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Вступ 

      Емітент зазначає, що придбання цінних паперів, пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.  
      Дана річна інформація розкриває результати діяльності Емітента, заходи щодо зменшення ризиків та 

перспективи розвитку Емітента на ринку банківських послуг.  

  



Розділ I. Резюме річної інформації 

       
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його 
фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для 
прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне 
рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше 
прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації. 
      Повне найменування Емітента: Публічне Акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк".  

      Скорочене найменування Емітента - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»  
      Код за ЄДРПОУ - 26410155  

      Емітент зареєстрований 20 червня 1997 року в Оболонській районній у місті Києві державній 
адміністрації, серія та номер виписки ААБ №527339.  

      місцезнаходження Емітента: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6  

      телефон та факс Емітента: (044) 428-61-28(29); факс: (044) 428-61-28  
      адреса електронної пошти Емітента: admin@pinbank.ua  

      веб-сторінка: www.pinbank.ua  
       

      Основним видом діяльності Емітента за КВЕД (ДК 009:2010) є "Інші види грошового посередництва" - 
64.19.  

      Емітент здійснює на договірних засадах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське 

обслуговування юридичних та фізичних осіб шляхом виконання банківських операцій.  
      Емітент має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання 

банківських послуг. До банківських послуг належать:  
• залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і 

фізичних осіб;  

• відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 
металах;  

• розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських 
металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  

      Емітент має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом 

укладання з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів.  
      Емітент, крім надання фінансових послуг має право здійснювати також діяльність щодо:  

• інвестицій;  
• випуску власних цінних паперів;  

• випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  
• зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;  

• інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  

• ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);  
• надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;  

• надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі;  

• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи 

надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);  
• лізинг.  

      На підставі додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, Емітент має право 
здійснювати наступні валютні операції:  

• неторговельні операції з валютними цінностями;  
• операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), 

що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;  

• операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 
обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 

юридичними особами-резидентами;  
• ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у 

грошовій одиниці України;  

• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;  
• ведення кореспондентських рахунків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;  

• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;  

• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення 

операцій за ними;  
• залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;  



• залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;  
• торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою 

іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну 

іноземної валюти банків і агентів);  
• торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;  

• залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;  
• торгівля банківськими металами на валютному ринку України;  

• інші валютні операції на міжнародних ринках;  
• інші валютні операції на валютному ринку України.  

      На підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Емітент має 

право здійснювати наступні види діяльності на ринку цінних паперів:  
• брокерська діяльність;  

• дилерська діяльність;  
• андеррайтинг;  

• депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.  

      Емітент має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших 
фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.  

      Емітент має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім 
банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду 

діяльності або послуги.  
      Емітент самостійно встановлює процентні ставки та розмір комісії по своїх операціях.  

       

      Метою створення та діяльності Емітента є здійснення підприємницької діяльності для одержання 
прибутку та наступного його розподілу серед акціонерів шляхом виплати дивідендів.  

      Основними напрямами діяльності Емітента є: забезпечення комплексного кредитного, розрахункового, 
касового обслуговування фізичних осіб та підприємств, установ, організацій усіх форм власності, надання 

інших банківських послуг, право на здійснення яких належить Емітенту у відповідності до законодавства 

України; інші напрями діяльності відповідно до стратегії розвитку Емітента, стратегічних цілей, 
корпоративних цінностей та завдань Емітента, що визначаються Спостережною радою Емітента.  

       
      Стратегічна мета Емітента полягає у забезпеченні довгострокового успіху та підвищенні 

конкурентоздатності Емітента на ринку, поліпшенні іміджу банківської системи в цілому, а також досягненні 
бажаного рівня прибутковості за рахунок:  

 вдосконалення процесів, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів;  

 підвищення якості банківських послуг;  

 забезпечення належного рівня інформаційної безпеки у системі Емітента;  

 створення прозорої та ефективної системи управління діяльністю Емітента.  

       

      Стратегія розвитку Емітента передбачає:  
 забезпечення достатньої ліквідності;  

 забезпечення максимально можливої рентабельності активів;  

 збільшення комісійних доходів;  

 забезпечення надійності вкладень залучених коштів та власного капіталу і збільшення їх 

доходності;  

 провадження зваженої політики розширення регіональної мережі і формування її матеріально-

технічної бази;  
 застосування новітніх інформаційних технологій для запровадження нових каналів продажу та 

розширення спектру послуг дистанційного обслуговування клієнтів;  

 приведення всіх процесів Емітента до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2008 та міжнародних 

стандартів з інформаційної безпеки ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005.  

       
      Протягом 2012 року відбулася зміна основних показників фінансово-господарської діяльності Емітента 

наступним чином:  
 кредитний портфель, зважений на ризики - зменшився на 7 400 тис.грн;  

 портфель міжбанківських кредитів – зменшився на 63 512 тис.грн.;  

 портфель цінних паперів – збільшився на 9 328 тис.грн.;  

      Загалом кредитно-інвестиційний портфель зменшився на 61 584 тис.грн.;  

 кошти до запитання клієнтів – зменшились на 11 636 тис.грн.;  

 депозитний портфель клієнтів – збільшився на 47 754 тис.грн.;  

 зменшився обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціями на 12 922 тис.грн. 

Прострочена заборгованість за кредитними операціями зменшилась за рахунок списання з балансу 
безнадійних кредитів на загальну суму 22 678 тис.грн.  



 обсяг залучених коштів від банків зменшився на 67 509 тис.грн.;  

 збільшилася кількість зарплатних проектів. За звітний рік укладено 116 нових договорів;  

 зростання кількості рахунків клієнтів – на 3 992 шт. Станом на 31.12.2012р. кількість відкритих 

рахунків клієнтам складає 52 317 шт.  
 За результатами фінансової діяльності Емітентом отримано прибуток в сумі 845 тис.грн. В 

попередньому році – збиток в сумі 7 054 тис.грн.  

 процентні доходи – збільшились на 6 555 тис.грн.;  

 комісійні доходи – зросли на 5 865 тис.грн.;  

 результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі – збільшився на 203 

тис.грн.;  
 результат від торгівлі іноземною валютою – зменшився на 522 тис.грн.;  

 результат від переоцінки іноземної валюти – збільшився на 27 тис.грн.;  

 результат від продажу цінних паперів з портфеля на продаж – збільшився на 147 тис.грн.;  

 інші операційні доходи – збільшились на 4 283 тис.грн.  

 процентні витрати – зросли на 12 304 тис.грн.;  

 комісійні витрати – збільшились на 460 тис.грн.;  

 адміністративні та інші операційні витрати – збільшились на 7 689 тис.грн.;  

 витрати на формування резервів – зменшились на 17 986 тис.грн;  

 витрати на податок на прибуток – збільшились на 6 567 тис.грн.  

 фінансовий результат Емітента збільшився на 7 899 тис.грн.  

       

      Регулятивний капітал станом на 31.12.2012р. склав – 254 416 тис.грн., у тому числі, основний капітал 

становив 232 273 тис.грн., додатковий капітал – 30 230 тис.грн., відвернення – 8 087 тис.грн. (балансова 
вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших 

установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, балансова вартість ЦП не диверсифікованих 
інвестиційних фондів). Емітент повністю виконує нормативні вимоги щодо капіталу, встановлені 

Національним банком України для всіх банківських установ.  
      Так, станом на 31.12.2012р. фактичні значення нормативів капіталу Емітента такі:  

 обсяг регулятивного капіталу складав 254 416 тис.грн., при мінімально допустимому розмірі (з 

урахуванням повного переліку операцій, що здійснює Емітент) – 120 000 тис.грн.;  

 адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) складає 29,19%, при нормативному 

значенні не менше 10%;  
 співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів складає 29,20%, при нормативному 

значенні не менше 9%.  

       
      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні 

роки (тис. грн)  

       

Назва показника 2012 2011 2010 

1 2 3 4 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
34332 40081 46218 

Комісійні доходи 24688 18823 17597 

Комісійні витрати (3906) (3446) (2287) 

Результат від торгових операцій з цінними 

паперами в торговому портфелі банку 
(302) (508) 201 

Результат від операцій з хеджування - - - 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 

результатах 

- (1865) (49) 

Результат від торгівлі іноземною валютою 2087 2609 1068 

Прибуток (збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, 
ніж ринкова 

- - - 

Прибуток (збиток), який виникає під час - - - 



первісного визнання фінансових зобов'язань 

за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 

Результат від переоцінки об'єктів 

інвестиційної нерухомості 
- 1493 - 

Результат від переоцінки іноземної валюти 176 149 (153) 

Резерв під заборгованість за кредитами 9296 (8996) 3361 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 

(335) - - 

Результат від продажу цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
842 695 48 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 

- - - 

Резерви за зобов'язаннями (23) (52) (189) 

Інші операційні доходи 5232 949 951 

Доходи (витрати) від дострокового 
погашення заборгованості 

- - - 

Адміністративні та інші операційні витрати (69751) (62062) (62974) 

Дохід від участі в капіталі - - - 

Прибуток (збиток) до оподаткування 2336 (12130) 3792 

Витрати на податок на прибуток (1491) 5076 (1166) 

Прибуток (збиток) після оподаткування 845 (7054) 2626 

Чистий прибуток (збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 

продажу 

- - - 

Чистий прибуток (збиток) 845 (7054) 2626 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

0.04 (0.31) 0.13 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію (грн) 
0.04 (0.31) 0.11 

Усього активів 885631 913121 831699 

Усього зобов`язань 633648 661428 570837 

Усього власний капітал, у тому числі: 251983 251693 260862 

Статутний капітал 247924 247924 247924 

Резервні та інші фонди банку 3214 10823 10309 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) минулих років 

845 (7054) 2629 

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує 

затвердження 
845 - - 

 

  



Розділ IІ. Фактори ризику 

      Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.  
      В ході своєї діяльності Емітент наражається на наступні види ризиків:  

• кредитний ризик,  
• ризик ліквідності,  

• операційно-технологічний ризик,  
• процентний ризик,  

• валютний ризик,  

• ринковий ризик,  
• репутаційний ризик,  

• юридичний ризик,  
• стратегічний ризик.  

       

      Емітент працює в умовах динамічних змін кон’юнктури на основних сегментах фінансового ринку: 
грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фінансові результати діяльності Емітента в цілому 

впливають такі чинники, як рівень облікової ставки Національного банку України, ціна грошей на ринку 
кредитів та депозитів, зміни індексу фондового ринку України, валютний курс та рівень інфляції. Крім 

згаданих чинників ризику, на результати діяльності Емітента впливають також нестабільність 
загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства, інших норм, що 

регулюють банківську діяльність. До ризиків, які найбільш властиві та можуть впливати на діяльність 

Емітента, відносяться наступні: кредитний, ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційно-
технологічний. Зазначені ризики є керованими, контролюються спрямованою на це системою управління 

ризиками.  
       

      Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу Емітента, який 

виникає внаслідок неплатоспроможності клієнта чи контрагента, що взяв на себе зобов’язання виконати 
умови будь-якої фінансової угоди із Емітентом (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе 

зобов'язання.  
      Кредитний ризик, в свою чергу, включає в себе ризик контрагента.  

      Ризик контрагента стосується негативних наслiдкiв, пов'язаних з дефолтом або погiршенням 

кредитоспроможностi контрагента з кредитних операцiй. У даному випадку кредитування не розглядається 
у вузькому значеннi (кредити, облiгацiї та iн.), а охоплює також операцiї i продукти, за яких виникає 

заборгованiсть контрагента перед Емітентом (наприклад купiвля дебiторської заборгованостi, торговi 
операцiї). Ризик контрагента тiсно пов'язаний з iншими бiльш конкретними видами ризику, такими як ризик 

концентрацiї (через значну заборгованiсть, концентрацiю в певному секторi економiки чи концентрацiю 
дочiрнiх чи афiлiйованих компанiй), ризик розмiщення та ризик розрахункiв (ризик того, що розрахунки за 

угодами будуть проходити не так, як очiкувалось).  

       
      Ризик ліквідності – це ризик того, що Емітент буде неспроможний виконати свої зобов’язання у належні 

строки у звичайних або непередбачених умовах. Ризик ліквідності може виникнути через незаплановані 
зміни або скорочення джерел фінансування; а також через нездатність розпізнати або врахувати зміни 

кон’юнктури ринку, які впливають на здатність швидко реалізувати активи з мінімальною втратою їх 

вартості.  
       

      Операційно-технологічний ризик – це імовірність виникнення збитків Емітента внаслідок 
неадекватності або збоїв внутрішніх процесів, впливу людського фактору, збоїв і помилок у системах, а 

також впливу зовнішніх подій. До цієї категорії належать всі види шахрайств, юридичний ризик і не 
належить стратегічний та репутаційний ризик. У разі збоїв в системі внутрішнього контролю операційно-

технологічний ризик може призвести до фінансових збитків мати правові чи регулятивні наслідки або 

спричинити шкоду репутації.  
       

      Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовим 
інструментам буде змінюватися внаслідок змін ринкових параметрів (таких як валютні курси, ринкові 

процентні ставки, котирування цінних паперів тощо).  

      Ринковий ризик (операцій з цінними паперами) - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, які є в торговому портфелі. 

Інструменти в торговому портфелі, позицію в яких Емітент не має наміру тримати до дати остаточного 
погашення, а отже має намір продати в коротко або середньостроковому часовому проміжку, є чутливими 

до цінового ризику.  



      Процентний ризик виникає внаслідок можливих несприятливих змін процентних ставок, зміни часової 
структури процентних ставок та форми кривої доходності, та може впливати на майбутні грошові потоки, 

справедливу вартість фінансових інструментів та, як наслідок, на прибутковість та капітал Емітента.  

      Валютний ризик – це ризик, що виникає внаслідок можливих несприятливих коливань валютних курсів 
та цін на банківські метали, та має потенційний вплив на надходження та капітал Емітента.  

      Ризик операцій з цінними паперами - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, які є в торговому портфелі. 

