнi результати вiд операцiй з
iнвестицiйним активом.
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких
активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.
Облiк необоротних активiв, якi утримуванi для продажу, здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), з визнанням зменшення корисностi.
Запаси матерiальних цiнностей визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути достовiрно
визначена.
Запаси матерiальних цiнностей в облiку Банку вiдображаються за первiсною вартiстю, включаючи
витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом
вiдшкодовуються Банку) i не переоцiнюються.
Активи, що переданi у фiнансовий лiзинг (оренду), облiковуються Банком як виданий кредит, на
який поширюються вимоги щодо облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та
формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики.
В бухгалтерському облiку наданий у фiнансовий лiзинг (оренду) об'єкт необоротних активiв
здiйснюється у сумi мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної
вартостi.
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної
вартостi об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) та теперiшньою його вартiстю, що визначена за
лiзинговою (орендною) ставкою процента, є доходом Банку.
4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання при первiсному визнаннi оцiнюються за їх
справедливою вартiстю плюс (у випадках фiнансового активу або фiнансового зобов’язання не за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю,
якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту Банк присвоює йому вiдповiдну категорiю.
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї. До
стандартних операцiй з купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових
активiв, де передбачається передача активiв у строки, якi встановленi законодавством або
прийнятi на ринку. Фiнансовi активи, що класифiкуються як утриманi до продажу, вiдносяться до
категорiї „фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку”. Фiнансовi активи класифiкуються як утриманi для продажу, якщо їх придбали з
метою продати негайно або в найближчий час.
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються
з метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як цiннi папери,
наявнi для продажу. Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на
органiзованих фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або
цiною дилерiв, без вирахування витрат на здiйснення операцiї. Справедлива вартiсть всiх iнших
фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, визначається з використанням
вiдповiдних методiв оцiнки, якi включають використання чистої дисконтованої вартостi,
порiвняння з iдентичними iнструментами, стосовно яких iснує iнформацiя про ринковi цiни,
цiноутворення опцiонiв та iншi вiдповiднi методи оцiнки.
4.3. Знецiнення фiнансових активiв.
Фiнансовi активи, iншi нiж тi, що визнаються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки,
оцiнюються на наявнiсть знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовий актив або
група фiнансових активiв вважаються знецiненими, тодi i тiльки тодi, коли iснує свiдчення
знецiнення, у результатi однiєї або декiлькох подiй (“подiй збитку”), що вiдбулись пiсля
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початкового визнання фiнансового активу, i цi подiї збитку впливають на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, так що цi
збитки можна достовiрно оцiнити.
Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення визначаються як рiзниця мiж балансовою вартiстю та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного
вiдшкодування вiд застав та гарантiй, якi дисконтованi за первiсною ефективною ставкою
процента, для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю. Якщо у
наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення можна об’єктивно
вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд
знецiнення сторнується через звiт про сукупнi прибутки за умови, що балансова вартiсть активу на
дату сторнування збитку вiд знецiнення не перевищує амортизовану собiвартiсть, за якою актив би
облiковувався, якби збиток вiд знецiнення не був визнаний.
Коли iснує об’єктивне свiдчення знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, сукупний збиток,
який ранiше був визнаний у капiталi, вилучається iз капiталу i визнається у звiтi про сукупнi
прибутки за перiод. Сторнування таких збиткiв вiд знецiнення за борговими iнструментами, якi
об’єктивно стосуються подiй, що вiдбуваються пiсля знецiнення, визнаються у звiтi про сукупнi
прибутки за вiдповiдний перiод.
Змiна резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення вiдображається у складi фiнансового результату
за рахунок коригування суми резерву. Загальна сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення
вираховується iз балансової вартостi активiв, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан .
Критерiї, якi Банк розглядає при визначеннi наявностi об’єктивних ознак знецiнення, включають
iнформацiю про лiквiднiсть позичальника чи емiтента, його платоспроможнiсть, рiвень ризикiв
бiзнесу та фiнансового ризику, рiвнi та тенденцiї невиконання зобов’язань по аналогiчним
фiнансовим активам, тенденцiї та умови нацiональної та мiсцевої економiки, та про справедливу
вартiсть застави та гарантiй. Цi та iншi фактори можуть, окремо чи в сукупностi, бути достатньою
об’єктивною пiдставою для визнання збитку вiд знецiнення фiнансового активу. До iнших
основних критерiїв, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд
знецiнення вiдносяться:
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова
iнформацiя позичальника;
- ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та
- вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може
бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то
визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума
зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк. Активи, погашення яких
неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення
всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи - Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо:
• строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору,
закiнчується;
• передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення визнання (якi зазначено
нiжче).
Банк передає фiнансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:
• банк передає права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi
договором;
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• банк зберiгає права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi
договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошовi потоки одному чи
кiльком одержувачам за договором, що вiдповiдає таким умовам:
а) банк не має зобов'язання сплатити суми кiнцевим покупцям до часу отримання еквiвалентних
сум вiд первiсного активу;
б) умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первiсний фiнансовий
актив, крiм його передавання кiнцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити
грошовi потоки;
в) банк має зобов'язання передати будь-якi грошовi потоки, якi вiн iнкасує за дорученням кiнцевих
одержувачiв, без суттєвої затримки.
Банком оцiнюються межi, у яких вiн зберiгає всi ризики та винагороди вiд володiння активом пiд
час передавання фiнансового активу, з урахуванням такого:
а) якщо банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то
вiн має припинити визнання фiнансового активу i визнати права i зобов'язання, створенi або
збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов'язання;
б) якщо банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то
вiн продовжує визнавати фiнансовий актив;
в) якщо банк не передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом, то вiн визначає, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом.
Банк не здiйснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi, може здiйснити цей продаж в
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого
передавання.
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, то банк припиняє визнання такого активу i
визнає права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або
зобов'язання. У разi збереження контролю за фiнансовим активом банк продовжує визнавати
переданий фiнансовий актив у межах його подальшої участi в ньому.
Банк визнає рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та сумою отриманої
компенсацiї як iншi операцiйнi доходи або витрати в разi припинення визнання такого активу.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансове зобов’язання перестає визнаватися тодi, якщо фiнансове
зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.
В бухгалтерському облiку вiдображається обмiн мiж позичальником та кредитором борговими
фiнансовими зобов'язаннями за суттєво вiдмiнними умовами як погашення первiсного
фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Аналогiчно суттєвi змiни
умов за фiнансовим зобов'язанням або його частиною Банк вiдображає в бухгалтерському облiку
як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.
Банк визначає суттєво вiдмiнними такi умови, вiдповiдно до яких чиста вартiсть теперiшнiх
грошових потокiв за новими умовами, дисконтована iз застосуванням первiсної ефективної ставки
вiдсотка вiдрiзняється щонайменше на 10 % вiд дисконтованої теперiшньої вартостi грошових
потокiв, що залишилися до строку погашення первiсного фiнансового зобов'язання.
