


































































АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
Фiнансова звlтнiсrь за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року зi звiтом незалежного аудитора
------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------

16. СТатутний капiтаn та емiсiйнi рiзницi 
Сrатутний капiтал - сплачена грошовими внесками учасникiв Банку вартiсrь акцiй Банку в розмiрi,визначеному статутом. 
Сrатутний капiтал Банку форму€fься лише в грошовiй формi. Банк випуска€ акцii в бездокументарнlй формi. 
Емlсiйнi рiзницl - рlзницi мiж номiнальною вартiсrю акцii та цiною Ti розмiщення. 
Емidйний дохiд. Емidйний дохiд - перевищення внесених сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй. 

17.Привiпе й о ванiакцff
Привiлейована акцiя - це акцlя, що забезпечу€ отримання фiксованого дивlденду. Не мають термiну погашення. 
Вiдображаються в складу капiталу за номiнальною вартiсrю. 
Привiлейованi акцii випущено Банком в бездокументарнiй формi номiналом 10 rривень за акцiю. 
Кожна привiлейована акцiя да€ акцiонеру право на переважне одержання щорiчних дивiдендiв у розмiрi 15 (п'ятнадцять) 
вiдсоткiв П номiнальноТ вартостi, на прiоритетну учасrь у розподiлi майна Банку або його вартостi у разi його лiквiдацii. 

18. В па снi акцii, викупленi у акцiонерiв
Власнi акцii Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку 
облiковуються за номiнальною вартiсrю. 

19. Дивiденди
ДИвiденди - частина чистого прибутку, розподiлена мiж учао-tиками (власниками) вiдповiдно до часrки 'ix yчacri у 
впасному капiтапi Банку. 

20. Визнання д оходiв I витра т
Доходи та витрати визнаються у вiдповlдностl з принципами нарахування, вiдповiдностl доходiв та витрат, обережностi. 
Доходи та витрати визнаються Банком за умови, якщо € висока вiрогiднiсrь того, що Банк отрима€ економiчнl вигоди i 
фlнансовий результат вiд операцiй, пов'язаних з наданням (отриманням) послуг, може бути достовiрно визначений. 
Доходи та витрати облiковуються у тому звiтному nepioдi, до якого вони належать та вiдображаються у бухгалтерському 
облiку пiд час 'ix виникнення, а не niд час надходження або сплати грошей. 
Витрати, якi неможливо пов'язати з доходом певного перiоду, вlдображаються у складi того звiтного перiоду, у якому 
вони були здiйаiенi. 

Доходи виникають вiд надання послуг за мату, надання в користування активiв за мату, торгiвлi цiнними паперами та 
iноземними валютами, вибуття з позитивним результатом товарно-матерiальних цiнностей або необоротних активiв, вiд 
повернення ранiше списаних активiв, i вiдгювlдно класифlкуються в Звiтl про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Доходи можуть бути: процентними - вiд викорисrання активiв; комidйними - вiд надання послуг; торговими - вiд 
торгових операцiй з цiнними паперами, iноземною валютою та банкiвськими металами; iншими - вiд вибуття з 
позитивним результатом товарно-матерiальних цiнностей або необоротних активiв. 

Процентнi доходи виникають в результат! використання активiв Банку iншими суб'€ктами господарсько'i дiяльностl та 
фiзичними особами i визнаються пропорцiйно сумi та строку використання активу iз застосуванням ефективно, ставки 
вlдсотка (ЕСВ). 
Процентнi доходи вiдображаються у складi прибутку або збитку iз застосуванням ЕСВ до валово, балансовоi вартоетi 
фiнансового активу за виключенням: 
- придбаних або сrворених знецiнених фiнансових активiв. Для них засrосову€fься ЕСВ, скоригована з урахуванням
кредитного ризику, до амортизованоi собiвартостi фiнансового активу з дати первiсного визнання (для Ti розрахунку пiд
час первiоюго визнання в грошових потоках враховуються первiсно очiкуванi кредитнi збитки);
- фiнансових активlв, що не були придбаними або сrвореними знецiненими, але в гюдальшому сrали знецiненими (за
ними визнано оцiночний резерв на 3-й craдii зменшення корисносri). до таких фiнансових активiв Банк засrосову€ ЕСВ
до ix амортизовано'i собiвартостi у наступних звiтних перiодах.
Банк визна€ процентний дохiд за ефективною ставкою вiдсотка до валово'i балансовоi вартосri фiнансового активу,
починаючи з наступно'i дати нарахування процентiв, якщо в результатi впливу певних подiй ранiше знецiнений
фiнансовий актив вiдновився, i вже не € знецiненим.

Комidйнi доходи виникають вiд надання Банком nослуг i розраховуються у вiдповiдностi до умов пiдписаних договорiв, 
виходячи зi специфiки вiдповiдних послуг. 

Торговий nрибуток виника€ вlд позитивного результату вiд торпвл1 цiнними паnерами, lноземною валютою 
банкiвськими металами та розрахову€Ться як рiзниця мiж балансовою вартlсrю активiв та виручкою вiд ,х продажу. 
Iншi доходи виникають: 
при продажу з позитивним результатом майна, яке було прийняте у власнiсrь Банку як заставодержателя, необоротних 
активiв Банку за викпюченням непрямих податкiв та iнших платежiв, що пiдлягають оnлатi у зв'язку з таким продажем; 
при облiку надлишкiв грошових коштiв в касах чи банкоматах Банку, надлишкiв майна; 
в iнших випадках. 

Дивiдендний дохiд визнаЕТься вiд використання активiв Банку у виглядi iнвесrицiй в пайовi цiннi паnери чи прямiй участi
в капiталi iнших пiдприЕмсrв i виника€ при розподiлi чистого прибутку мiж учасниками чи акцiонерами та розрахову€ТЬСЯ 
як частка Банку в сумl оголошених дивiдендiв за iнвестицiями в пайовi цiннi папери. 

Витрати Банку виникають при оплатi винагороди за використання Банком активiв, залучених в iнших осiб, оматl Банком 
отриманих послуг, купiвлi товарно-матерiальних цiнностей для забезпечення _ дiяльностi. Банку, о�атi витрат на
утримання персоналу Банку, оплатi податкiв та iнших обов'язкових платеж1в, визн�нн1 витрат ВIД нара�ння 
амортизацii необоротних активiв Банку, нарахуваннi резервiв пiд знецiн_ення ак�:ив1в, у_часть в спонсорств� та
представницьких заходах, вибуттi з негативним результатом товарно - матер1альних ц1нностеи чи необоротних актив1в 

34 














































