Інструменти в торговому портфелі, позицію в яких Емітент не має наміру тримати до дати остаточного 
погашення, а отже має намір продати в коротко або середньостроковому часовому проміжку, є чутливими 

до цінового ризику.  

      Цей вид ризику має потенційний вплив на прибутки/збитки Емітента.  
      Серед інших ризиків в діяльності Емітента можна виділити політичну нестабільність в країні, податкове 

навантаження та неефективну судову систему. Проте, Емітент не може вплинути на розвиток цих подій.  
       

      1. Для реалізації процесів управління ризиками Емітента бізнес-процеси поділяються на фронт і бек - 

офіси.  
      Функції в системі управління ризиками Емітента розподілені таким чином, що на рівні фронт-офісу 

відбувається прийняття ризиків в межах встановлених обмежень, на рівні бек-офісу здійснюється 
виявлення, вимірювання, контроль та моніторинг прийнятих ризиків.  

      Контроль за відповідністю системи управління ризиками Емітента здійснюється службою внутрішнього 
аудиту.  

       

      Представники служби ризик-менеджменту є членами колегіальних органів Емітента: Комітету з 
управління активами та пасивами (КУАП), Кредитного комітету, Технологічного комітету.  

      Основні функції управління кредитним ризиком покладено на Кредитний комітет Емітента, який діє в 
межах повноважень, визначених Правлінням Емітента та нормативів кредитного ризику, встановлених 

Національним банком України. Кредитний комітет затверджує умови фінансування окремих кредитних 

проектів, класифікацію кредитного портфеля та формування резерву за активними операціями, 
встановлює ліміти повноважень на проведення певних активних операцій.  

      В зв’язку з політикою Емітента щодо обмеження банківського кредитування, процес управління 
кредитним ризиком спрямований на діючий кредитний портфель, метою управління є покращення його 

структури та якості, надання нових кредитів здійснюється лише першокласним клієнтам 
загальноукраїнського значення та клієнтам Емітента, що мають добру кредитну історію та потребують 

додаткового фінансування задля забезпечення виконання виробничих цілей.  

      В Емітента запроваджена система раннього реагування кризових явищ, що можуть спричинити 
невиконання зобов’язань в майбутньому, при цьому особлива увага приділяється індивідуальному 

моніторингу фінансового стану з метою запобігання виникнення проблемних активів, наявності та 
схоронності збереження заставного майна.  

      З метою мінімізації майбутніх втрат Емітентом проводиться:  

1) оцінка та аналіз тенденцій розвитку та регулювання банківських ризиків;  
2) моніторинг кон'юнктури ринку банківських послуг, ринку позикового капіталу та валютного ринку;  

3) визначення припустимого ризику для Емітента, що інтерпретується як припустимі втрати, 
граничного важеля ризик-капітал та цільового значення кредитного рейтингу;  

4) забезпечення навиків управління, що вимагаються, та здатності прийняття ризику (людські та 

фінансові ресурси) для підтримки стратегії бізнесу;  
5) створення організаційної структури та визначення ролей та відповідальності за управління 

ризиками;  
6) впровадження механізму інтегрованого виміру та управління ризиками;  

7) розробка процесів оцінки ризиків та аудита, а також використання Емітентом провідної практики 
фінансового сектору;  

8) формування активної позиції вищого керівництва по відношенню до ризик-менеджменту та 

матеріального стимулювання дотримання встановлених вимог;  
9) надання необхідних можливостей для навчання Емітента, включаючи аналіз попередніх проблем та 

неперервне навчання та розвиток.  
       

      2. При здійсненні функцій контролю та моніторингу рівня процентного ризику управління аналізу та 

ризиків проводить:  
• моніторинг форми кривої дохідності Емітента та оцінку її відповідності поточному ринковому рівню в 

розрізі строків та окремих валют;  
• моніторинг та контроль дотримання структурними підрозділами Емітента обмежень щодо 

встановлення процентних ставок залучення та розміщення в розрізі окремих валют;  



• аналіз дотримання Емітентом в цілому встановленого у бізнес-плані мінімального значення 
процентного спреду та надає пропозиції КУАП у частині прийняття управлінських рішень щодо 

загального коригування кривої дохідності Емітента;  

• моніторинг впливу на стан дотримання Емітентом процентного спреду обсягів операцій та зваженої 
доходності (вартості) за основними процентними активами та пасивами Емітента;  

• аналіз сценаріїв впливу зростання чи зменшення діючих ставок за активами / пасивами, а також 
зміни обсягів процентних активів / пасивів на процентний результат Емітента.  

       
      3. Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії керування валютним ризиком, яка 

включає у себе наступні елементи:  

• централізацію управління валютним ризиком;  
• використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків;  

• контроль та мінімізацію сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику;  
• хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення;  

• встановлення системи лімітів.  

      КУАП є колегіальним органом Емітента, який на щомісячній основі контролює виконання лімітів 
відкритих валютних позицій, в разі досягнення понадлімітних значень розглядає пропозиції управління 

аналізу та ризиків щодо приведення розміру позиції у відповідність із встановленим лімітом або 
переглядає/закриває ліміти.  

       
      4. В процесі управління ринковим ризиком управління аналізу та ризиків здійснює оцінку ризику 

відкритих позицій, які зазнають впливу ринкового ризику в розрізі переліку інструментів, які формують 

торговий портфель Емітента. КУАП встановлює, переглядає, закриває ліміти відкритої валютної позиції за 
поданням управління аналізу та ризиків на підставі наявних факторів, які можуть свідчити про зміну 

валютного (фондового) ринку та здатні спричинити стресові коливання курсів валют.  
      Інструментами управління ринковим ризиком є:  

• встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі/продажу, з урахуванням умов, за яких 

результат проведення залежить від коливання ринкових цін;  
• встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції;  

• встановлення ліміту на вкладення у цінні папери;  
• оцінка волатильності котирувань;  

• позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури на ринку або значного зниження 
ресурсної бази Емітента;  

• формування резервів на покриття можливих збитків.  

       
      5. Правління Емітента впроваджує політики управління ризиками. Відповідальне за безпосереднє 

дотримання законодавства та внутрішніх процедур. Розробляє політику Емітента з дотримання 
законодавства та внутрішніх процедур, забезпечує її реалізацію та звітує перед Спостережною радою за 

управління комплаєнс - ризиком.  

      З метою зменшення операційно-технологічного ризику було запроваджено наступні заходи:  
1) складання внутрішньобанківських положень та методик, що регламентують управлінські та 

технологічні процеси Емітента;  
2) належного документування операцій та технологічних процесів;  

3) застосування процедур адміністративного та фінансового внутрішнього контролю (попереднього, 

поточного та послідуючого) організації бізнес-процесів, діяльності структурних підрозділів та 
здійсненням операцій окремими співробітниками;  

4) застосування принципів розмежування та обмеження функцій, повноважень та відповідальності 
співробітників, використання механізмів прийняття колегіальних рішень;  

5) встановлення обмежень на строки та обсяги операцій (ліміти на здійснення певних видів операцій, 
індивідуальні ліміти на здійснення операцій окремими співробітниками та т.ін.);  

6) страхування операційно-технологічних ризиків, що пов’язані з професійною та господарською 

діяльністю Емітента;  
7) організація системи контролю за формуванням внутрішньої та зовнішньої звітності.  

       
      6.Ризик ліквідності  

      Основні принципи стратегічного управління ризиком ліквідності:  

• Пріоритетність ліквідності при визначенні політики щодо розміщення коштів.  
• Постійність ідентифікації потреби Емітента в ліквідних коштах.  

• Планування та прогнозування дій Емітента в разі виникнення кризи ліквідності.  
• Врахування кореляції ризику ліквідності з іншими ризиками, а також з такими напрямками 

діяльності Емітента, як залучення та розміщення коштів.  
      Складовими частинами управління ризиком ліквідності Емітента є:  



• виявлення та аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на схильність Емітента до ризику 
ліквідності, прогноз їх змін;  

• розробка, затвердження та застосування методики оцінки (вимірювання) та аналізу ризику 

ліквідності на підставі комплексу кількісних та якісних показників;  
• встановлення та контроль виконання нормативів та коефіцієнтів, що обмежують рівень ризику 

ліквідності, що приймається Емітентом;  
• своєчасна підготовка звітності, що відображає стан схильності Емітента до ризику ліквідності;  

• прийняття та реалізація рішень щодо управління активами та пасивами Емітента, що спрямовані на 
підтримку прийнятного ступеню ризику ліквідності та рентабельності Емітента;  

• розробка детального плану на випадок кризових обставин (в т.ч. щодо подолання кризи 

ліквідності).  
       

      Основним документом щодо оперативного управління ліквідністю є Політика управління ризиком 
ліквідності та План заходів щодо подолання кризи ліквідності.  

      Емітентом визначені наступні основні задачі щодо управління ризиком ліквідності:  

• визначення складу та розрахунок значень кількісних показників, що характеризують стан 
ліквідності Емітента;  

• визначення та аналіз можливих сценаріїв зміни стану ліквідності Емітента;  
• обмеження рівня ризику ліквідності, що приймається, шляхом встановлення нормативних значень 

показників ліквідності (нормативів, коефіцієнтів та лімітів);  
• прийняття заходів, що спрямовані на підтримку відповідності фактичних показників ліквідності до 

нормативних значень;  

• контроль виконання обов’язкових нормативів ліквідності, що встановлені Національним банком 
України, та створення механізму прийняття рішень, що дозволяють усунути відхилення фактичних 

значень від нормативних;  
• організація поточного моніторингу, аналізу та звітності щодо схильності Емітента до ризику 

ліквідності.  

       
      7. Ризики інвестування полягають у можливих факторах, які можуть спричинити «розмиття» поточної 

частки акціонера у статутному капіталі Емітента, тобто є можливість докапіталізації Емітента, що 
спричинить зменшення частки кожного з акціонерів.  

      8. Серед інших ризиків в діяльності Емітента можна виділити політичну нестабільність в країні, 
податкове навантаження та неефективну судову систему. Проте, Емітент не може вплинути на розвиток 

цих подій.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      До факторів ризику, які властиві та можуть впливати на діяльність Товариства відносяться наступні: 
операційно-технологічний ризик, юридичний ризик.  

      З метою зменшення операційно-технологічного ризику було запроваджено наступні заходи:  

1) складання положень та методик, що регламентують управлінські та технологічні процеси в 
Товаристві;  

2) належного документування операцій та технологічних процесів;  
3) застосування процедур адміністративного та фінансового внутрішнього контролю (попереднього, 

поточного та послідуючого) організації бізнес-процесів, діяльності структурних підрозділів та 

здійсненням операцій окремими співробітниками;  
4) застосування принципів розмежування та обмеження функцій, повноважень та відповідальності 

співробітників, використання механізмів прийняття колегіальних рішень;  
5) організації системи контролю за формуванням внутрішньої та зовнішньої звітності.  

      З метою зменшення юридичного ризику було запроваджено наступні заходи:  
1) складання власної договірної бази відповідно до напрямків діяльності Товариства;  

2) юридичний контроль за правомірністю угод, що укладаються Товариством.  

      Протягом звітного періоду Товариство отримало збиток у розмірі 1 205 тис.грн.  

       

  



Розділ IІІ. Основні відомості про емітента 

      Повне найменування Емітента - Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»  
      Скорочене найменування Емітента - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»  

      Код за ЄДРПОУ - 26410155  
       

      Емітентом зареєстровано товарний знак «Перший Інвестиційний Банк» (комбінований), свідоцтво 
№41020 від 15.06.2004р., видане Державним департаментом інтелектуальної власності України, та 

протягом звітного року термін дії свідоцтва продовжено до 05.08.2022р.  

       
      Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» (скорочене найменування ПАТ«Перший 

Інвестиційний Банк») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Перший Інвестиційний 
Банк» (скорочене найменування ВАТ«Перший Інвестиційний Банк»), яке було створене за рішенням 

Установчих зборів акціонерів (протокол №1 від 06 червня 2003 року) шляхом перетворення Закритого 

акціонерного товариства Акціонерний Банк “Перший Інвестиційний Банк” (скорочене найменування АБ 
«Перший Інвестиційний Банк») у Відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк».  

      Відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» стало повним правонаступником 
Акціонерного Банку “Перший Інвестиційний Банк”, який було створено за рішенням Установчих зборів 

акціонерів (протокол №1 від 27 травня 1997 року) та зареєстровано Національним банком України 20 
червня 1997 року (реєстраційний №267).  

      В зв’язку із необхідністю приведення Статуту Емітента у відповідність до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 3 
від 30 липня 2009 року) відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» перетворено в 

Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк».  
       

      Емітент зареєстрований 20 червня 1997 року в Оболонській районній у місті Києві державній 

адміністрації, серія та номер виписки ААБ №527339.  
      місцезнаходження Емітента: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6  

      телефон та факс Емітента: (044) 428-61-28(29); факс: (044) 428-61-28  
      адреса електронної пошти Емітента: admin@pinbank.ua  

      веб-сторінка: www.pinbank.ua  

       
      Інформація щодо спеціального підрозділу Емітента по роботі з акціонерами та інвесторами Емітента:  

      назва підрозділу: управління по роботі з цінними паперами;  
      місцезнаходження підрозділу: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6;  

      телефон та факс підрозділу: тел. (044) 561-26-12, факс (044) 561-26-12;  
      адреса електронної пошти підрозділу: kaydanyuktm@pinbank.ua  

       

      Згідно зі Статутом Емітент створений на невизначений строк.  
      Короткий опис історії створення та етапи розвитку Емітента:  

     1997 Заснування закритого акціонерного товариства Акціонерний Банк «Перший Інвестиційний Банк» із 
статутним капіталом 2,2 млн.грн.  

      1998 Збільшення статутного капіталу до 3,2 млн.грн.  

      Приєднання до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.  
      Отримання членства в Українській міжбанківській валютній біржі.  

      1999 Збільшення статутного капіталу до 15,9 млн.грн.  
      2000 Отримання членства у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.  

      2001 Отримання дозволу на вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.  
      2002 Збільшення статутного капіталу до 28,6 млн.грн.  