Будь-якi витрати або винагороди Банк вiдображає як iншi операцiйнi доходи або витрати на
погашення, якщо обмiн борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим
зобов'язанням вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового
зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Балансова вартiсть фiнансового
зобов'язання коригуються на будь-якi витрати та винагороди за ним i здiйснюється їх амортизацiя
за ефективною ставкою вiдсотка з урахуванням змiнених грошових потокiв, якщо обмiн
борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за ними не вiдображається в
бухгалтерському облiку як погашення.
4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають готiвку в касi, необмеженi у використаннi залишки
на кореспондентських рахунках у Нацiональному банку України та в iнших банках, а також
еквiваленти грошових коштiв, що є короткостроковими, високолiквiдними iнвестицiями, якi
вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв, i яким притаманний незначний ризик змiни
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iх вартостi (наприклад кредити та депозити «овернайт»), кошти, наданi банкам країн, якi входять
до Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (“ОЕСР”) та iнших країн, якi можуть
бути вiльно конвертованi у вiдповiдну суму грошових коштiв протягом короткого термiну, за
винятком гарантiйних депозитiв для операцiй з пластиковими картками, та необмеженi у
використаннi залишки на кореспондентських рахунках у банках.
Примiтка 4.6. Торговi цiннi папери.
У торговому портфелi Банку облiковуються:
а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що
використовуються Банком для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань
цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час;
б) будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються Банком на етапi первiсного визнання як такi, щодо
яких Банк має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу
вартiсть яких неможливо достовiрно визначити).
За станом на звiтну дату у торговому портфелi Банку облiковувались акцiї українських емiтентiв,
якi включенi до бiржового реєстру ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» та ПАТ «Українська бiржа».
Цiннi папери в торговому портфелi Банку первiсно оцiнювалися за справедливою вартiстю. На
кожну наступну пiсля визнання дату балансу цiннi папери у торговому портфелi оцiнювалися за їх
справедливою вартiстю.
Вiдповiдно до внутрiшнiх положень Банку, витрати на операцiї з придбання цiнних паперiв
визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
За борговими цiнними паперами в торговому портфелi Банк визнає процентнi доходи згiдно iз
встановленою процентною ставкою купона за цими цiнними паперами. Нарахування процентiв за
купонними цiнними паперами здiйснюється за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх
придбання до дати погашення або продажу. Вiд володiння цiнними паперами з невизначеним
доходом банк отримує доходи у виглядi дивiдендiв.
Доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у нацiональнiй валютi за офiцiйним
валютним курсом на дату їх нарахування та/або отримання i сплати.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно-оформлених
ринках та внесенi до бiржового реєстру, визначалась за їх ринковою вартiстю. Ринковою вартiстю
цiнних паперiв, що внесенi до бiржового реєстру вважалась котирувальна цiна покупця (цiна bid)
за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на ПАТ «Українська бiржа» за станом на час
закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця (надалi – котирування). Саме за цим методом
визначалась справедлива вартiсть цiнних паперiв, що облiковуються у торговому портфелi Банку
на звiтну дату.
У разi вiдсутностi котирувань на зазначену дату справедлива вартiсть цiнного папера, який
внесено до бiржового реєстру вiдповiдно до внутрiшнiх положень Банку визначається за його
останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися
протягом останнiх 5 робочих днiв звiтного мiсяця.
Ринковою вартiстю цiнних паперiв, що не внесенi до бiржового реєстру, вважається котирувальна
цiна покупця (цiна bid) за даними оприлюднених котирувань нелiстингових цiнних паперiв на
фондових бiржах (ПФТС, Українська бiржа, тощо) за станом на час закриття останнього бiржового
дня звiтного мiсяця.
У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату справедлива вартiсть цiнного папера,
визначається за його останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв,
якi вiдбулися протягом останнiх 10 робочих днiв звiтного мiсяця.
У разi, якщо отримання котирування ринкових цiн на цiннi папери за будь якої причини є
недоступним, то Банк застосовує для визначення справедливої вартостi такi методи:
- Посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту.
- Аналiз дисконтованих грошових потокiв.
- Метод незалежної експертної оцiнки.
Протягом звiтного року та на звiтну дату цiннi папери, що не внесенi до бiржового реєстру або
справедливу вартiсть яких визначити неможливо на балансi Банку не облiковувалися.
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Продовження тексту приміток
Примiтка 4.7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв – це фiнансовi активи, що облiковуються, коли Банк надає
грошовi кошти клiєнтам з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi, яка не
пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має
бути погашена на встановлену чи визначену дату, при цьому Банк не має намiру здiйснювати
торговi операцiї з цiєю дебiторською заборгованiстю.
Кредити, наданi клiєнтам, вiдображаються за вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд
знецiнення.
Кредити i заборгованость клiєнтiв первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi
витрати на проведення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не
дорiвнює справедливiй вартостi кредиту, наприклад, коли кредит наданий за ставками, нижчими
вiд ринкових, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та справедливою вартiстю
кредиту визнається як збиток при первiсному визнаннi кредиту i включається до звiту про сукупнi
прибутки вiдповiдно до характеру цих збиткiв. Пiсля первiсної оцiнки такi активи вiдображаються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. На дату балансу
усi кредити за винятком овердрафтiв та кредитних лiнiй оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або надбавки при
придбаннi, а також комiсiйних i витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя дисконту/премiї здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв та у тiй валютi, в
якiй облiковується пов’язаний з ними фiнансовий iнструмент. Для цього при вiднесеннi на
рахунки неамортизованого дисконту або премiї наперед отриманих (сплачених) комiсiй в iншiй
валютi проводиться їх конвертацiя в валюту кредиту за поточним офiцiйним курсом на дату
первiсного визнання такого кредиту. Банк амортизує дисконт (премiю) протягом строку дiї
фiнансового iнструменту. Сума дисконту (премiї) має бути повнiстю амортизована на дату
погашення (повернення) кредиту.У звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
амортизацiя включається до статтi «Процентнi доходи».
Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, не звертаючи стягнення на
забезпечення. Реструктуризацiя кредитної заборгованостi проводиться банком з метою
запобiгання погiршенню якостi кредитного портфелю та створення сприятливих умов для
виконання боргових зобов’язань позичальниками, у яких виникли тимчасовi фiнансовi труднощi.
До такої реструктуризацiї вiдноситься продовження термiнiв погашення i узгодження нових умов
кредиту.
Операцiї з продовження строку дiї (пролонгацiї) кредитних договорiв облiковуються за
вiдповiдними рахунками з облiку короткострокових або довгострокових кредитiв залежно вiд
строку, що визначається вiд дати пролонгацiї до дати погашення.
Пiсля перегляду умов кредитування кредит бiльше не вважається простроченим. Такi кредити
продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi, а їх вiдновлювальна вартiсть
розраховується з використанням первiсної процентної ставки за кредитом.
Переуступка заборгованостi по кредиту, що виникає при пiдписаннi додаткової угоди до
iснуючого кредитного договору у зв’язку зi змiною позичальника, вiдображається в балансi як
погашення заборгованостi одного контрагента та виникнення боргу в iншого.
Змiна валюти кредитної заборгованостi та переведення боргу на нового позичальника
облiковуються як надання нового кредиту для погашення iснуючої заборгованостi та визнання
нового фiнансового iнструменту з одночасним погашенням старого. Змiна валюти кредитної
заборгованостi без змiни суттєвих умов кредитного договору не призводить до змiни цiльового
використання кредитної заборгованостi.
Процентнi доходи та витрати за операцiями з кредитами та заборгованiстю клiєнтiв облiковуються
вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки.
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Примiтка 4.8. Цiннi папери у портфелi банку на продаж.
У портфелi цiнних паперiв на продаж облiковуються:
а) борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Банк не має намiру i/або змоги тримати
до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до
погашення;
б) цiннi папери, якi Банк готовий продати у зв'язку iз змiною ринкових вiдсоткових ставок, його
потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй;
в) акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно
визначити справедливу вартiсть;
г) фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються
виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;
д) iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж.
На дату балансу цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються:
- за справедливою вартiстю;
- за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi - акцiї та
iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити
неможливо;
- за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю та справедливою вартiстю за вирахуванням
витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що
переведенi в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 мiсяцiв;
- за найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi
компанiї, що придбанi та утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв.
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю,
пiдлягають переоцiнцi. Обов'язково на дату балансу результати переоцiнки вiдображаються в
капiталi Банку.
Усi цiннi папери в портфелi Банку на продаж на дату балансу пiдлягають перегляду на зменшення
корисностi.
За станом на кiнець дня 31.12.2012р. у портфелi Банку на продаж облiковувались акцiї бiржi та
облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП). Цiннi папери в портфелi банку на продаж
первiсно оцiнювалися за справедливою вартiстю. На кожну наступну дату балансу цiннi папери у
портфелi банку на продаж оцiнювались за собiвартiстю з урахування часткового списання
внаслiдок зменшення корисностi, яке має нульове значення, оскiльки вiдповiдно до облiкової
полiтики Банку, Банк має право не формувати резерв в цiннi папери, емiтованi центральними
органами виконавчої влади, а також пiд вкладення в акцiї (частки) бiрж, що свiдчить про
вiдсутнiсть необхiдностi перегляду на зменшення корисностi зазначених цiнних паперiв.
Банк, за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж визнає процентнi доходи, у
тому числi процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), з використанням ефективної
ставки вiдсотка. Вiд володiння цiнними паперами з невизначеним доходом Банк отримує доходи у
виглядi дивiдендiв.
Банк визнає процентнi доходи за цiнними паперами в портфелi на продаж на кожну дату балансу.
Витратами звiтного перiоду Банком визнається сума втрат вiд зменшення корисностi за акцiями та
iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за собiвартiстю та
визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та поточною вартiстю оцiнених майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подiбного
фiнансового активу.
Доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у нацiональнiй валютi за офiцiйним
валютним курсом на дату їх нарахування та/або отримання i сплати.
Iнформацiя за примiткою 4.09. «Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням
зворотного викупу (продажу)» рiчного звiту Банку за 2012 рiк не надається, оскiльки протягом
звiтного року зазначенi вище договори Банком не укладалися.
Примiтка 4.10. Цiннi папери у портфелi банку до погашення.
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До портфелю до погашення Банк протягом звiтного року вiдносив борговi цiннi папери, щодо яких
була у наявностi намiр та змога банку утримувати їх до строку погашення з метою отримання
процентного доходу.
Цiннi папери, вiднесенi до портфелю до погашення первiсно оцiнювалися та вiдображалися в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додавалися витрати на операцiї з
придбання таких цiнних паперiв. Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у
портфель до погашення, у разi їх наявностi, мали вiдображатися за рахунками з облiку дисконту
(премiї) на дату їх придбання.
На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу цiннi папери, що утримувалися до
погашення, облiковувалися за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки
вiдсотка (за наявностi дисконту, премiї).
Цiннi папери що облiковуються в портфелi до погашення, на кожну дату балансу переглядаються
на зменшення корисностi, у разi якщо є об'єктивнi докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають
вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами.
За цiнними паперами в портфелi Банку до погашення Банк визнає процентнi доходи, у тому числi
у виглядi амортизацiї дисконту (премiї) iз застосуванням принципу нарахування та методу
ефективної ставки вiдсотка.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель Банку до погашення
вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Амортизацiя дисконту (премiї) не здiйснюється для боргових цiнних паперiв, якщо величина
дисконту (премiї) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, нiж 1 % вiд суми номiналу. У
такому разi вся сума дисконту (премiї) збiльшує (зменшує) процентнi доходи пiд час первiсного
визнання цiнного папера.
Доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у нацiональнiй валютi за офiцiйним
валютним курсом на дату їх нарахування та/або отримання i сплати.
За станом на кiнець дня 31.12.2012р. у портфелi до погашення вiдсутнi цiннi папери. Протягом
звiтного року на балансi банку облiковувалися облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП),
щодо яких здiйснювалося нарахування вiдсоткiв та, вiдповiдно до облiкової полiтики Банку, не
визнавалося зменшення корисностi.
4.11. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Протягом 2012 року Банк не здiйснював iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
4.12. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнається земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання,
утримувана Банком з метою збiльшення вартостi капiталу або отримання лiзингових (орендних)
платежiв, чи для досягнення обох цiлей.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi та метод її оцiнки (за первiсною або за справедливою
вартiстю) визначається рiшенням Правлiння Банку по кожному об’єкту такої нерухомостi окремо,
враховуючi очiкуванi економiчнi результати вiд операцiй з iнвестицiйним активом.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi
визнаються витратами поточного перiоду пiд час їх здiйснення, доходи вiд надання в оренду
об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi визнаються доходами звiтного перiоду пiд час їх отримання
або нарахування за умовами вiдповiдних договорiв.
У разi здiйснення витрат, пов’язаних iз полiпшенням об’єкту iнвестицiйної нерухомостi
(модернiзацiя, реконструкцiя, перебудова, тощо), що призведуть до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод, що очiкується отримати вiд використання об’єкту, такi витрати збiльшують
первiсну вартiсть iнвестицiйної нерухомостi.
Банком використовується метод оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi за справедливою
вартiстю тiльки у разi, якщо таку справедливу вартiсть можна достовiрно визначити, та при облiку
земельних дiлянок, оскiльки вартiсть землi не пiдлягає амортизацiї.
Для визначення справедливої вартостi об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi, що належать Банку, не
рiдше 1 разу на рiк, при проведеннi щорiчної iнвентаризацiї, проводиться оцiнка усiх об’єктiв
незалежним оцiнювачем.