      Приєднання до платіжних систем Visa International (асоційоване членство) та Master Card Europe 

(афілійоване членство).  
      Отримання членства в Асоціації українських банків та асоціації «Український кредитно-банківський 

союз».  
      Відкриття філії Емітента в м. Житомир.  

      2003 Проведення реорганізації Емітента у відкрите акціонерне товариство.  

      Відкриття філії Емітента в м. Вінниця та МАПП «Ягодин».  
      2004 Збільшення статутного капіталу до 68,6 млн.грн.  

      Відкриття філії Емітента в м. Одеса.  
      2005 Участь у заснуванні ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», створеного при Асоціації 

українських банків.  

      Отримання членства в Асоціації «Перша фондова торгівельна система».  
      Відкриття філії Емітента в м. Харків.  



      2006 Збільшення статутного капіталу до 150 млн.грн.  
      Отримання ліцензії ДКЦПФР на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.  

      Отримання членства в Українській національній іпотечній асоціації.  

      Отримання членства в Професійній асоціації реєстраторів та депозитаріїв.  
      Приєднання до Національної системи масових електронних платежів.  

      2007 На загальних зборах акціонерів затверджені результати чергової підписки на акції в сумі 50 
млн.грн.  

      Отримання членства в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЕМА».  
      Призначення нового керівництва Емітента.  

      Прийнято рішення про початок ребрендингу Емітента.  

      Отримання кредитного рейтингу ТОВ «Кредит-Рейтинг» по Національній рейтинговій шкалі uaBB+ 
(прогноз рейтингу стабільний).  

      2008 Зміна організаційної структури Емітента.  
      Отримання дозволу від міжнародної платіжної системи Visa International на емісію преміальних 

платіжних карток Visa Platinum.  

      Початок роботи Контакт-центру Емітента.  
      Початок процесу сертифікації бізнес-процесів за програмою оцінки якості ISO 9001:2000.  

      Початок впровадження модуля CRM.  
      Збільшення статутного капіталу до 200 млн.грн.  

      Відкриття відділень у м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя.  
      Ребрендинг відділення №1 у м. Київ.  

     2009 Оновлення кредитного рейтингу ТОВ «Кредит-Рейтинг» по Національній рейтинговій шкалі uaBBB- 

(прогноз рейтингу стабільний).  
      Зміна організаційної структури.  

      Отримання сертифікату системи менеджменту якості міжнародного стандарту ISO 9001:2008.  
      Ребрендинг територіального управління у м. Одеса.  

      Відкриття територіального управління у м. Полтава.  

      Відкриття територіального управління у м. Миколаїв.  
      Змінено найменування на Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк».  

      2010 Успішне проходження першого наглядового аудиту з системи менеджменту якості на відповідність 
стандарту ISO 9001:2008.  

      За ініціативи керівництва Емітента було створено Благодійну фундацію «Відкриті серця України». 
Фундація є благодійною неприбутковою організацією і має статус всеукраїнської.  

      Підтвердження кредитного рейтингу ТОВ «Кредит-Рейтинг» по Національній рейтинговій шкалі uaBBB- 

(прогноз рейтингу - стабільний).  
      Відкриття оновленого відділення №8 у м. Київ.  

      Ребрендинг територіального управління у м. Харків.  
      Ребрендинг відділення №25 у м. Вінниця.  

      Збільшення статутного капіталу до 230 млн. гривень.  

      Відкриття оновленого відділення №16 у м. Кіровоград.  
      Введено в експлуатацію перші інфомаційно-транзакційні кіоски.  

      Відновлено роботу з Єдиною Інформаційною Системою «Реєстр позичальників» (НБУ) по обміну 
інформації щодо прострочених кредитів.  

      Отримання членства в ПАТ «Українська біржа».  

      Акції Емітента пройшли процедуру лістингу і були включені до другого рівня лістингу біржового списку 
ПАТ«Київська міжнародна фондова біржа».  

      2011 Початок співробітництва з Державною іпотечною установою.  
      Відкриття оновленого відділення №12 у м. Ялта.  

      Відкриття оновленого відділення №44 у м. Одеса.  
      Відкриття оновленого відділення №5 у м. Львів.  

      Успішне проходження другого наглядового аудиту з системи менеджменту якості на відповідність 

стандарту ISO 9001:2008.  
      Початок впровадження Системи управління інформаційної безпеки, відповідно до міжнародних 

стандартів серії ISO/IEC 27001:2005 та ISO/IEC 27002:2005, з урахуванням модифікацій Національного 
банку України, визначених стандартами СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 та СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010.  

      Розпочато співробітництво з ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг". Присвоєння кредитного 

рейтингу uaBBB+ (прогноз рейтингу - стабільний).  
      Заснування дочірнього підприємства - ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА», яким отримані 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та Ліцензія на здійснення переказу коштів небанківськими 
фінансовими установами. Ініційовано реєстрацію внутрішньодержавної небанківської платіжної системи.  

      Завершено процедуру ребрендингу існуючих відділень.  
      Введено в експлуатацію кіоски самообслуговування (ПКТС)  



      2012 Відкриття нових двох відділень у м. Київ (№3, №19) та відділень у містах Ялта (№15), Чернівці 
(№7), Житомир (№27).  

      Присвоєння та підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів на рівні «4+» (висока 

надійність) незалежним ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг".  
      Підтвердження кредитного рейтингу uaBBB+ (прогноз рейтингу - стабільний) незалежним ТОВ 

"Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг".  
      Досягнення п'ятого результату серед 153 учасників Ренкінгу публічності компаній учасників фондового 

ринку України, що був проведений в рамках проекту «Культура ведення бізнесу на фондовому ринку 
України».  

      Проходження ресертифікаційного аудиту системи менеджменту якості та отримання сертифікату 

відповідності вимогам ISO 9001:2008 на наступні три роки від органу TOB «ТЮФ Рейнланд Україна», що 
входить до міжнародного концерну TÜV Rheinland InterCert.  

      Початок реалізації проекту «Wi-Fi доступ до мережі« Інтернет »по Україні» та успішне впровадження 
безкоштовного сервісу Wi-Fi в семи відділеннях Емітента.  

      Введено в експлуатацію 25 платіжних терміналів, за допомогою яких можна здійснити оплату послуг 

339 біллерів.  
       

      У 2006 році Емітентом було реалізовано частку у статутному капіталі ТОВ "Тормозок", що становила 
25% його статутного капіталу.  

      У 2010 році Емітентом було реалізовано корпоративні права у статутному капіталі ТБ "Українська 
ф'ючерсна біржа", що становили 14,89% статутного капіталу біржі.  

      У 2011 році Емітент створив дочірнє підприємство ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА», яке набуло 

статус небанківської фінансової установи з статутним капіталом у розмірі 6 млн.грн. Емітент володіє 100% 
від розміру статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА». Мета створення – розширення 

кола потенційних партнерів емітента у сфері здійснення платежів на користь третіх осіб та грошових 
переказів.  

       

      Протягом останніх п'яти років справи про банкрутство (незалежно від розміру вимог) стосовно Емітента 
не порушувались.  

       
      Емітентом не заплановані такі події, як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи 

продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з його основною діяльністю.  
       

      Організаційна структура Емітента затверджена рішенням Спостережної ради №44 від 01.02.2012р. та 

введена в дію з 02.04.2012р.  
      Протягом звітного періоду відбулись наступні зміни у організаційній структурі Емітента.  

      З метою розвитку напрямків щодо обслуговування юридичних та фізичних осіб, малого та середнього 
бізнесу із використанням сучасних зарубіжних методик та відповідно до вимог інформаційної безпеки 

стандартів групи ISO 27000, системи менеджменту якості ISO 9001:2008 у Емітента створено:  

• управління розвитку банківських продуктів;  
• центр розвитку новітніх технологій;  

• управління інформаційних технологій та програмування за рахунок злиття управління 
інформаційних технологій та управління проектів;  

• управління по роботі з юридичними особами та управління по роботі з фізичними особами, що 

займаються реалізацією кредитних продуктів юридичним та фізичним особам, виведено у статус 
самостійних підрозділів за рахунок реорганізації дирекції з обслуговування системних та VIP-

клієнтів.  
      Відповідно до Ліцензійних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 

розширення функцій змінено структуру управління по роботі з цінними паперами.  
      Задля забезпечення оптимізації адміністративно-господарських витрат, правового супроводження, 

системи операційного контролінгу, супроводження кредитних операцій, системи перевірки дотримання 

касової дисципліни, оперативного контролю за продажем банківських продуктів та послуг фронт-
підрозділами створено:  

• департамент з розвитку бізнесу за рахунок злиття Західної та Східної дирекції з розвитку бізнесу. 
До складу департаменту входять територіальні управління та відділення;  

• управління правового супроводження та управління правового захисту виведено у статус 

самостійних підрозділів за рахунок реорганізації юридичного підрозділу: скасовано юридичний 
департамент;  

• управління кредитних рішень за рахунок управління супроводження кредитних операцій 
регіональної мережі центру кредитних рішень.  

       
      Основні структурні підрозділи Емітента:  



      Управління правового супроводження;  
      Управління правового захисту;  

      Управління аналізу та ризиків;  

      Казначейство;  
      Управління по роботі з юридичними особами;  

      Управління по роботі з фізичними особами;  
      Управління кредитних рішень;  

      Відділ депозитарних операцій;  
      Управління по роботі з цінними паперами;  

      Управління розвитку банківських продуктів;  

      Управління бухгалтерського обліку;  
      Департамент з розвитку бізнесу.  

      Управління платіжних карток.  
      Служба безпеки.  

      Управління інформаційних технологій та програмування.  

      Служба внутрішнього аудиту.  
      Управління фінансового моніторингу.  

       
      Органами управління Емітента є: Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління.  

       
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Емітента. Акціонерами Емітента визнаються 

фізичні і юридичні особи, як резиденти України так і нерезиденти, а також держава в особі органу, 

уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого 
управляти комунальним майном, які є власниками акцій Банку. Акціонерами Емітента не можуть бути 

юридичні особи, в яких Емітент має істотну участь, інститути спільного інвестування, об‟єднання громадян, 

релігійні та благодійні організації.  
      Акціонерами Емітента можуть бути підприємства, організації, установи, інші юридичні та фізичні особи, 

за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.  

       
      Спостережна рада є колегіальним органом управління Емітента, що здійснює захист прав акціонерів, і в 

межах компетенції, визначеної законодавством, статутом Емітента, Положенням про Спостережну раду, 
контролює та регулює діяльність Правління Емітента, представляє інтереси акціонерів та Емітента в цілому 

у перерві між Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Споcтережної ради становить 5 (п'ять) осіб.  

       
      Правління є виконавчим колегіальним органом Емітента, який здійснює управління його поточною 

діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради, організовує формування 
необхідних для статутної діяльності Емітента фондів, та несе відповідальність за ефективність роботи 

Емітента згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Емітента, рішеннями Загальних зборів 

акціонерів і Спостережної ради Емітента. Члени Правління обираються Спостережною радою Емітента у 
кількості не менше 3 (трьох) осіб. Керівництво Правлінням Емітента здійснює Голова Правління.  

       
      Емітент не має філій та представництв, до його структури входять відокремлені структурні підрозділи 

мережі Емітента - відділення. Всі відділення зареєстровані на території України.  
      Перелік відділень Емітента у м. Києві:  

      Відділення №1 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 04073, Україна, м. Київ, пр-т 

Московський, 6, дата реєстрації: 12.12.2002р.  
      Відділення №2 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01004, Україна, м.Київ, ТЦ 

"Метроград", квартал "Послуги", ПТП № 4, сектор Б, дата реєстрації: 12.12.2002р.  
      Відділення №3 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 02154, Україна, м. Київ, вул. 

Ентузіастів, 1, готель "Славутич", дата реєстрації: 12.12.2002р.  

      Відділення №4 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 04073, Україна, м. Київ, Московський 
пр-т,6, дата реєстрації: 26.06.2003р.  

      Відділення №6 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01004, Україна, м. Київ, бул. Т. 
Шевченка,5-7/29, дата реєстрації: 02.12.2003р.  

      Відділення №8 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 04210, Україна, м. Київ, вул. 
М.Малиновського, 12, ТЦ "Метрополіс", дата реєстрації: 09.03.2005р.  

      Відділення №10 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01004, Україна, м. Київ, бул. Т. 

Шевченка,5-7/29, дата реєстрації: 24.05.2005р.  
      Відділення №11 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01023, Україна, м. Київ, вул. 

Госпітальна, 4, дата реєстрації: 20.09.2007р.  
      Відділення №19 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01004, Україна, м. Київ, ТЦ 

"Метроград", ПТП №4, сектор А «Квартал бутіків», дата реєстрації: 25.05.2012р.  



      Відділення №38 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Київ, адреса: 01023, Україна, м. Київ, вул. 
Госпітальна, 4-А, дата реєстрації: 30.10.2008р.  

       

      Перелік відділень Емітента у м. Житомир та Житомирській області:  
      Відділення №27 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Житомир, адреса: 10014, Україна, м. Житомир, 

вул. Перемоги, 10, дата реєстрації: 20.06.2012р.  
      Відділення №32 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Житомир, адреса: 10014, Україна, м. Житомир, 

вул.Пушкінська 32/8, дата реєстрації: 28.11.2008р.  
      Відділення №33 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Коростень, Житомирської обл., адреса: 11500, 

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 15, дата реєстрації: 26.10.2004р.  

      Відділення №37 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Житомир, адреса: 10000, Україна, м. Житомир, 
провулок III Селецький, 2, дата реєстрації: 29.09.2008р.  

       
      Перелік відділень Емітента у м. Чернівці:  

      Відділення №7 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Чернівці, адреса: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. 

Прутська, 23-А, дата реєстрації: 21.08.2012р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Рівне:  
      Відділення №35 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Рівне, адреса: 33027, Україна, м. Рівне, 

вул.Київська,64-А, дата реєстрації: 18.12.2006р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Вінниця та Вінницькій області:  

      Відділення 25 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Вінниця, адреса: 21100, Україна, м. Вінниця, вул., 
Павлова, 4, дата реєстрації: 31.10.2008р.  

      Відділення №29 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Жмеринка, Вінницької обл., адреса: 23100, 
Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул.Київська,1а, прим.29, дата реєстрації: 15.03.2006р.  