Якщо справедливу вартiсть об’єкту iнвестицiйної нерухомостi достовiрно визначити неможливо,
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банком застосовується метод оцiнки за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахування
накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. При цьому амортизацiя
нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом виходячи iз строку корисного використання
об’єкту. Строки корисного використання встановлюються за рiшенням Правлiння Банку пiд час
оприбуткування об’єкту iнвестицiйної нерухомостi на баланс та переглядаються при проведеннi
щорiчної iнвентаризацiї вiдповiдною iнвентаризацiйною комiсiєю.
Iнформацiя щодо операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю вiдображена у примiтцi 14 „Iнвестицiйна
нерухомiсть”.
4.13. Основнi засоби.
Основнi засоби – матерiальнi активи, якi банк утримує з метою використання їх у процесi своєї
дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй та очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Основнi засоби, що використовуються Банком, мають фiзичну форму, вартiсть їх поступово
зменшується у зв’язку з фiзичним i моральним зносом.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Банку оцiнюються та облiковуються за
первiсною вартiстю. У первiсну вартiсть основних засобiв включаються всi витрати, пов’язанi з
придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацiю. Основнi засоби групи 1
(«Будiвлi»), яка переоцiнювалась Банком, облiковуються за методом переоцiненої (справедливої)
вартостi, з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби пiдлягають щомiсячнiй амортизацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється
протягом строку корисного використання об’єкта iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Норми та методи амортизацiї основних засобiв встановлюються облiковою полiтикою Банку, яка
переглядається та затверджується кожного звiтного року.
У 2012 роцi дiяли такi строки корисного використання та норми i методи нарахування амортизацiї
у залежностi вiд груп активiв:
Будiвлi – 50 рокiв, 2%, прямолiнiйний метод,
Споруди – 25 рокiв, 4%, прямолiнiйний метод,
Лiнiї корпоративної мережi
зв’язку та електрозабезпечення – 10 рокiв, 10%. прямолiнiйний метод,
Автомобiлi – 8 рокiв, 12,5 %, прямолiнiйний метод,
Комп’ютерне та офiсне
(у т.ч. касове) обладнання – 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод,
Засоби зв’язку – 4 роки, 25%, прямолiнiйний метод,
Iнвентар,меблi - 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод,
Iншi основнi засоби - 10 - 12 рокiв, 8-10%.( у залежностi вiд виду обладнання),прямолiнiйний
метод.
Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв амортизацiя нараховується 100% при введеннi
в експлуатацiю.
У звiтному роцi методи нарахування амортизацiї та строки корисного використання по основним
засобам не змiнювалися.
Методи нарахування амортизацiї та строки корисного використання основних засобiв з
урахуванням економiчних вигод вiд їх використання були переглянутi пiд час проведення
щорiчної iнвентаризацiї станом на 01.11.2012 р., при цьому iнвентаризацiйна комiсiя дiйшла
висновку про вiдсутнiсть необхiдностi змiн дiючого порядку нарахування амортизацiї.
Об’єкти основних засобiв у 2012 роцi не дооцiнювались та не переоцiнювались в зв’язку з тим, що
їх залишкова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi, що пiдтверджено
Протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї та висновками незалежного оцiнювача щодо
можливої ринкової вартостi об’єктiв групи «будiвлi», що ранiше переоцiнювались банком.
Банком визнається зменшення корисностi активiв якщо є свiдчення можливої втрати економiчної
вигоди вiд використання об’єкту основних засобiв внаслiдок зменшення ринкової вартостi активу,
значних змiн у його використаннi, морального старiння або фiзичного пошкодження, тощо.
Кориснiсть основних засобiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму
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очiкуваного вiдшкодування.
У звiтному роцi при проведеннi щорiчної iнвентаризацiї станом на 01.11.2012 р. основнi засоби
банку були переглянутi на зменшення корисностi та iнвентаризацiйна комiсiя зменшення
корисностi основних засобiв не визнала.
Iнформацiя щодо основних засобiв вiдображена у примiтцi 16 „Основнi засоби та нематерiальнi
активи”.
4.14. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – активи, якi не мають фiзичної форми, можуть бути iдентифiкованi та
утримуються банком з метою використання у своїй дiяльностi понад 1 рiк в адмiнiстративних
цiлях або для надання в лiзинг (оренду) iншим особам. До них належать програмне забезпечення,
лiцензiї i таке iнше. Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка
складається iз фактичних витрат на придбання та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з його
придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Строк корисного використання нематерiальних активiв, норми та методи їх амортизацiї
встановлюються облiковою полiтикою Банку, яка переглядається та затверджується кожного
звiтного року.
У 2012 роцi дiяли такi строки корисного використання нематерiальних активiв:
- комп’ютернi програми, лiцензiї постiйнi - 10 рокiв,
- тимчасовi лiцензiї – у залежностi вiд термiну дiї окремої лiцензiї,
Амортизацiя по нематерiальним активам нараховується на протязi строку використання за
допомогою прямолiнiйного методу, лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля.
Методи та норми амортизацiї, термiни корисного використання нематерiальних активiв у звiтному
роцi не змiнювались,
Методи нарахування амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв з
урахуванням економiчних вигод вiд їх використання були переглянутi пiд час проведення
щорiчної iнвентаризацiї станом на 01.11.2012, при цьому iнвентаризацiйна комiсiя дiйшла
висновку про вiдсутнiсть необхiдностi змiн дiючого порядку нарахування амортизацiї.
У 2012 роцi Банком переоцiнка вартостi нематерiальних активiв не проводилась. в зв’язку з тим,
що їх залишкова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi, що пiдтверджено
Протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї.
Банком визнається зменшення корисностi нематерiальних активiв якщо є свiдчення можливої
втрати економiчної вигоди вiд їх використання внаслiдок зменшення ринкової вартостi активу,
значних змiн у його використаннi, морального старiння, тощо. Кориснiсть нематерiальних активiв
зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування.
У звiтному роцi при проведеннi щорiчної iнвентаризацiї станом на 01.11.2012 р. нематерiальнi
активи банку були переглянутi на зменшення корисностi та iнвентаризацiйна комiсiя зменшення
корисностi нематерiальних активiв не визнала.
4.15. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем.
Оперативний лiзинг (оренда) – це угода, за якою орендар (лiзингоодержувач) придбає право
користування необоротним активом за плату на узгоджений з орендодавцем (лiзингодавцем) час,
при цьому право власностi на необоротнi активи залишається у орендодавця.
Об’єктом лiзингу є необоротнi активи (основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть, iншi), що є
власнiстю лiзингодавця, вартiсть яких вiдображається на балансi лiзингодавця.
Лiзингодавець протягом строку лiзингу нараховує амортизацiю за активами, переданими у
оперативний лiзинг (оренду) та лiзинговi платежi, а лiзингоодержувач нараховує та сплачує
лiзинговi платежi.
Доходи вiд надання активiв у операцiйний лiзинг (оренду) - оренднi платежi визнаються у складi
iнших доходiв звiтного перiоду пiд час їх отримання або нарахування за умовами вiдповiдних
договорiв оренди.
Витрати лiзингоодержувача по сплатi орендних платежiв визнаються витратами поточного
перiоду пiд час їх здiйснення (нарахування) у вiдповiдностi iз умовами договору оренди.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкту оперативного лiзингу, що не
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призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його
використання, визнаються витратами поточного перiоду пiд час їх здiйснення та визнаються у
балансi лiзингодавця або лiзингоодержувач у вiдповiдностi iз умовами договору оренди.
Витрати на полiпшення об’єкту оперативного лiзингу (реконструкцiя, модернiзацiя, перебудова,
тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд
його використання, вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї та визнаються у балансi лiзингодавця
або лiзингоодержувач у вiдповiдностi iз умовами договору оренди.
У звiтному роцi Банк виступав як лiзингодавцем, так i лiзингоодержувачем.
4.16. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем.
Фiнансовий лiзинг (оренда) – це оренда, за умовами якої передбачається передавання всiх ризикiв
i вигод, пов’язаних з правом власностi на актив, при цьому вартiсть активiв вiдображається за
балансом лiзингоодержувача. Право власностi може з часом передаватися або не передаватися
лизингоодержувачу.
Для визначення операцiї як фiнансовий лiзинг (оренда) використовуються критерiї, якi окремо або
в поєднаннi обумовлюють класифiкацiю лiзингу як фiнансового, а саме: наприкiнцi строку дiї
лiзингу (оренди) право власностi на актив переходить до лiзингоодержувача; протягом звiтного
року Банк не надавав активи у фiнансовий лiзинг та не отримував активi за договорами
фiнансового лiзингу.
4.17. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу якщо балансова вартiсть таких
активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Рiшення щодо класифiкацiї активiв як утримуваних для продажу приймається Правлiнням Банку
при виконаннi таких умов:
- стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж,
- є високий ступiнь ймовiрностi продажу активiв протягом року з дати класифiкацiї.
Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи, як утримуванi для продажу, якщо не було
здiйснено продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими Банк не може здiйснити
контроль, а також якщо є достатнi свiдчення того, що банком вживаються заходи щодо продажу
необоротного активу.
Переведення необоротних активiв до категорiї утримуваних для продажу проводиться на пiдставi
рiшення Правлiння банку про продаж таких активiв, при цьому визначається метод їх оцiнки: за
первiсною (балансовою) вартiстю або за справедливою вартiстю. Рiшення про метод оцiнки
приймається по кожному об’єкту окремо у залежностi вiд умов, строкiв, та очiкуваного результату
його продажу.
Перед первiсною класифiкацiєю активу як утримуваного для продажу банком здiйснюється оцiнка
активу iз залученням незалежних оцiнювачiв з метою визначення його справедливої вартостi.
Подальший облiк необоротних активiв, якi утримуються для продажу, ведеться за найменшою з
двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
У разi зменшення справедливої вартостi необоротних активiв, утримуваних для продажу, банком
визнаються втрати вiд зменшення корисностi за рахунок витрат поточного перiоду.
Доходи або витрати вiд необоротних активiв, утримуваних для продажу, визнаються на дату
припинення їх визнання.
4.18. Припинена дiяльнiсть.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року та протягом 2012 року Банк не проводив та не мав
намiрiв щодо припинення окремих видiв дiяльностi.

Продовження тексту приміток
4.19. Похiднi фiнансовi iнструменти.
Похiднi фiнансовi iнструменти – (derivative financial instruments (derivatives) – фiнансовi контракти
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або фiнансовi iнструменти, що походять iз (базуються на) iнших фiнансових iнструментiв(ах), якi
називають базовими iнструментами. Основою такого фiнансового iнструменту (контракту) можуть
бути активи (наприклад, товари, акцiї, житловi застави, нерухоме майно, облiгацiї, позики),
iндекси (на вiдсотковi ставки, валютнi курси, фондовi iндекси, iндекси споживчих цiн) або iншi
умови. Кредитнi деривативи походять вiд позик, облiгацiй чи iнших форм кредитування.
У 2012 роцi операцiї iз похiдними фiнансовими iнструментами Банком не здiйснювались.
Примiтка 43 «Похiднi фiнансовi iнструменти» не заповнюється.
4.20. Залученi кошти.
До складу залучених коштiв Банком включаються наступнi непохiднi фiнансовi зобов’язання :
- кошти банкiв;
- кошти клiєнтiв;
- iншi фiнансовi зобов’язання, у т.р. кредиторська заборгованiсть за платiжними картками,
операцiями з клiєнтами тощо;
- iншi зобов’язання, у т.р. доходи майбутнiх перiодiв тощо;
- субординований борг.
Банк оцiнює залученi кошти пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи
витрати на операцiю та iншi платежi. Надалi залученi кошти вiдображаються за амортизованою
вартiстю, i будь якi рiзницi мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення вiдображаються у
звiтi про фiнансовi результати, протягом перiоду використання залучених коштiв.
Кошти, залученi за процентними ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових, перераховуються за
справедливою вартiстю в момент їх отримання. При цьому справедлива вартiсть являє собою
майбутнi процентнi платежi та погашення основної суми боргу.
Визнання витрат та доходiв вiд залучених коштiв здiйснюється вiдповiдно до методу нарахування
iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Протягом 2012 року Банком не здiйснювалась емiсiя боргових цiнних паперiв.
Примiтка 4. 21. Резерви за зобов’язаннями.
Резерви за наданими фiнансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому,
що визнається в балансi банку як зобов’язання та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття
ресурсiв, пов’язаного з виконанням банком таких фiнансових зобов’язань.
4.22. Субординований борг.
Субординований борг - це звичайнi незабезпеченi банком борговi капiтальнi iнструменти (складовi
елементи капiталу), якi вiдповiдно до договору не можуть бути взятi з банку ранiше п'яти рокiв, а
у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших
кредиторiв. Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20
вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.
Кошти, залученi на умовах субординованого боргу, включаються до капiталу банку пiсля
отримання дозволу Нацiонального банку України.
Залучення коштiв на умовах субординованого боргу з метою їх врахування до додаткового
капiталу банку у виглядi позик, кредитiв, депозитiв юридичних осiб може здiйснюватися як
шляхом укладення прямих договорiв мiж банком-боржником та iнвестором, так i шляхом випуску
банком-боржником облiгацiй.
Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати протягом усього перiоду дiї
угоди максимальної ставки залучення субординованих коштiв, встановленої рiшенням Правлiння
Нацiонального банку України з огляду на економiчнi умови на ринку банкiвських послуг.
Нарахування процентiв за субординованим боргом здiйснюється щомiсяця згiдно з правилами
бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат банкiв.
Iнформацiя розкривається у Примiтцi 27 «Субординований борг» .
4.23. Податок на прибуток.
Податок на прибуток – це операцiйнi витрати банку, пов’язанi зi сплатою податку вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України з урахуванням вимог МСФЗ та iнших нормативних
документiв (Положень), якi регламентують визнання вiдстрочених податкових активiв та
зобов’язань.
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Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i
визнаються у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або
вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попереднi
перiоди.