       

      Перелік відділень Емітента у м. Львів:  
      Відділення №5 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Львів, адреса: 79000, Україна, м. Львів, вул. 

Матейка, 6, дата реєстрації: 13.11.2003р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Дніпропетровськ:  
      Відділення №13 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Дніпропетровськ, адреса: 49050, Україна, м. 

Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 119, оф.4,24, дата реєстрації: 05.03.2008р.  

       
      Перелік відділень Емітента у м. Запоріжжя:  

      Відділення №14 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Запоріжжя, адреса: 69057, Україна, м. 
Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 84, неж.прим. 26, 27, дата реєстрації: 05.03.2008р.  

       

      Перелік відділень Емітента у м. Кіровоград:  
      Відділення №16 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Кіровоград, адреса: 25006, Україна, м. 

Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 78, дата реєстрації: 07.02.2007р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Одеса:  

      Відділення №23 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65029, Україна, м. Одеса, вул. 
Ніжинська (Мерінга Фр.), 27, дата реєстрації: 20.03.2009р.  

      Відділення №42 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65009, Україна, м. Одеса, вул. 
С.Варламова,32, дата реєстрації: 20.03.2009р.  

      Відділення №43 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65069, Україна, м. Одеса, вул. 
Кримська, будинок 62, дата реєстрації: 20.03.2009р.  

      Відділення №44 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65005, Україна, м. Одеса, вул. 

Прохоровська, 26, дата реєстрації: 20.03.2009р.  
      Відділення №45 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, діяльність призупинена з 09.03.2011р., 

дата реєстрації: 20.03.2009р.  
      Відділення №46 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65055, Україна, м. Одеса, вул. 

Ільфа і Петрова, будинок 18 – Б, дата реєстрації: 20.03.2009р.  

      Відділення №47 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Одеса, адреса: 65031, Україна, м. Одеса, вулиця 
Промислова, 28 - Б, дата реєстрації: 20.03.2009р.  

       
      Перелік відділень Емітента у м. Ялта:  

      Відділення №12 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Ялта, адреса: 98635, Україна, м. Ялта, вул. 
Набережна імені Леніна, 35/2, дата реєстрації: 20.11.2006р.  



      Відділення №15 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Ялта, адреса: 98635, Україна, м. Ялта, вул. 
Набережна імені Леніна, 35/2, дата реєстрації: 20.04.2012р.  

       

      Перелік відділень Емітента у м. Севастополь:  
      Відділення №17 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Севастополь, адреса: 99040, Україна, м. 

Севастополь, вул. Хрустальова, 44, дата реєстрації: 20.02.2007р.  
      Відділення №18 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Севастополь, адреса: 99040, Україна, м. 

Севастополь, проспект Генерала Острякова, 136, дата реєстрації: 09.11.2006р.  
       

      Перелік відділень Емітента у Волинській області:  

      Відділення №22 (вантажно-митний комплекс) ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МАПП "Ягодин" 
Волинської області, адреса: 44332, Україна, Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. 

Прикордонників, 1, дата реєстрації: 10.09.2004р.  
      Відділення №40 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МАПП "Ягодин" Волинської області, адреса: 44332, 

Україна, Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 6, дата 

реєстрації: 22.01.2007р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Харків:  
      Відділення №39 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Харків, адреса: 61033, Україна, м. Харків,вулиця 

Кооперативна 13/2, дата реєстрації: 27.02.2009р.  
       

      Перелік відділень Емітента у м. Полтава:  

      Відділення №30 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк м. Полтава, адреса: 36020, Україна, м. Полтава, вул. 
Паризької Комуни, 20/1, літ. А-6, дата реєстрації: 26.03.2009р.  

       
      Метою створення та основними функціями відділень відповідно до положень про відділення є наступні.  

      Відділення здійснюють від імені Емітента розрахунково-касове обслуговування клієнтів (підприємств, 

установ, організацій і населення) шляхом виконання операцій та надання послуг, відповідно до Статуту 
Емітента, банківської ліцензії, нормативно-правових актів Національного банку України, положення про 

відділення та інших локальних актів Емітента.  
      Відділення здійснюють операції, передбачені положенням про відділення, при наявності технічних 

можливостей, після надання інформації до Національного банку України, а саме:  
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, в частині: приймання вкладів 

(депозитів) від юридичних (крім банків) і фізичних осіб;  

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ 
грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на 

них, в частині: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових 
коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик в частині: 

розміщення залучених коштів від імені Емітента, на умовах, визначених Емітентом та на ризик 
Емітента;  

4) операції з валютними цінностями:  
 неторговельні операції з валютними цінностями;  

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін прийняття на інкасо), 

що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;  

 ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів- нерезидентів 

у грошовій одиниці України;  

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині: залучення та 

розміщення іноземної валюти на валютному ринку України (крім операцій на міжбанківському 
валютному ринку) від імені Емітента та на умовах, встановлених Емітентом;  

 операції з банківськими металами на валютному ринку України;  

5) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі, в частині: вчинення авалю векселів;  

6) лізинг;  
7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів (майновий найм) для зберігання 

цінностей та документів;  

8) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, в частині: 
здійснення операцій з використанням цих карток;  

9) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;  
10) перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;  

11) операції за дорученням клієнтів або від свого імені, в частині: операції за дорученням клієнтів від 

імені Емітента:  



 з інструментами грошового ринку;  

 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА".  
      Скорочене найменування: ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА".  

      Місцезнаходження: 04073, Україна, м. Київ, проспект Московський, 6.  

      Дата реєстрації: 21.04.2011р.  
      Країна реєстрації: Україна.  

      Товариство було створене з метою розширення кола потенційних партнерів Емітента у сфері 
здійснення платежів на користь третіх осіб та грошових переказів, а саме - залучення до нього як інших 

банків, так і небанківських фінансових установ.  

      Види діяльності Товариства за КВЕД (ДК 009:2005): 65.12.0 "Інше грошове посередництво".  
      Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме:  

      - переказ коштів;  
      - кліринг;  

      - обслуговування платіжних карток та інші форми забезпечення розрахунків;  

      - надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;  
      - діяльність з обміну валют.  

      Емітент володіє часткою в розмірі 100% відсотків від розміру статутного капіталу ТОВ "ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА".  

      ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА" не є акціонером Емітента.  
      ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА" не перебуває у процесі ліквідації.  

       

      Розмір та структура статутного капіталу Емітента на початок і на кінець звітного періоду не 
змінювались. Станом на 01.01.2012 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу 

становив 230 000 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного 
капіталу становив 230 000 тис.грн. Власний капітал Емітента станом на 01.01.2012 року складав 251 693 

тис.грн., станом на 31.12.2012 року складав 251 983 тис.грн.  

       
       

      Станом на 31.12.2012р. Емітент є членом або учасником таких установ:  
      Фінансові організації:  

• Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  
• ПАТ "Фондова біржа ПФТС"  

• ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"  

• ПрАТ "Українська міжнародна фондова біржа"  
• ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій"  

• ЄІС «Реєстр позичальників»  
• ПАТ «Українська біржа»  

      Платіжні системи:  

• MasterCard Worldwide  
• Visa International  

• Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)  
• REUTERS  

• S.W.I.F.T.  

• Western Union  
• MoneyGram  

• Анелік  
• Avers  

      Асоціації:  
• Асоціація українських банків  

• Асоціація «Фондове партнерство»  

• Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД)  
• Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА»  

• Асоціація «Українські Фондові Торговці»  
• Українська Національна Іпотечна Асоціація (УНІА)  

       

      MasterCard Worldwide. Місцезнаходження: 2000 Purchase Street Purchase, NY 10577 USA. MasterCard 
Worldwide - мiжнародна платiжна система, що об'єднує 22 тисячi фiнансових пiдприємств в 210 країнах 

свiту. Заснована в 1966 роцi в результатi згоди мiж декiлькома американськими банками в утвореннi 
асоцiацiї. Сучасна платiжна система MasterCard International пропонує широкий вибiр карткових продуктiв 



для фiзичних та юридичних осiб. Емітент став асоцiйованим членом в 2002р. Емітент не володіє часткою у 
статутному капіталі об'єднання.  

       

      Money Gram. Місцезнаходження: MoneyGram International MoneyGram Headquarters 1550 Utica Avenue 
South St. Louis Park, MN 55416 1-800-328-5678 952-591-3000. Money Gram - американська фiнансова 

компанiя, що займається операцiями на мiжнародному фiнансовому ринку. Компанія заснована в 1940 роцi. 
По всьому свiту Money Gram працює з найбiльшими фiнансовими iнститутами, що надають послуги через 

мережу своїх вiддiлень. Швидкiсть отримання повiдомлення 10-15 хвилин. В свiтi є 176 000 мiсць 
представництв у 190 країн свiту. Емітент став членом в 2007р. Емітент не володіє часткою у статутному 

капіталі об'єднання.  

       
      Reuters. Місцезнаходження: 77 Hatton Garden London EC1N 8JS United Kingdom. Reuters - один з трьох 

провiдних постачальникiв фiнансової iнформацiї для професiйних учасникiв фiнансових ринкiв. Основнi 
продукти включають в себе термiнали для доступу до електронних торговельних майданчикiв i термiнали 

для отримання i аналiзу фiнансової iнформацiї. Через iнформацiйнi термiнали можна отримати доступ до 

поточних та iсторичних цiн практично на всiх свiтових бiржах i багатьох позабiржових ринках. Емітент є 
членом з 1997р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       
      S.W.I.F.T. Місцезнаходження: "S.W.I.F.T" S.C.K.L. Avenue Adele, B-1310, LA Hulpe. S.W.I.F.T. 

(спiвтовариство всесвiтнiх мiжбанкiвських телекомунiкацiй) є провiдною мiжнародною органiзацiєю в сферi 
фiнансових телекомунiкацiй. Основними напрямками дiяльностi S.W.I.F.T. є надання оперативного, 

надiйного, ефективного, конфiденцiйного та захищеного вiд несанкцiонованого втручання доступу до 

телекомунiкацiйного обслуговування банкам та для проведення робiт по стандартизацiї форм i методiв 
обмiну фiнансовою iнформацiєю. Емітент став членом в 1998р. Емітент не володіє часткою у статутному 

капіталі об'єднання.  
       

      Visa International. Місцезнаходження: Visa Int. P.O. Box 8999 Mailstop M1-11J San Francisco, CA 94128 - 

8999. Visa International - американська компанiя, що пропонує послуги по проведенню платiжних операцiй, 
що забезпечує взаємодiю мiж власником картки, пiдприємством, що займається торгiвлею чи надає 

послуги, а також фiнансовими пiдприємствами. Visa приймається до оплати бiльше нiж у 150 країн свiту, 
має бiльше 24 млн. точок обслуговування, включаючи один мiльйон банкоматiв. Цiєю системою 

користуються бiльше нiж 21 тисяча фiнансових органiзацiй. Виникла система в 1958 роцi. Емітент став 
асоцiйованим членом в 2002р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       

      Western Union. Місцезнаходження: 12500 E. Belford Ave Englewood, CO 80112 USA. Western Union - 
найбiльша у сучасному свiтi система переказу грошей, що функцiонує протягом 150 рокiв та дозволяє без 

всiляких втрат переказати грошi клiєнта усього за декiлька хвилин у будь-який з 200 тисяч пунктiв 
компанiї, що працють у 200 країнах. Послугами цiєї системи мають можливiсть скористатися понад 80 

вiдсоткiв мешканцiв земної кулi. Компанiя Western Union (Western Union Financial Services Inc.) створена у 

США у 1851 роцi. Банк є активним учасником цiєї платiжної системи, завдяки якiй клiєнти нашого банку 
можуть здiйснювати переказ коштiв у 195 країнах свiту. Емітент є членом з 2003р. Емітент не володіє 

часткою у статутному капіталі об'єднання.  
       

      Anelik. Місцезнаходження: Росія, 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського поля, 19, буд. 1. Anelik - система 

переказу коштiв, що почала здiйснювати переказ грошових коштiв для фiзичних осiб без вiдкриття 
рахункiв в країнах ще з 1996 року. Система Anelik впевнено лiдирує на ринку мiжнародних грошових 

переказiв, пропонує гарантованi послуги, стабiльно збiльшує зону охоплення. Переказ здiйснюється бiльш 
нiж у 90 країнах свiту, з 63 000 пунктiв вiдправки, можуть здiйснюватися в росiйських рублях, доларах США 

та ЄВРО. Емітент є членом з 2005р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  
       

      Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз"). 

Місцезнаходження: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.  
      Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" була заснована 14 грудня 2004 року та здiйснює свою 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної 
органiзацiї, що видано ДКЦПФР 14 червня 2005 року № 16. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 

створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ 

"Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах 
Асоцiацiї. Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Метою дiяльностi даної асоцiацiї є:  
      1. забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку;  

      2. захист прав та законних iнтересiв членiв асоцiацiї, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв;  



      3. посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та 
функцiй саморегулiвної органiзацiї.  

      Головним чинником важливостi асоцiацiї для її членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом 

нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї 
iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї 

дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади. Емітент є членом з 2009р. 
Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       
      Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження: Україна, 02660, м.Київ, вул. М.Раскової, 15. Асоцiацiя 

українських банкiв - створена як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна 

органiзацiя, яка об"єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах 
з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною 

податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами 
та органiзацiями. Емітент є членом асоцiацiї з 2002р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі 

об'єднання.  

       
      ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх). ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" була зареєстрована 
Постановою Кабінету Міністрів України №341 від 15 травня 1995 року та Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку від 3 липня 1997 року. Біржа створена, як недержавний ринковий інститут 
загальнонаціонального значення для роботи на ринку цінних паперів, в основу організаційної структури 

якого покладені світові стандарти торгівлі, що необхідні для обслуговування міжнародних потоків 

фінансових інструментів. Діяльність Біржі здійснюється при використанні найсучаснішої методологічної та 
інформаційно-технічної бази. Емітент є членом бiржi з 2007р. Емітент не володіє часткою у статутному 

капіталі об'єднання.  
       

      ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історiй". Місцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вул. 

Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило). ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історiй" веде 
кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає банкам i небанкiвським фiнансово-кредитним 

установам великий спектр спецiалiзованих систем пiдтримки прийняття рiшень та управлiння ризиками. 
Емітент є членом бюро з 2005р. Емітент володіє часткою у статутному капіталі об'єднання у розмірі 0,85%.  

       
      ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа". Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 36В (3-й поверх). ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа" була зареєстрована 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у грудні 2000р., забезпечує умови для 
проведення регулярних бiржових торгiв на постiйно дiючiй основi кожного торговельного дня. Бiржа 

здiйснює органiзацiю торгiвлi цiнними паперами шляхом зосередження попиту i пропозицiї по цiнних 
паперах, його спiвставлення, проводить їх котирування та формування цiн i бiржових курсiв по цiнних 

паперах, створює умови для укладання цивiльно-правових угод з купiвлi-продажу цiнних паперiв мiж 

учасниками бiржової фондової торгiвлi, сприяє депозитарному клiрингу та грошовим розрахункам по 
укладених угодах через обраний бiржею клiринговий депозитарiй та розрахунковий банк, що його 

обслуговує. Емітент є членом з 2004р. Емітент володіє часткою у статутному капіталі об'єднання у розмірі 
0,002%.  

       

      Нацiональна система масових електронних платежiв. Місцезнаходження: 03005, Україна, м. Київ, вул. 
Смоленська, буд. 31/33. Нацiональна система масових електронних платежiв - внутрiшньодержавна 

банкiвська багатоемiтентна платiжна система масових платежiв, в якiй розрахунки за товари та послуги, 
одержання готiвки та iншi операцiї здiйснюються за допомогою платiжних смарт-карток за технологiєю, що 

розроблена Нацiональним банком України. Емітент є членом з 2006р. Емітент не володіє часткою у 
статутному капіталі об'єднання.  

       

      Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД). Місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, 
вул. Щорса, 32 б, примiщення 61. Головними цiлями ПАРД є сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї 

мiж суб"єктами фондового ринку в частинi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних 
паперiв, депозитарної дiяльностi; здiйснює iнформацiйну, методичну i технiчну пiдтримку членiв ПАРД; 

здiйснює представницькi функцiї i захист членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах та iн. 

Емітент є членом асоцiацiї з 2006р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  
       

      Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНІА). Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3, 
корпус ДКДЗ "Днiпро". УНІА об’єднує організації, що активно працюють на ринках фінансів та нерухомості, 

що за обсягом виданих кредитів займають понад 70% ринку іпотечного житлового кредитування. Метою 
створення i дiяльностi Асоцiацiї є сприяння всебiчному розвитку iпотечних вiдносин, масовому поширенню 



по всiй територiї України iпотечного фiнансування суб'єктiв економiчних вiдносин. Емітент є її членом з 
2006 р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       

      Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА". Місцезнаходження: Україна, 01033, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 37, офiс 2. Асоцiацiя була створена 19 березня 1999р. українськими банками, 

членами платiжної системи Europay International для координацiї розвитку ринку платiжних карт Maestro i 
Mastercard в Українi. 11 листопада 2004 року Асоцiацiя перейменована в Українську мiжбанкiвську 

Асоцiацiю членiв платiжних систем "ЕМА". Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА" здiйснює взаємодiю з 
мiжнародними платiжними системами та iншими системами, якi використовують платiжнi карти; забезпечує 

функцiонування та розвиток системи колективної безпеки; взаємодiю та представлення iнтересiв членiв 

Асоцiацiї в державних органах з питань розвитку карткових програм, юридичних i технологiчних питань 
карткового бiзнесу та безготiвкових платежiв громадян, проводить навчальнi програми для держателiв 

карт та торгових пiдприємств, пiдготовку та перепiдготовку працiвникiв банкiв та державних органiв, 
вiдповiдальних за питання безготiвкових розрахункiв iз використанням платiжних карт. Емітент є членом з 

2007р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       
      Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, бульвар 

Т.Шевченка, 33-Б. Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного 
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та заснований з метою захисту iнтересiв фiзичних 

осiб - вкладникiв банкiв. Емітент став членом в 2000р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі 
об'єднання.  

       

      ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 
(6 поверх). Торговельна система Фондової бiржi ПФТС є комплексом органiзацiйних, нормативних, 

програмно-апаратних та технiчних рiшень. Технологiчно вона складається з "Ринку котировок" та "Ринку 
заявок". Також в ПФТС проводяться аукцiони з продажу цiнних паперiв Фондом державного майна України, 

компанiями, що проводять первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або навпаки, розпродають 

власнi активи в цiнних паперах. Емітент є членом з 2006р. Емітент володіє часткою у статутному капіталі 
об'єднання у розмірі 0,19%.  

       
      ПАТ "Українська бiржа". Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 

бізнес-центр "Горизонт", 6 поверх. Основна мета заснування бiржi полягає у пiдвищеннi 
конкурентноздатностi фiнансового ринку України i створеннi умов для залучення в економiку країни не 

лише iноземного, але й внутрiшнього капiталу. Необхiдною умовою для цього є побудова i розвиток 

сучасного, надiйного ринку українських цiнних паперiв i похiдних фiнансових iнструментiв, що вiдповiдають 
мiжнародним вимогам, простого i доступного всiм типам українських iнвесторiв. На бiржi професiйним 

учасникам ринку доступнi такi технологiї: ринок заявок, ринок котирувань, ринок репо, i строковий ринок, 
а приватним iнвесторам - послуги iнтернет-трейдингу. Емітент став членом бiржi у 2010р. Емітент не 

володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       
      Avers. Міжнародна система грошових переказів Avers - була створена в березні 2005 року як система 

миттєвих грошових переказів Банка "Фінанси і Кредит". На даний час укладено 46 договорів з українськими 
банками-партнерами про співробітництво в межах системи грошових переказів Avers, а мережа переказів 

Avers складається з 1500 точок прийому/відправки переказів на всій території України. Емітент є членом з 

2010р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  
       

      Асоціація «Фондове партнерство» (раніше - Асоціація ПФТС). Місцезнаходження: Україна, 01133, м. 
Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх). Асоціація створена в лютому 1996 року та є об'єднанням професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть 
зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Асоціація ставить своєю ціллю сприяння розвитку 

відкритого і рівно-доступного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на 

фондовому ринку, впровадження правил і стандартів професійної поведінки, захист інтересів своїх членів, 
підтримання належного балансу між інтересами членів Асоціації та інвесторами ринку цiнних паперiв в 

Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами 
Асоцiацiї. Емітент є членом з 2005р. Емітент не володіє часткою у статутному капіталі об'єднання.  

       

      Емітент не здійснює міжгрупових продажів товарів (робіт, послуг) серед зазначених вище об'єднань.  
      Результати фінансово-господарської діяльності Емітента не залежать від інших учасників зазначених 

вище об'єднань.  

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента 



      Основним видом діяльності Емітента за КВЕД (ДК 009:2010) є "Інші види грошового посередництва" - 
64.19.  

      Емітент здійснює на договірних засадах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське 

обслуговування юридичних та фізичних осіб шляхом виконання банківських операцій.  
      Емітент має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання 

банківських послуг. До банківських послуг належать:  
• залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і 

фізичних осіб;  
• відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 

металах;  

• розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських 
металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  

      Емітент має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом 
укладання з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів.  

      Емітент, крім надання фінансових послуг має право здійснювати також діяльність щодо:  

• інвестицій;  
• випуску власних цінних паперів;  

• випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  
• зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;  

• інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  
• ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);  

• надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;  

• надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі;  

• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи 
надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);  

• лізинг.  

      На підставі додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, Емітент має право 
здійснювати наступні валютні операції:  

• неторговельні операції з валютними цінностями;  
• операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), 

що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;  
• операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 

обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 

юридичними особами-резидентами;  
• ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у 

грошовій одиниці України;  
• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;  

• ведення кореспондентських рахунків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;  

• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;  

• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення 
операцій за ними;  

• залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;  

• залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;  
• торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою 

іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну 
іноземної валюти банків і агентів);  

• торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;  
• залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;  

• торгівля банківськими металами на валютному ринку України;  

• інші валютні операції на міжнародних ринках;  
• інші валютні операції на валютному ринку України.  

      На підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Емітент має 
право здійснювати наступні види діяльності на ринку цінних паперів:  

• брокерська діяльність;  

• дилерська діяльність;  
• андеррайтинг;  

• депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.  
      Емітент має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших 

фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.  



      Емітент має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім 
банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду 

діяльності або послуги.  

      Емітент самостійно встановлює процентні ставки та розмір комісії по своїх операціях.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Основним видом діяльності Товариства за КВЕД (ДК 009:2005) є "Інше грошове посередництво" - 

65.12.0.  
      Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме:  

 переказ коштів;  

 кліринг;  

 обслуговування платіжних карток та інші форми забезпечення розрахунків;  

 надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;  

 діяльність з обміну валют.  

       

      Основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких Емітент отримав 10 або 
більше відсотків доходу за звітний рік:  

 кредити, що надані суб’єктам господарювання (процентний доход – 80 189 тис.грн., що складає 

57,19% від загальної суми доходів наростаючим підсумком станом на 31.12.2012 року – 140 222 
тис.грн.);  

 кредити, що надані фізичним особам (процентний доход – 13 274 тис.грн., що складає 9,47% від 

загальної суми доходів наростаючим підсумком станом на 31.12.2012 року – 140 222 тис.грн.);  
 розрахунково-касове обслуговування клієнтів (комісійний доход – 22 464 тис.грн., що складає 

16,02% від загальної суми доходів наростаючим підсумком станом на 31.12.2012 року – 140 222 

тис.грн.).  

       
      Протягом звітного року Емітентом було впроваджено:  

• новий строковий банківський вклад для фізичних осіб «Вигідний»;  
• новий строковий банківський вклад для юридичних осіб / фізичних осіб – підприємців «Вигідний»;  

• новий строковий банківський вклад для фізичних осіб «Гарантійний»;  

• новий строковий банківський вклад для юридичних осіб / фізичних осіб – підприємців 
«Гарантійний»;  

• депозитний вклад «Новорічний подарунок».  
      Крім того, звітному році було впроваджено документи для обслуговування клієнтів-кандидатів у 

депутати, а саме:  

• типова форма заяви про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата у депутати;  
• типова форма договору поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Протягом звітного року наростаючим підсумком з початку звітного року Товариством отримано дохід 
від надання послуг у сумі 625 тис.грн. Основними джерелами їх є:  

 оренда обладнання – 588 тис. грн., (що складає 94,08% від загальних доходів);  

 агентська винагорода – 37 тис. грн. (що складає 5,92% від загальних доходів).  

      Інші фінансові доходи, а саме проценти за депозитом та проценти по залишку на рахунку, склали 196 

тис.грн.  
       

      Протягом звітного року Товариством нові види продукції (послуг) на ринку не пропонувались.  
       

      Інформація про структуру собівартості наданих Емітентом послуг, інформація про суму доходу 

отриману від реалізації послуг за звітний рік.  
      Головним джерелом доходів Емітента є процентні доходи, які отримуються від наданих Емітентом 

послуг з:  
 кредитування населення, підприємств і організацій;  

 розміщення коштів на міжбанківському ринку;  

 операцій з цінними паперами.  

      Головним джерелом процентних доходів Емітента були і залишаються доходи від кредитів, наданих 

клієнтам, які на 31.12.2012 року склали 636 216 тис.грн. та за якими отримано процентних доходів в сумі 
93 463 тис.грн. (93,52% всіх процентних доходів).  

      Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі Емітента (82,43%) становлять кредити, надані суб’єктам 

господарювання. Станом на 31.12.2012 року обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, становив 
524 432 тис.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 80 189 тис. грн. Кредити, надані фізичним 



особам, станом на 31.12.2012 року становили 111 784 тис.грн., за якими отримано процентних доходів в 
сумі 13 274 тис.грн.  

      Процентні доходи від розміщення коштів на міжбанківському ринку та операцій з цінними паперами 

складали 6,46% всіх процентних доходів та становили на 31.12.2012 року відповідно 2 075 тис.грн. та 4 
385 тис.грн.  

      Іншим джерелом доходів Емітента є комісійні доходи (станом на 31.12.2012 року становили 24 688 
тис.грн. або 17,61% всіх доходів Емітента), які отримуються від:  

 розрахунково-касового обслуговування клієнтів;  

 операцій з цінними паперами;  

 кредитного обслуговування;  

 позабалансових операцій;  

      Головним джерелом комісійних доходів Емітента (90,99% всіх комісій) є комісійні доходи від 
розрахунково-касового обслуговування клієнтів, які на 31.12.2012 року становили 22 464 тис.грн.  

      Іншими вагомими джерелами комісійних доходів Емітента є:  

      - комісійний доход за операціями з цінними паперами для клієнтів (1 604 тис.грн., або 6,50% комісійних 
доходів).  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Виробнича собівартість наданих в 2012 році послуг склала 539 тис.грн., з них:  

 витрати на утримання основних засобів – 427 тис.грн.;  

 витрати на оренду – 112 тис.грн.  
       

      Основні тенденції розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність Емітент.  

      Емітент здійснює свою діяльність в фінансовій галузі, а саме в банківській.  
      Станом на кінець дня 31 грудня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення 

банківських операцій мали 176 банків (176 банків на 31 грудня 2011 року).  
      Капітал банків на кінець 2012 року складав 169,8 млрд. грн., або 15,1% пасивів банків.  

      Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився за рік на 3,5 млрд. грн. – до 175,4 

млрд. грн.  
      Загальні активи банків України (з врахуванням резервів) в 2012 році зросли на 4,5% до 1,268 трлн. 

грн. За даними Національного банку України, в структурі загальних активів частка наданих кредитів станом 
на 31.12.2012р. становила 63,7%, частка вкладень в цінні папери – 8,2%. Зобов’язання банків на кінець 

дня 31 грудня 2012 року складали 957,4 млрд. грн., в їх структурі основною складовою залишались кошти 

фізичних осіб – 364,7 млрд. грн.(38,1%); кошти суб’єктів господарювання – 202,6 млрд. грн. (21,2%), 
міжбанківські кредити та депозити – 119,3 млрд. грн. (12,5%). В структурі коштів фізичних осіб в банках 

строкові кошти складали 289,5 млрд. грн., або 79,4%; кошти до запитання – 75,2 млрд. грн., або 20,6%.  
       