Поточний податок на прибуток Банку у звiтному роцi розраховувався та сплачувався у
вiдповiдностi iз Податковим Кодексом України № 2733 – VI вiд 02.12.2010 р. (iз змiнами). Ставка
податку протягом звiтного року не змiнювалась та становила – 21%.
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у балансi Банку за результатами податкового
облiку i вiдрiзняються вiд результатiв фiнансового у зв’язку iз визнанням вiдстрочених податкових
активiв та зобов’язань.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань стосовно
податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та її балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Сума вiдстроченого податку на прибуток визначається за податковими ставками, прийнятими на
звiтну дату, що, як очiкується, будуть застосовуватись у перiодi, в якому тимчасовi рiзницi будуть
сторнованi або буде зарахований податковий збиток, перенесений на наступнi перiоди.
Вiдстроченi податковi активи стосовно тимчасових рiзниць, що зменшують базу оподаткування, та
податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, вiдображаються, лише якщо iснує
ймовiрнiсть отримання майбутнього оподатковуваного доходу, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi.
4.24 Статутний капiтал та емiсiйний дохiд.
Статутний капiтал формується у вiдповiдностi до Закону України „Про банки i банкiвську
дiяльнiсть”, iншого чинного законодавства у порядку, визначеному в Статутi банку. Статутний
капiтал Банку формується тiльки за рахунок власних коштiв акцiонерiв у грошовiй формi в
нацiональнiй валютi України. Статутний капiтал Банку сформовано за рахунок емiсiї простих
акцiй. Простi акцiї показанi у складi капiталу.
Емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) - це перевищення суми коштiв, отриманих вiд первинного
випуску або продажу власних акцiй, над їх номiналом або перевищення номiналу акцiй над
вартiстю їх викупу.
4.25 Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв.
Протягом 2012 року Банк не здiйснював викупу власних акцiй у акцiонерiв.
4.26. Визнання доходiв i витрат.
Доходи i витрати, якi визнанi Банком, з метою вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi слiд
розглядати як доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової
дiяльностi Банку.
У результатi операцiйної дiяльностi в Банку виникають такi доходи i витрати:
процентнi доходи i витрати; комiсiйнi доходи i витрати; прибутки (збитки) вiд торговельних
операцiй; дохiд у виглядi дивiдендiв; витрати на формування спецiальних резервiв Банку; доходи
вiд повернення ранiше списаних активiв; iншi операцiйнi доходи i витрати; загальнi
адмiнiстративнi витрати; податок на прибуток.
Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка. Метод ефективної ставки вiдсотка – це метод визначення
амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання та розподiлення
процентних доходiв або витрат протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка вiдсотка – це
ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних майбутнiх грошових виплат або
надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструмента або, якщо
доцiльно, протягом коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або
фiнансового зобов’язання.
Доходи по борговим фiнансовим iнструментам вiдображаються з використанням методу
ефективної ставки процента, за виключенням фiнансових активiв, що вiдображаються по
справедливiй вартостi через прибутки та збитки.
При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу у результатi збитку вiд знецiнення
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процентнi доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка
застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд
знецiнення.
Проценти отриманi вiд активiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, класифiкуються як
процентнi доходи.
Комiсiйнi доходи i витрати - операцiйнi доходи i витрати за наданими (отриманими) послугами,
сума яких обчислюється пропорцiйно сумi активу або зобов'язання чи є фiксованою.
Комiсiї за наданими (отриманими) послугами залежно вiд мети їх оцiнки та основи облiку
пов'язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на:
а) комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї
визнаються в складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту i впливають на визначення сум
дисконту та премiї за цим фiнансовим iнструментом. Комiсiї за надання кредитiв, комiсiї за
обслуговування кредиту переносяться на майбутнi перiоди та визнаються як коригування
ефективної ставки процента за кредитом. Коли iснує вiрогiднiсть, що зобов’язання з кредитування
призведе до укладання конкретного кредитного договору, плата за зобов’язання з кредитування
включається до доходiв майбутнiх перiодiв та визнається як коригування ефективної ставки
процента за наданим кредитом. Коли малоймовiрно, що зобов’язання з кредитування призведе до
укладання конкретного кредитного договору, плата за зобов’язання визнається у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом перiоду, який залишився до кiнця виконання
даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а кредитний договiр так i
не укладається, комiсiйнi доходи за зобов’язаннями з кредитування визнаються у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд пiсля завершення цього строку;
б) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiд час надання послуг, визнаються доходами
(витратами).
в) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд
(витрати) пiсля завершення певної операцiї.
Витрати на формування спецiальних резервiв Банку - це витрати на покриття можливих збиткiв
вiд зменшення корисностi активiв Банку та списання безнадiйних активiв.
Кошти, що надiйшли для погашення заборгованостi, яка була визнана Банком безнадiйною щодо
отримання визнаються доходами вiд повернення ранiше списаних активiв.
Iншi операцiйнi доходи i витрати - доходи i витрати вiд операцiй, що не пов'язанi з iнвестицiйною
та фiнансовою дiяльнiстю, а також тi, що не включенi у вищезазначенi групи операцiйних доходiв
i витрат, зокрема: доходи (витрати) вiд оперативного лiзингу (оренди); витрати за послуги аудиту;
витрати на iнкасацiю; неустойки (штрафи, пенi), що отриманi (сплаченi) за банкiвськими
операцiями, iнше.
Загальнi адмiнiстративнi витрати - операцiйнi витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi
банку. До них належать витрати на утримання персоналу; амортизацiя необоротних активiв;
витрати на утримання та експлуатацiю основних засобiв i нематерiальних активiв, iншi
експлуатацiйнi витрати; витрати за професiйнi послуги; витрати на зв'язок; сплата податкiв та
iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток та iншi витрати, спрямованi на
обслуговування та управлiння Банком.
Податок на прибуток - операцiйнi витрати Банку, пов'язанi iз сплатою податку вiдповiдно до
чинного законодавства України та з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку i нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо визнання вiдстрочених
податкових зобов'язань та податкових активiв.
За результатами iнвестицiйної дiяльностi Банк визнає доходи (витрати) вiд реалiзацiї (придбання)
основних засобiв та нематерiальних активiв тощо.
За результатами операцiй, пов'язаних iз фiнансовою дiяльнiстю, Банк визнає: доходи (витрати) за
операцiями з цiнними паперами власного боргу; доходи (витрати) за субординованим боргом;
доходи, якi виникають у результатi випуску iнструментiв власного капiталу тощо.
Визнанi Банком доходи i витрати групуються за їх характером за вiдповiдними статтями у звiтi
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд,
4.27. Переоцiнка iноземної валюти.
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Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним
курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в
iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну
дату. Прибутки та збитки в результатi перерахунку операцiй в iноземнiй валютi вiдображаються у
звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд як чистий результат вiд операцiй в iноземнiй
валютi. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, перераховуються у гривнi за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення
справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату операцiї.
Рiзницi мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату такої операцiї також включаються до результату
торгових операцiй в iноземнiй валютi.
4.28. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань.
Фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання слiд згортати i чисту суму подавати в звiтi про
фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо Банк на теперiшнiй час:
• має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
• має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити
зобов’язання.
При облiку передачi фiнансового активу, який не вiдповiдає вимогам щодо припинення визнання,
переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання не згортаються.
На протязi звiтного року взаємозалiк статтей активiв i зобов’язань Банком не здiйснювався.
4.29. «Iнформацiя за операцiйними сегментами
Звiтнi сегменти подiляються на: сегмент дiяльностi та географiчний сегмент, якi формуються у
бухгалтерському облiку Банка на пiдставi його органiзацiйної структури.
Iнформацiя стосовно географiчних сегментiв не надається в зв’язку з вiдсутнiстю у Банка
компоненту бiзнесу, який можна вiдокремити i який надає послуги у визначеному економiчному
середовищi (а саме у вiдповiдних країнах). В зв’язку з чим таблиця 38.5. «Iнформацiя про
географiчнi регiони» за звiтний та попереднiй роки, до примiтки 38. «Операцiйнi сегменти», не
надається.
Сегмент дiяльностi - це компонент бiзнесу Банку, який можна вiдокремити i який надає визначенi
послуги. Йому притаманнi ризики та прибутковiсть, що рiзняться вiд iнших сегментiв дiяльностi.
Формування звiтних сегментiв здiйснюється на пiдставi видiлених сегментiв дiяльностi (по
наданим банкiвським послугам корпоративним клiєнтам, фiзичним особам та iншi, по яких надано
данi у примiтцi 38) .
При цiноутвореннi розмiру тарифiв на послуги (операцiї) Банк керується такими принципами:
- забезпечення прибутковостi послуг (операцiй);
- забезпечення конкурентного рiвня тарифiв.
При формуваннi тарифу Банк використовує один з наступних методiв цiноутворення:
1. Витратнi методи цiноутворення: метод, що виходить з розрахунку повних витрат, що були
понесенi при наданнi даної послуги – як прямi, так i непрямi; метод, що виходить з розрахунку
виключно прямих витрат на надання послуги.
2. Ринковi методи цiноутворення: визначення цiн з орiєнтацiєю на цiннiсну значимiсть товару, яку
вiдчуває споживач. При визначеннi цiни даним методом до уваги беруться не витрати, пов’язанi з
наданням послуг, а її сприйняття клiєнтом. Водночас, такий тариф порiвнюється з аналогiчним
тарифом конкурентiв.
3. Визначення цiн з орiєнтацiєю на конкуренцiю. Даний метод використовується у випадку
неможливостi чiтко визначити власнi витрати на надання певної послуги. Використовуючи цей
метод Банк орiєнтується на цiни, якi дiють на ринку.
4. Визначення цiн з орiєнтацiєю на знаходження рiвноваги мiж витратами та станом ринку. При
даному способi визначення цiни, Банк визначає мету, якої вiн хоче досягти, надаючи конкретну
послугу, потiм оцiнивши свої можливостi, вiн визначає можливий обсяг продаж та витрат,
пов’язаних з наданням даного об’єму послуг. В основу цього методу покладена комбiнацiя
витратних та ринкових методiв цiноутворення. Цей метод є прiоритетним при встановленнi
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тарифу.
5. Статистичнi методи. При визначеннi цiни використовуються методи статистики та економiкоматематичного моделювання (кореляцiйно-регресiйний аналiз, теорiя iгор тощо).
Використовуються математичнi залежностi мiж ринковими факторами та долi впливу кожного з
них на цiну.
6. Метод експертних оцiнок. За неможливостi адекватного визначення собiвартостi та
встановлення тарифу, спецiалiстами Банку пропонується встановлення тарифу виходячи з
власного досвiду, оцiнки конкурентiв, бiзнес-процесу надання послуги та прогнозу щодо
потенцiйної поведiнки клiєнтiв .
Доходами звiтного сегмента визначається частина доходiв Банку в наданнi банкiвських послуг
клiєнтам та якi безпосередньо можуть бiти вiднесенi до звiтного сегмента.
Витратами звiтного сегмента визначається частина витрат Банку, що пов’язана iз основною
дiяльнiстю сегмента та можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента.
Доходи та витрати, якi не можуть бути розподiленi на окремi звiтнi сегменти, включаються до
нерозподiлених статей.
До складу витрат звiтних сегментiв не включаються: адмiнiстративнi витрати, якi пов’язанi з
дiяльнiстю Банку в цiлому i не можуть бути вiднесенi до окремого сегмента; витрати з податку на
прибуток. Адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо
стосується звiтного сегмента або визначена шляхом розподiлу на окремий звiтний сегмент
пропорцiйно доходу вiд здiйснення банкiвських послуг клiєнтам.
Змiн щодо формування та розподiлу за сегментами у звiтному роцi не вiдбувалося.
Примiтка 4.30. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих
помилок.
Протягом 2012 року змiни до облiкової полiтики Банком не вносилися.
На час подання рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк суттєвих помилок минулих перiодiв не
виявлено, коригування звiтностi не здiйснювалося.
Примiтка 4.31. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування
принципiв облiкової полiтики.
Банк використовує оцiнки та судження, якi впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi.
Розрахунки та судження регулярно переглядаються й ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших
факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що за наявних умов вважаються
обґрунтованими. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також
використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi
найсуттєвiше впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки,
результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань
протягом наступного фiнансового року включають регулярну перевiрку кредитних портфелiв на
предмет знецiнення. При визначеннi того, чи потрiбно визнати збиток вiд знецiнення у складi
прибутку чи збитку за рiк, Банк робить судження стосовно того, чи є наявна iнформацiя, яка
свiдчила б про зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке
можна визначити, до того, як таке зменшення можна спiвставити з конкретним активом у цьому
портфелi. При розрахунку майбутнiх грошових потокiв керiвництво використовує оцiнки на
основi минулого досвiду збиткiв за активами з подiбними характеристиками кредитного ризику та
об’єктивними ознаками знецiнення, подiбними до тих, що притаманнi портфелю. Методика та
припущення, що застосовуються для розрахунку як сум, так i строкiв майбутнiх грошових потокiв,
регулярно переглядаються, з тим щоб зменшити рiзницю мiж розрахунковими та фактично
понесеними збитками.
Банк регулярно оцiнює активи, якi знаходяться у забезпеченнi по iндивiдуально знецiнених
позиках, з метою оцiнки суми ймовiрно очiкуваних збиткiв. При цьому на величину майбутнього
грошового потоку вiд реалiзацiї активiв впливає як вартiсть самого активу, так i строки можливої
реалiзацiї.