      Економічна ситуація безпосередньо вплинула на показники діяльності Емітента. За результатами 
діяльності Емітент в звітному році:  

 отримав прибуток у сумі 845 тис.грн. (в попередньому році – збиток в сумі 7 054 тис.грн.);  

 зменшив валюту балансу на 27 490 тис. грн. Зменшення валюти балансу відбулося в основному за 

рахунок зменшення коштів в інших банках (на 63 512 тис.грн.);  

 збільшив обсяг готівкових коштів та їх еквівалентів на 9 118 тис.грн. Збільшення обсягу готівкових 

коштів та їх еквівалентів відбулося за рахунок збільшення готівкових коштів (на 3 992 тис. грн.), 
збільшення коштів в Національному банку України (на 7 083 тис.грн.);  

 зменшив обсяг кредитів та заборгованості клієнтів (зважених на ризик) на 7 400 тис.грн. 

Зменшення кредитів та заборгованості клієнтів відбулося внаслідок списання з балансу безнадійних 
кредитів та нарахованих відсотків за рахунок сформованих резервів та зменшення обсягу 

нарахованих, але не сплачених процентів за кредитами;  

 зменшив обсяг простроченої заборгованості за кредитами та заборгованістю клієнтів на 12 922 

тис.грн. Прострочена заборгованість за кредитами зменшилась за рахунок списання з балансу 
Банку безнадійних кредитів;  

 збільшив обсяг портфеля цінних паперів на 9 328 тис.грн. за рахунок придбання в портфель на 

продаж інвестиційних сертифікатів (2 000 тис.грн.) та облігацій підприємств (9 202 тис.грн.);  
 збільшив залишки коштів клієнтів юридичних та фізичних осіб на 36 118 тис.грн. При цьому кошти 

до запитання зменшились на 11 636 тис.грн., строкові кошти збільшились на 47 754 тис. грн. В 

розрізі операцій по контрагентам Емітента за рік кошти фізичних осіб зросли на 41 116 тис.грн., 
кошти юридичних осіб зменшились на 4 998 тис.грн.;  

 зменшив обсяг залучених коштів від банків на 67 509 тис.грн.;  

 збільшив кількість зарплатних проектів. За звітний рік укладено 118 нових договорів.  

       



      З метою порівняння показників діяльності Емітента та його ринкової позиції, Комітетом з управління 
активами та пасивами щомісячно розглядається звіт «Ринкова позиція банку», в якому порівнюються 

показники діяльності Емітента з показниками в цілому по системі та окремих банків. Перелік банків 

конкурентів щорічно переглядається. Для порівняння ринкової позиції Емітента з іншими банками вибрано 
19 банків України, в тому числі 4 банки 1 групи, 5 банків 2 групи, 3 банки 3 групи та 7 банків 4 групи 

банків, до якої відноситься і Емітент. Для порівняння ринкової позиції аналізуються такі показники 
діяльності, як активи балансу, кредитно - інвестиційний портфель, капітал, результат діяльності, 

депозитний портфель, кошти до запитання.  
       

      Емітентом 29.11.2012р. підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг за Національною 

рейтинговою шкалою на рівні uaBBB+, прогноз рейтингу «стабільний», отримано індивідуальний рейтинг 
надійності вкладів на рівні «4+». Рейтинг Емітента підтверджено ТОВ "Рейтингове агентство "IBI – 

Рейтинг".  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      За період існування Товариства зберігається тенденція до підвищення рівня прибутковості при 
паралельному приросту активів та майна Товариства. За 2012 рік Товариство вдвічі збільшило кількість 

послуг, що можуть надаватися потенційним клієнтам. При цьому, слід зауважити, що вартість послуг 
Товариства не збільшилась.  

       
      Протягом звітного року змін в системі збуту продукції не відбулося. Як і раніше, Емітент 

використовував власні канали збуту. Серед них можна виділити: Головна установа Емітента, відділення. 

Емітент здійснює діяльність на території України. Діяльність Емітента не залежить від такого фактора, як 
сезонність.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Протягом 2012 року змін в системі збуту продукції не відбулося. Як і раніше, Товариство 

використовувало власні канали збуту, а саме: програмно-технічні комплекси самообслуговування.  
       

      Станом на 31.12.2012р. Емітентом залучено ресурсів в обсязі 623 476 тис. грн. середньою вартістю 
7,1%, з яких:  

• кошти до запитання в обсязі – 108 732 тис.грн., середньою вартістю – 2,4%;  
• міжбанківські кредити отримані та депозити залучені в обсязі – 78 034 тис.грн., середньою вартістю 

– 3,1%;  

• строкові кошти юридичних осіб в обсязі – 62 763 тис.грн., середньою вартістю – 14,7%;  
• субординований борг в обсязі – 30 260 тис.грн., середньою вартістю – 10,25%;  

• строкові кошти фізичних осіб в обсязі – 343 687 тис.грн., середньою вартістю 13,2%.  
      Таким чином, основним джерелом надходжень ресурсів Емітента є депозити фізичних осіб, обсяг яких 

складає 55,12% від загальної ресурсної бази.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Основним засобом необхідним для діяльності Товариства, можна вважати програмно-технічний 
комплекс самообслуговування. Протягом звітного періоду змін у постачальниках програмно-технічних 

комплексів самообслуговування та їх ціні не відбулося.  

       
      Станом на 31 грудня 2012 року в Емітента обслуговувались 44 905 клієнтів, з них 2 456 – суб’єкти 

господарювання, 42 449 - фізичні особи.  
      Кількість відкритих рахунків клієнтів станом на 31.12.2012р. становила 52 317, із них поточних і 

карткових рахунків – 48 164, вкладних – 4 153. За розрахунково-касове обслуговування рахунків клієнтів 
Емітентом отримано комісійних доходів в сумі 22 464 тис.грн.  

      Серед основних клієнтів Емітента слід виділити такі промислові структури і організації, як ТОВ «ВС 

Енерджі Інтернейшнл Україна», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», ВАТ 
«Одесаобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Промзв`язок», ПАТ «Готель «Прем`єр Палац», 

ПАТ «Готель Ореанда», ПАТ «УІФК», ТОВ «Петрівка – Центр», ТОВ «Альянс Петролеум Ресурс», а також 
багато інших підприємств, фізичні особи.  

      В загальному обсязі залучених коштів значну частку – 65,19% складають строкові кошти клієнтів, з 

яких кошти суб’єктів господарювання – 10,07%, кошти фізичних осіб – 55,12%. Кошти банків в структурі 
залучених коштів Емітента мають частку в розмірі 12,52%. Кошти клієнтів до запитання становлять 17,44% 

від загальної суми залучених коштів.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  



      Основним клієнтом, за рахунок якого Товариство отримало більшість доходу у звітному періоді, є 
Емітент, з яким було укладено Договори строкового банківського вкладу «Чотирнадцять», «Вигідний», 

Агентський договір на прийом платежів (за допомогою ПТКС), Договір доручення (на укладення договорів 

з постачальниками послуг) та Договір оренди програмно - технічних комплексів самообслуговування. 
Також було укладено договори оренди програмно-технічних комплексів самообслуговування з суб’єктами 

підприємницької діяльності – фізичними особами.  
       

      Емітент не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами та організаціями.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Товариство не здійснювало спільну діяльність з іншими підприємствами, установами та організаціями 
протягом 2012 року.  

       
      Протягом звітного року Емітент не отримував (продовжував, анулював) ліцензії та дозволи, необхідні 

для його діяльності.  

      Станом на 31.12.2012р. Емітент має наступні ліцензії (дозволи):  
      Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: 

андеррайтинг  
      Номер ліцензії (дозволу): 579896  

      Дата видачі: 23.09.2011р.  
      Державний орган, що видав: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  

      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): 24.09.2011р. – 24.09.2016р.  

       
      Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: 

брокерська діяльність  
      Номер ліцензії (дозволу): 579894  

      Дата видачі: 23.09.2011р.  

      Державний орган, що видав: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  
      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): 24.09.2011р. – 24.09.2016р.  

       
      Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: 

дилерська діяльність  
      Номер ліцензії (дозволу): 579895  

      Дата видачі: 23.09.2011р.  

      Державний орган, що видав: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  
      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): 24.09.2011р. – 24.09.2016р.  

       
      Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна 

діяльність зберігача цінних паперів  

      Номер ліцензії (дозволу): 579897  
      Дата видачі: 23.09.2011р.  

      Державний орган, що видав: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  
      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): 24.09.2011р. – 24.09.2016р.  

       

      Вид діяльності: Банківська ліцензія  
      Номер ліцензії (дозволу): 178  

      Дата видачі: 25.10.2011р.  
      Державний орган, що видав: Національний банк України  

      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): безстрокова  
       

      Вид діяльності: Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій та Додаток до Генеральної 

ліцензії на здійснення валютних операцій  
      Номер ліцензії (дозволу): 178  

      Дата видачі: 25.10.2011р.  
      Державний орган, що видав: Національний банк України  

      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): безстрокова  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Протягом звітного періоду Товариство не отримувало дозволи та ліценції необхідні для здійснення 
діяльності.  

       
      Станом на 31.12.2012р. Товариство має наступні ліцензії (дозволи):  



      Вид діяльності: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів  
      Номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ФК №292  

      Дата видачі: 16.06.2011р.  

      Державний орган, що видав: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  
      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): безстрокова  

       
      Вид діяльності: здійснення переказу коштів небанківської фінансовою установою  

      Номер ліцензії: АГ №579723  
      Дата видачі: 22.07.2011  

      Державний орган, що видав: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  

      Строк (термін) дії ліцензії (дозволу): 14.07.2011р. - 14.07.2014р.  
       

      За звітний рік Емітентом зареєстровано наступні товарні знаки:  
      Товарний знак «Завжди +» - свідоцтво №150316 від 10.01.2012р. (термін дії 10 років), видане 

Державною службою інтелектуальної власності України.  

      Товарний знак «Всегда +» - свідоцтво №150315 від 10.01.2012р. (термін дії 10 років), видане 
Державною службою інтелектуальної власності України.  

      Товарний знак «Multibank» - свідоцтво №153638 від 26.03.2012р. (термін дії 10 років), видане 
Державною службою інтелектуальної власності України.  

      Товарний знак «Personally Yours» - свідоцтво №155501 від 10.05.2012р. (термін дії 10 років), видане 
Державною службою інтелектуальної власності України.  

      Товарний знак «Персонально Ваш» - свідоцтво №155502 від 10.05.2012р. (термін дії 10 років), видане 

Державною службою інтелектуальної власності України.  
      Протягом звітного періоду продовжено термін дії до 05.08.2022р. свідоцтва №41020 від 15.06.2004р. на 

товарний знак «Перший Інвестиційний Банк» (комбінований), свідоцтво видане Державним департаментом 
інтелектуальної власності України.  

      Протягом звітного періоду Емітент не мав об'єктів, щодо яких права інтелектуальної власності 

припинили чинність.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Протягом звітного періоду Товариством зареєстровано товарний знак «Globalpay» - свідоцтво №155227 

від 25.04.2012р. (термін дії: до 10.06.2021р.).  
      Протягом 2012 року Товариство не мало об'єктів, щодо яких права інтелектуальної власності 

припинили чинність.  

       
      Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність Емітента.  

      У 2012 році Емітент та банківська система України в цілому зазнали значних змін в результаті 
проведення ряду реформ Національним банком України, зокрема, внесення змін в нормативні акти, які 

регламентують:  

• обов’язковий перехід банків на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності;  
• валютне регулювання (посилення вимог до нормативів валютної позиції та встановлення санкцій за 

їх порушення, посилення вимог до нормативів обов’язкового резервування відносно коштів клієнтів 
в іноземній валюті, внесення змін до порядку здійснення банками валюто-обмінних операцій) з 

метою зменшення попиту на іноземну валюту;  

• формування резервів під активні операції банків та списання безнадійних боргів;  
• механізми відрахування зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та подання відповідної 

звітності;  
• удосконалення стандартів інформаційної безпеки з метою підвищення надійності та інвестиційної 

привабливості банків України;  
• запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом з метою 

встановлення порядку управління ризиками легалізації, порядку призупинення підозрілих 

фінансових операцій, регламенту ділових відносин з політичними діячами, уточнення мір впливу за 
порушення законодавства в напрямку протидії легалізації.  

      Впровадження вищезазначених реформ вплинуло на діяльність Емітента та банківської системи 
України.  

       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      На діяльність Товариства впливають норми чинного законодавства та акти органів державної влади. 

Для створення внутрішньодержавної небанківської платіжної системи Товариством у 2011 році отримано всі 
необхідні дозволи та ліцензії. Однак, розпорядженням НБУ №627-р від 16.12.2010 р. було призупинено 

узгодження та реєстрацію правил небанківських платіжних систем і систем електронних грошей.  
       



      Протягом звітного року Емітент не здійснював дослідження, розробки в межах науково-дослідної 
політики.  

       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Протягом звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року Товариством було 

витрачено 4 тис.грн. на науково-дослідні розробки, а саме: створення мультисервісного обладнання для 
самообслуговування клієнтів при здійсненні платежів та користуванні банківськими послугами. Отримано 

патент на корисну модель №72039 (Багатофункціональний комплекс для надання банківських послуг), 
зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2012р.  

       

      Протягом 2012 року Емітентом було витрачено 12 804 тис.грн. в необоротні активи.  
      Серед основних витрат можна виділити наступні:  

      991 тис.грн. – комп’ютерне обладнання (сервери, принтери, комп’ютери);  
      436 тис.грн. – платіжні термінали;  

      124 тис.грн. – банкомат;  

      1 026 тис.грн. - автомобілі;  
      179 тис.грн. – касова техніка;  

      7 387 тис.грн. – програмне забезпечення;  
      9 тис.грн. – товарні знаки;  

      315 тис.грн. – меблі та інвентар;  
      185 тис.грн. – поліпшення власних приміщень;  

      1 699 тис.грн. – поліпшення орендованих приміщень;  

      453 тис.грн. – інші необоротні активи;  
      Джерела фінансування за всіма капітальними інвестиціями - власні кошти.  