Як зазначено у Примiтцi 4, Банк проводить щорiчно оцiнку будiвель та iнвестицiйної власностi
для визначення необхiдностi їх переоцiнки. Переоцiнка проводиться на основi результатiв оцiнки,
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яку виконують незалежнi оцiнювачi за рiшенням Правлiння Банку. Основою оцiнки є метод
ринкових аналогiв, результати застосування методу ринкових аналогiв пiдтверджуються доходним
методом. У ходi переоцiнки незалежнi оцiнювачi використовують професiйнi судження та оцiнки
для визначення аналогiв будiвель, що використовуються при застосуваннi методу ринкових
аналогiв, строкiв експлуатацiї активiв, якi переоцiнюються, та норм капiталiзацiї, що
використовуються при застосуваннi доходного методу.
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю Банку, яка складена за
МСФЗ.
Стандарти та iнтерпретацiї, що були прийнятi, але ще не набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти” .У листопадi 2009 та 2010 рокiв Рада з МСФЗ
опублiкувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти”. Цей стандарт поступово
замiнить МСБО (IAS) 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”. МСФЗ (IFRS) 9 набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 р. або пiсля цiєї дати. Перша
частина МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв.
Зокрема, з метою подальшої оцiнки всi фiнансовi активи повиннi класифiкуватись як оцiнюванi за
амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток,
при цьому для iнструментiв власного капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, такий вибiр буде не
можливий i вони будуть оцiнюватися по справедливiй вартостi через iнший сукупний дохiд.
Стосовно фiнансових зобов'язань, переоцiнюваних через прибуток або збиток iз використанням
можливостi оцiнки за справедливою вартiстю, введено вимогу щодо облiку змiн справедливої
вартостi, обумовлених кредитним ризиком, у складi iншого сукупного доходу. Банк наразi
здiйснює оцiнку впливу прийняття нового стандарту.
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцiнка справедливої вартостi”. МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi
вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi згiдно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiн
щодо визначення того, коли компанiї зобов'язанi використовувати справедливу вартiсть, а надає
вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi згiдно з МСФЗ у тих випадках, коли використання
справедливої вартостi потрiбне або дозволяється вiдповiдно до iнших стандартiв у складi МСФЗ.
МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або
пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може
вплинути на оцiнку активiв та зобов’язань Банку, що облiковуються за справедливою вартiстю.
Наразi Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на свiй фiнансовий стан i
результати дiяльностi.
МСБО (IAS) 28 “Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї й спiльнi пiдприємства” (у редакцiї 2011 року)
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 i МСФЗ (IFRS) 12 назва МСБО (IAS) 28 змiнилася на
МСБО (IAS) 28 “Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї й спiльнi пiдприємства”. Нова редакцiя
стандарту описує застосування методу дольової участi не тiльки до iнвестицiй в асоцiйованi
компанiї, але й до iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Поправка повинна застосовуватися для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 “Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї”
У жовтнi 2010 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ (IFRS) 7, якi набувають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2011 р. або пiсля цiєї дати. Цi
поправки вимагають розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi були переданi, але
визнання яких не було припинено, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi Банку
зрозумiти характер взаємозв'язку тих активiв, визнання яких не було припинене, та вiдповiдних
зобов'язань. Крiм цього, поправки вимагають розкриття iнформацiї про триваючу участь в
активах, визнання яких було припинене, щоб надати користувачам фiнансової звiтностi
можливiсть оцiнити характер триваючої участi компанiї в активах, визнання яких було припинене,
й пов'язанi з цим ризики. Поправки змiнюють тiльки вимоги до розкриття iнформацiї й не мають
впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку.
Поправки до МСБО (IAS) 12 “Податок на прибуток” – “Вiдстроченi податки: вiдшкодування
активу, що лежить в основi вiдстроченого податку” У груднi 2010 року Рада з МСФЗ опублiкувала
поправки до МСБО (IAS) 12, що набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються
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1 сiчня 2012 р. або пiсля цiєї дати. У поправках роз'ясняється порядок визначення вiдстроченого
податку стосовно iнвестицiйної нерухомостi, переоцiнюваної за справедливою вартiстю. Поправки
вводять спростовне припущення про те, що вiдстрочений податок стосовно iнвестицiйної
нерухомостi, для оцiнки якої використовується модель справедливої вартостi згiдно з МСБО (IAS)
40, повинен визначатися виходячи з того, що її балансова вартiсть буде вiдшкодована за
допомогою продажу. Крiм цього, поправки вводять вимогу, згiдно з якою вiдстрочений податок
стосовно неамортизованих активiв, оцiнюваних за моделлю переоцiнки згiдно з МСБО (IAS) 16,
повинен завжди визначатися на пiдставi припущення про вiдшкодування їх вартостi за допомогою
продажу. Банк наразi здiйснює оцiнку впливу прийняття цих поправок.
Поправки до МСБО (IAS) 1 “Подання фiнансової звiтностi” – “Подання статей iншого сукупного
доходу” Поправки до МСБО (IAS) 1 набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати. Поправки змiнюють групування статей, що
подаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути рекласифiкованi до складу
прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад, у випадку припинення визнання
активу або погашення), повиннi подаватись окремо вiд статей, якi нiколи не будуть
рекласифiкованi. Поправки змiнять подання iнформацiї у звiтi про сукупний дохiд, але не
матимуть впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”
– “Значна гiперiнфляцiя й скасування фiксованих дат для компанiй, що вперше застосовують
МСФЗ” Цi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня
2011 р. або пiсля цiєї дати. Поправки вносять додаткове виключення для використання умовної
первiсної вартостi компанiями, що зазнали впливу значної гiперiнфляцiї. Банк вважає, що цi
поправки не матимуть впливу на його фiнансовий стан.
Поправки до МСБО (IAS) 32 / МСФЗ (IFRS) 7 “Згортання фiнансового активу та фiнансового
зобов’язання” Поправки до МСБО (IAS) 32 стосуються непослiдовностей у поточнiй практицi
застосування умов згортання згiдно з МСБО (IAS) 32 “Фiнансовi iнструменти: подання”. Поправки
уточнюють визначення термiну “мати на поточний момент юридично забезпечене право згортати
визнанi суми”; а також що деякi механiзми валових розрахункiв можуть вважатися фактично
еквiвалентними згортанню. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати, з вимогою їх ретроспективного застосування.
Зазначенi поправки є частиною проекту згортання Ради з МСБО.
В рамках цього проекту Рада з МСБО також окремо опублiкувала поправки до МСФЗ (IFRS) 7
“Розкриття iнформацiї: згортання фiнансового активу та фiнансового зобов’язання”. Новi вимоги
до розкриття iнформацiї повиннi допомогти користувачам фiнансової звiтностi краще оцiнити
(потенцiйний) вплив угод згортання на фiнансовий стан компанiї. Поправка повинна
застосовуватися для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
Банк наразi оцiнює вплив цих поправок на його фiнансову звiтнiсть. Банк продовжує вивчати та
впроваджувати МСФЗ.

Продовження тексту приміток
Повний текст примiток до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнарожних стандартiв
фiнансової звiтностi (через неможливiсть перенесення таблиць до програмного забезпечення
формування звiтностi емiтента) розмiщено на сайтi банку: www.investbank.com.ua
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