       
      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      Протягом 2012 року Товариством було здійснено капітальних інвестицій на суму 5 040 тис.грн., з яких:  

      4 941 тис.грн. - комп’ютерне та серверне обладнання;  
      82 тис.грн. - малоцінні необоротні активи (касети та інше);  

      17 тис.грн. - програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.  
      Джерелом фінансування за капітальними та фінансовими інвестиціями є власні кошти Товариства.  

       
      Екологічне законодавство не впливає на діяльність Емітента.  

       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Екологічне законодавство не впливає на діяльність Товариства.  

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента 

      В балансі Емітента обліковуються основні засоби на суму 8 051 тис.грн., які станом на 31.12.2012р. 

повністю замортизовані. Строки корисного використання та норми амортизації переглянуто в кінці звітного 

року та залишено без змін. Виведених з експлуатації основних засобів станом на 31.12.2012р. немає.  

      На 31.12.2012р. Емітент не має укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів. Активи, 
що надані під заставу зобов’язань, станом на кінець дня 31.12.2012р. відсутні.  

       
      До основних засобів Емітента належать основні засоби виробничого призначення:  

• будівлі та споруди;  

• машини та обладнання;  
• транспортні засоби;  

• інші.  
      Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення (а саме будівель і споруд) складає 

16 417 тис.грн.  
      Інформація про вартість основних засобів:  

1) Будівлі, споруди та передавальні пристрої: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного 

періоду – 8 847 тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 6 885 тис.грн.; первісна 
(переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 9 045 тис.грн.; залишкова вартість на кінець 

звітного періоду – 6 697 тис.грн.  
2) Інвестиційна нерухомість:справедлива вартість на початок звітного періоду – 16 417 тис.грн.; 

справедлива вартість на кінець звітного періоду – 16 417 тис.грн.  



3) Машини та обладнання: первісна вартість на початок звітного періоду – 15 456 тис.грн.; залишкова 
вартість на початок звітного періоду – 5 563 тис.грн.; первісна вартість на кінець звітного періоду – 

16 788 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 5 310 тис.грн  

4) Транспортні засоби: первісна вартість на початок звітного періоду - 4 035 тис.грн.; залишкова 
вартість на початок звітного періоду - 712 тис.грн.; первісна вартість на кінець звітного періоду – 3 

891 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 1 225 тис.грн.  
5) Інструменти, прилади, інвентар (меблі): первісна вартість на початок звітного періоду - 4 612 

тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 1 768 тис.грн.; первісна вартість на 
кінець звітного періоду – 4 711 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 1 394 

тис.грн.  

6) Інші основні засоби: первісна вартість на початок звітного періоду - 828 тис.грн.; залишкова 
вартість на початок звітного періоду – 354 тис.грн.; первісна вартість на кінець звітного періоду – 

741 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 288 тис.грн.  
7) Інші необоротні матеріальні активи: первісна вартість на початок звітного періоду - 14 741 тис.грн.; 

залишкова вартість на початок звітного періоду – 5 959 тис.грн.; первісна вартість на кінець 

звітного періоду – 16 440 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 6 926 тис.грн.  
8) Нематеріальні активи: первісна вартість на початок звітного періоду – 3 381 тис.грн.; залишкова 

вартість на початок звітного періоду – 733 тис.грн.; первісна вартість на кінець звітного періоду – 
10 566 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 6 925 тис.грн.  

9) Капітальні інвестиції в нематеріальні активи: первісна вартість на початок звітного періоду - 68 
тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 68 тис.грн.; первісна вартість на кінець 

звітного періоду – 2 488 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 2 488 тис.грн.  

10) Капітальні інвестиції в основні засоби, отримані в оперативний лізинг: первісна вартість на початок 
звітного періоду – 722 тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 722 тис.грн.; 

первісна вартість на кінець звітного періоду – 60 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного 
періоду – 60 тис.грн.  

11) Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами: первісна вартість на 

початок звітного періоду – 480 тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 480 
тис.грн.; первісна вартість на кінець звітного періоду – 201 тис.грн.; залишкова вартість на кінець 

звітного періоду - 201 тис.грн.  
12) Малоцінні необоротні матеріальні активи: первісна вартість на початок звітного періоду - 1 281 

тис.грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 0 грн.; первісна вартість на кінець 
звітного періоду – 1 641 тис.грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 0 грн.  

       

      Для амортизації основних засобів Емітент застосовує прямолінійний метод. Первісна (переоцінена) 
вартість повністю замортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись станом на 

31.12.2012 року, становить 8 051 тис.грн.  
       

      Всі основні засоби використовуються в банківській діяльності в повному обсязі, знаходяться (у 

виробничих приміщеннях чи поза ними в залежності від категорії) за адресами Головної установи Емітента, 
регіональних представництв, безбалансових відділень. Протягом звітного року змін у структурі основних 

засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання не було. Також Емітентом не 
визнавалися витрати від зменшення корисності об'єктів необоротних активів. Емітент не має основних 

засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), вилучених з експлуатації для 

продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування.  
       

      Протягом 2012 року Емітент не надавав в заставу основних засобів.  
       

      Також Емітент не має основних засобів, щодо яких за 2012 рік виникли передбачені чинним 
законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.  

       

      Емітентом було укладено з ТОВ «Б.Г.С-Актив» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №12170/11 від 
08.07.2011р.) договір на проведення дослідження динаміки зміни вартості нерухомості в період з 

31.12.2011р. по 31.12.2012р. за об’єктами, що перебувають на балансі, а саме: службові будівлі та 
інвестиційна нерухомість.  

      Листом – підтвердженням ТОВ «Б.Г.С-Актив» проінформував, що аналіз ринку нерухомості України 

вказує на відсутність суттєвих коливань вартісних показників впродовж зазначеного періоду та не 
перевищує +/- 5% відхилень у національній валюті України до залишкової вартості зазначених об’єктів 

станом на 31.12.2012р.  
      Таким чином, залишкова вартість об’єктів, що обліковуються на балансі Емітента, відповідає ринковій 

вартості та була використана при складанні звітності станом на 31.12.2012р.  
       



      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Станом на кінець дня 31.12.2012р. в балансі Товариства обліковувалися основні засоби на суму 5 079 

тис.грн.  

      Згідно з обліковою політикою Товариства нарахування амортизації за основними засобами та іншими 
необоротними матеріальними активами здійснюється прямолінійним методом.  

      Інформація про вартість основних засобів:  
      1) машини та обладнання: первісна вартість на кінець звітного періоду – 5 461 тис.грн., залишкова 

вартість на кінець звітного періоду – 5 079 тис.грн.  
      Станом на кінець дня 31.12.2012р. року вартість незавершених капітальних інвестицій у придбання 

необоротних активів, що здійснювалися Товариством у звітному періоді, становить 1 179 тис.грн.  

      Протягом звітного періоду змін у методах амортизації та діапазонах строків корисного використання не 
було.  

      Товариством не визнавалися витрати від зменшення корисності об'єктів необоротних активів.  
      Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), 

вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування.  

      У звітному періоді Товариство провело капітальний ремонт основних засобів в сумі 134 тис.грн.  
      Протягом звітного періоду Товариство мало укладену угоду на придбання у майбутньому основних 

засобів та нематеріальних активів в сумі 1 471 тис.грн. Угода завершена 02.10.2012р.  
      Протягом 2012 року Товариство надало в заставу основні засоби, договір застави №16/1211-ЗЮ від 

26.11.2012р., що укладений з Емітентом. Заставна вартість майна, що передається в заставу складає 3 271 
тис.грн. Первісна вартість майна, переданого в заставу, складає – 5 444 тис.грн., сума амортизаційних 

нарахувань – 216 тис.грн. Майно на час застави знаходиться у володінні та у користуванні Товариства. 

Розмір, порядок і строк виконання зобов’язань обумовлений кредитним договором, згідно з яким строк 
погашення кредиту, – 24 листопада 2016 року. За користування кредитом встановлюється плата у розмірі 

23% річних.  
      Переоцінка основних засобів не проводилась протягом звітного періоду.  

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента 

     Станом на 31.12.2012 року середньооблікова кількість штатних працівників 271 особа.  

      В тому числі, кількість працівників, що працюють неповний робочий день, - 7 осіб, працівники, що 
працюють за сумісництвом, - відсутні.  

      Кількість працівників у розрізі відокремлених підрозділів:  
1. Головна установа та Київське територіальне управління - 189 осіб;  

2. Дніпропетровське територіальне управління - 7 осіб;  

3. Харківське територіальне управління - 4 особи;  
4. Полтавське територіальне управління - 4 особи;  

5. Кіровоградське відділення - 7 осіб;  
6. Кримське територіальне управління - 11 осіб;  

7. Ягодинські відділення - 5 осіб;  
8. Миколаївське територіальне управління - 1 особа;  

9. Вінницьке територіальне управління - 9 осіб;  

10. Житомирське територіальне управління - 20 осіб;  
11. Одеське територіальне управління - 14 осіб.  

       
      Фонд оплати праці Емітента на кінець звітного періоду становить 25 304 тис.грн. В тому числі, фонд 

оплати праці працівників, що працюють неповний робочий день, - 76 тис.грн.  

       
      Протягом звітного року середньооблікова кількість працюючих зменшилась на 6 осіб, що не мало 

значного впливу на діяльність Емітента.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      Станом на кінець дня 31.12.2012р. середньооблікова кількість штатних працівників Товариства складає 

7 осіб. В тому числі, кількість працівників, що працюють за сумісництвом, - 2 особи, працівники, що 

працюють неповний робочий день, - відсутні.  
      Фонд оплати праці Товариства на кінець звітного періоду становить 1 435 тис.грн. В тому числі, фонд 

оплати праці працівників, що працюють за сумісництвом, - 412 тис.грн.  
      Заробітна плата працівникам нараховувалась у відповідності до посадових окладів.  

       



      Колективний договір з працівниками Емітента укладено на зборах Трудового колективу 10 березня 
2009 року (протокол №1). Термін дії Колективного договору з 10.03.2009р. до моменту прийняття та 

підписання наступного колективного договору.  

       
      Профспілкова організація у Емітента не створювалась.  

      Прийняття працівників на роботу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства на посади, 
передбачені штатним розписом, та з обов’язковим наданням особистої заяви та трудової книжки.  

       
      Станом на кінець звітного періоду основні підрозділи Емітента укомплектовані кваліфікованими 

спеціалістами. Із загальної кількості працюючих на кінець 2012 року 81% мають повну вищу освіту. 

Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до вимог Національного банку України. Протягом 2012 
року сума коштів, спрямованих на виплати за програмами підвищення кваліфікації працівників та на 

інформаційно-консультаційні послуги, склала 140,6 тис.грн. Кошти на соціальні програми для працівників 
протягом року не спрямовувались.  

       

      Протягом звітного року відсутні будь - які правочини чи зобов’язання Емітента, що стосуються 
можливості участі працівників Емітента у його статутному капіталі.  

      Протягом звітного року опціони Емітента, що стосуються участі працівників Емітента у його статутному 
капіталі, працівникам Емітента не надавались, рішення про можливість надання таких опціонів не 

приймалось.  

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

      Відповідно до Статуту Емітента органами управління Емітента є: Загальні збори акціонерів, 

Спостережна рада та Правління.  

       
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:  

1) визначення основних напрямів діяльності Емітента та затвердження звітів про їх виконання;  
2) внесення змін та доповнень до статуту Емітента;  

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;  
5) прийняття рішення про розміщення акцій;  

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;  
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;  

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Емітента;  
9) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію 

(ревізора), а також внесення змін до них;  

10) затвердження річних результатів діяльності Емітента, включаючи його дочірні підприємства та 
заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;  

11) розподіл прибутку;  
12) прийняття рішення про викуп Емітентом розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу 

акцій, визначених чинним законодавством;  

13) прийняття рішення про форму існування акцій;  
14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості 

активів Емітента;  
15) прийняття рішення про виплату та розмір дивідендів;  

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;  

17) встановлення кількісного складу Спостережної ради, обрання Голови та членів Спостережної ради, 
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Спостережної ради;  

18) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради;  
19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень;  

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);  
21) затвердження висновків зовнішнього аудитора;  

22) прийняття рішення про виділ та припинення Емітента, про ліквідацію Емітента, обрання 
ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 

балансу;  



23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту 
Ревізійної комісії(ревізора);  

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Емітентом;  

25) обрання комісії з припинення Емітента;  
26) за поданням Спостережної ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності;  

27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість 
членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у його вчиненні, при цьому 

заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;  

28) ухвалення рішення про відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням аудиторської перевірки 
діяльності Емітента на вимогу акціонера (акціонерів);  

29) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;  
30) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;  

31) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів 

реєстратору, зберігачу або депозитарію Емітента;  
32) вирішення інших питань, які актами законодавства та рішеннями Загальних зборів віднесені до 

виключної компетенції вищого органу Емітента.  
      Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції, не можуть передаватись іншим 

органам Емітента. Загальні збори Емітента мають право розглядати будь-яке питання винесене їм на 
розгляд, за умови його включення до порядку денного.  

       

      До компетенції Спостережної ради відносяться:  
1) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови,членів Правління та 

керівника служби внутрішнього аудиту Емітента;  
2) визначення кількості членів Правління;  

3) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена 
Правління;  

4) обрання особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);  

5) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення 
розміру їх винагороди. Зазначені у цьому пункті контракти із Головою та членами Правління 

підписує Голова Спостережної ради чи особа, уповноважена на те Спостережною радою;  

6) затвердження умов матеріального заохочення членів Правління;  
7) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з 

діяльністю Емітента, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних 
зборів;  

8) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів;  

9) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;  
10) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;  

11) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Емітента;  

12) прийняття рішення про заочне голосування та прийняття рішення про голосування методом 
опитування на Загальних зборах;  

13) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Емітентом акцій;  
14) прийняття рішення про розміщення Емітентом інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не 

перевищує 25 відсотків вартості активів Емітента;  
15) прийняття рішення про викуп розміщених Емітентом інших, крім акцій, цінних паперів;  

16) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  

17) обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законодавством;  
18) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством;  
19) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів;  

20) вирішення питань про участь Емітента у банківських групах та банківських підгрупах;  
21) визначення ймовірності визнання Емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Емітента та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  



23) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Емітента 
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання належних їм 
простих акцій особою (особами, що діють спільно), що володіє контрольним пакетом акцій;  

25) контроль за діяльністю Правління Емітента, керівника служби внутрішнього аудиту;  
26) визначення стратегії розвитку Емітента;  

27) ухвалення стратегічних планів, інвестиційних програм та здійснення контролю за їх реалізацією;  
28) визначає аудиторську фірму, розглядає її висновок та готує рекомендації Загальним зборам для 

прийняття рішення щодо нього;  

29) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 
Емітента;  

30) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених 
підрозділів Емітента, затвердження їх статутів і положень;  

31) затвердження загальної кількості штатних одиниць та розміру фонду заробітної плати Емітента;  

32) затвердження організаційної структури Емітента;  
33) призначення та звільнення Заступників Голови Правління та головного бухгалтера Емітента;  

34) прийняття рішень щодо укладання договорів про відчуження нерухомого майна Емітента та 
визначення підписанта такого договору від імені Емітента;  

35) прийняття рішень щодо укладання Емітентом договорів купівлі-продажу нерухомого майна та 
визначення підписанта такого договору від імені Емітента;  

36) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню 

Спостережною радою;  
37) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що 

є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Емітента;  

38) подання на розгляд Загальним зборам Емітента правочинів, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Емітента;  

39) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Емітента, і які можуть вчинятись Емітентом 
протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;  

40) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках 

встановлених законом.  
41) при цьому, якщо заінтересована особа є членом Спостережної ради, то вона не бере участі у 

голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Спостережної ради є 
заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, то Спостережна рада зобов’язана винести 

дане питання на розгляд Загальними зборами;  

42) забезпечення захисту прав акціонерів Емітента;  
43) визначення фондової біржі, на якій Емітент зобов’язаний пройти процедуру включення акцій до 

біржового списку;  
44) прийняття рішення щодо покриття збитків, в т.ч. прийняття рішення щодо визнання безнадійної 

заборгованості за активними операціями Емітента та списання їх за рахунок раніше сформованих 

резервів;  
45) затвердження річного бюджету Емітента;  

46) визначення стратегії Емітента в частині ризик – менеджменту, затвердження політик банку 
стосовно ризиків і процедур управління такими ризиками і здійснення моніторингу їх виконання;  

47) затвердження кодексу корпоративної етики, що визначає ставлення до корупції, зловживання 
службовим становищем, а також до інших аспектів неетичної, протизаконної та сумнівної поведінки 

у внутрішній і зовнішній діяльності Емітента;  

48) затвердження політик і процедур, які забороняють (або обмежують) діяльність, відносини та 
ситуації, які можуть знизити якість корпоративного управління;  

49) встановлення критеріїв та важелів корпоративного управління;  
50) погодження річних планів перевірок служби внутрішнього аудиту Емітента;  

51) розглядає звіти про роботу служби внутрішнього аудиту Емітента;  

52) здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними особами;  
53) визначення формату та частоти управлінської звітності Емітента, обсягів необхідної інформації 

задля здійснення наглядової функції за діяльністю Правління;  
54) здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами, а також повноважень, які 

законодавством України та Положенням про Спостережну раду віднесені до її компетенції.  
       



      Персональний склад Спостережної ради Емітента обрано Загальними зборами акціонерів Емітента 
(Протокол №1 від 15.04.2011р.), а саме:  

      1. Баум Борис Петрович;  

      2. Клещук Олександр Олександрович;  
      3. Клещук Віктор Олександрович;  

      4. Сушко Світлана Валеріївна;  
      5. Савчук Юлія Вікторівна.  

       
      До компетенції Правління відносяться:  

1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Емітента;  

2) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Емітента;  
3) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Емітента;  

4) вирішення питання поточного керівництва роботою Емітента, його відокремлених підрозділів, 
забезпечення виконання покладених на них завдань, а також прийняття рішення про призупинення 

та поновлення роботи відокремлених підрозділів;  

5) вирішення загальних питань підбору, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Емітента;  
6) затвердження форми і системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Емітента, за 

виключенням членів Правління,членів Спостережної ради та Ревізійної комісії;  
7) розгляд питань організації кредитування, депозитних, лізингових, розрахункових та інших 

банківських операцій, з визначенням розміру плати за надання банківських послуг та відсоткових 
ставок за активними та пасивними операціями Емітента;  

8) встановлення основних планових показників діяльності Емітента;  

9) забезпечення організації обліку випуску цінних паперів відповідно до порядку, затвердженому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  

10) визначення порядку організації діловодства в Емітента;  
11) затвердження штатного розпису Емітента;  

12) затвердження торгової марки, символіки (бренду) Емітента;  

13) впровадження встановлених Спостережною радою Емітента політик управління ризиками;  
14) визначення та проведення оцінки основних комплаєнс – ризиків і планів управління ними;  

15) затвердження положень про комітети та комісії, за виключенням тих комітетів та комісій, що 
створюються Спостережною радою;  

16) попередній розгляд всіх питань, що підлягають розгляду Загальними зборами акціонерів та/або 
Спостережною радою, організація роботи по підготовці необхідних матеріалів та надання 

пропозицій по цих питаннях;  

17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Емітента, за винятком тих, які знаходяться в 
компетенції Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради та Голови Правління Емітента.  

       
      Спостережною радою Емітента 16 березня 2012 року (протокол №54) у зв‘язку з закінченням 

16.03.2012 року терміну повноважень члена Правління начальника служби безпеки Коляди Василя 

Петровича, а також закінченням термінів повноважень решти членів Правління протягом 2012 року, 
прийнято рішення переобрати діючих членів Правління на новий термін.  

       
      Персональний склад Правління:  

      Малкін Олег Олександрович – Голова Правління;  

      Полонська Еліна Генріхівна – член Правління;  
      Сахно Світлана Володимирівна – член Правління;  

      Приходько Світлана Вікторівна – член Правління;  
      Коляда Василь Петрович - член Правління;  

      Колесник Ірина Вікторівна - член Правління.  
       

      Протягом 2012 року Емітентом було затверджено нову редакцію Статуту, Положення про Спостережну 

раду Емітента, Положення про Ревізійну комісію Емітента, Положення про Правління Емітента, 
затверджено Положення про Загальні збори Емітента (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 

27.03.2012р.). Адреса веб-сторінки, де розміщений повний текст чинної редакції статуту Емітента і 
внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів Емітента: http://www.pinbank.ua.  
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міс.) 

1965 вища 50 0 50 
0.00002

2 
0.0000

22 
- 

Заступник 
директора 

фінансово-
економічног

о 

департамент
у ТОВ "ВС 

Енерджі 
Інтернейшн

л Україна", 
код за 

ЄДРПОУ 
33947089. 

Фахівець-

аналітик 
ПАТ "ЕК 

"Житомироб
ленерго", 

код за 
ЄДРПОУ 

22048622 
(за 

сумісництво

м). 

Цибань 

Світлана 
Володими

рівна 

- 

член 

Ревізійн

ої 
комісії 

(4р.9 
міс.) 

1974 вища 50 0 50 
0.00002

2 
0.0000

22 
- 

Начальник 

відділу 

інвестиційно
го 

фінансуванн
я фінансово-



економічног

о 

департамент
у ТОВ "ВС 

Енерджі 
Інтернейшн

л Україна", 
код за 

ЄДРПОУ 
33947089. 

Фахівець-

аналітик 
ПАТ "ЕК 

"Житомироб
ленерго", 

код за 
ЄДРПОУ 

22048622 
(за 

сумісництво

м). 

Вольний 

Євген 
Володими

рович 

- 

член 
Ревізійн

ої 
комісії 

(4р.9 
міс.) 

1980 вища 30 0 30 
0.00001

3 
0.0000

13 
- 

Начальник 

відділу 

кредитної 
політики 

ПАТ 
"Українська 

іноваційно-
фінансова 

компанія", 
код за 

ЄДРПОУ 

25198262. 
Заступник 

начальника 
фінансово-

економічног
о відділу 

ТОВ 
"Українська 

іноваційно-

фінансова 
компанія, 

код за 
ЄДРПОУ 

24096743 
(за 

сумісництво
м). 

      
      Малкін О.О. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Малкін О.О. не надав згоди про 
розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Полонська Е.Г. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Полонська Е.Г. не надала згоди про 
розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Приходько С.В. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Приходько С.В. не надала згоди про 

розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Сахно С.В. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Сахно С.В. не надала згоди про 

розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Коляда В.П. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Коляда В.П. не надав згоди про 

розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Колесник І.В. не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Колесник І.В. не надала згоди про 

розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Баум Б.П. не надав згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  



      Клещук О.О. не надав згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Клещук В.О. не надав згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Сушко С.В. не надала згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Савчук Ю.В. не надала згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Костенко Н.І. не надала згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

      Цибань С.В. не надала згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  
      Вольний Є.В. не надав згоди про розголошення інформації про ідентифікаційний код.  

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах 
емітента 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменува
ння 

юридичної 
особи 

Ідентифікаці
йний код за 

ЄДРПОУ - для 
юридичних 

осіб - 

резидентів 
або 

ідентифікацій
ний код з 

торговельног
о, судового 

або 
банківського 

реєстру 

країни, де 
офіційно 

зареєстрован
ий іноземний 

суб'єкт 
господарської 

діяльності, - 
для 

юридичних 

осіб - 
нерезидентів 

Посад

а в 
емітен

та 

Повне 

найменува
ння 

дочірнього
/ 

залежного 
підприємст

ва 

Розмір 

частки 

(паю) 
посадової 

особи у 
статутном

у 
(складено

му, пайо 
вому) 

капіталі 

дочірньог
о/ 

залежног
о 

підприємс
тва 

емітента 
(грн) 

Відсоток, 
який 

становлят
ь акції 

(частка, 
пай) 

посадової 

особи у 
статутном

у 
(складено

му, 
пайовому) 

капіталі 
дочірньог

о/ 

залежног
о 

підприємс
тва 

Відсоток 

голосів у 

вищому 
органі 

дочірньог
о/ 

залежног
о 

підприємс
тва за 

акціями 

(часткою, 
паєм), що 

належать 
посадовій 

особі, у 
загальній 

кількості 
голосів 

Кількість 

акцій 
дочірнього

/ 

залежного 
підприємст

ва, які 
можуть 

бути 
придбані 

посадовою 
особою в 

результаті 

здійснення 
прав за 

належним
и їй 

опціонами 
дочірнього

/ 
залежного 

підприємст

ва* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
       Посадові особи Емітента не є учасниками дочірнього підприємства ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 

МЕРЕЖА".  
       

       Малкін Олег Олександрович:  
     10.11.2005 - 05.06.2007 - Голова Правління ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень»;  

     06.06.2007 - 31.07.2007 - Перший заступник Голови Правління ВАТ «Європейський банк розвитку та 

заощаджень»;  
      01.08.2007 - по теперішній час - Голова Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      Полонська Еліна Генріхівна:  

      01.12.2006 - 18.09.2007 - Директор центру стратегічного розвитку та роботи із приватними клієнтами 

ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень»;  
      20.09.2007 - по теперішній час Заступник Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      Сахно Світлана Володимирівна:  

      06.02.2002 - 12.11.2007 - Начальник служби внутрішнього аудиту ВАТ «Перший Інвестиційний Банк»;  
      13.11.2007 - по теперішній час Заступник Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       

      Приходько Світлана Вікторівна:  
      22.04.2003 - 25.07.2007 - Заступник директора Філії ВАТ КБ «Надра» Київського регіонального 

управління;  
      01.08.2007- по теперішній час - Заступник Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  



       
      Коляда Василь Петрович:  

      01.08.2004 - 13.03.2007 - Провідний співробітник відділу моніторингу Служби економічної безпеки 

Закритого акціонерного товариства «ЗАТ «Альфа-Банк» ;  
      16.03.2007 - по теперішній час - Начальник служби безпеки ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      Колесник Ірина Вікторівна: 17.07.2001 - по теперішній час - Головний бухгалтер ПАТ «Перший 

Інвестиційний Банк».  
       

      Баум Борис Петрович:  

      01.01.2007 - по теперішній час - Помічник Президента ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".  
       

      Клещук Олександр Олександрович:  
      01.01.2007 - по теперішній час - Радник Президента ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".  

       

      Клещук Віктор Олександрович:  
      01.10.2009 - по теперішній час - Голова групи радників ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (за 

сумісництвом).  
      Емітент не володіє іншою інформацією щодо попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та 

роботодавців, професійного досвіду Клещука В.О. протягом п'яти останніх років.  
       

      Сушко Світлана Валеріївна:  

      01.01.2007 - по теперішній час - начальник відділу копоративних відносин ТОВ "ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна".  

       
      Савчук Юлія Вікторівна:  

      22.01.2007 - 25.10.2009 - економіст з фінансової роботи ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";  

      26.10.2009 - 27.11.2011 - провідний фахівець планово-економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна";  

      28.11.2011 - по теперішній час - провідний фахівець відділу по роботі з підприємствами металургійної 
промисловості ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".  

       
      Костенко Неля Іванівна:  

      01.03.2005 - по теперішній час - заступник директора фінансово-економічного департаменту ТОВ "ВС 

Енерджі Інтернейшнл Україна";  
      01.01.2009 - по теперішній час - фахівець-аналітик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго" (за сумісництвом).  

       
      Цибань Світлана Володимирівна:  

      14.09.2007 - по теперішній час - начальник відділу інвестиційного фінансування фінансово-

економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";  
      01.01.2009 - по теперішній час - фахівець-аналітик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго" (за сумісництвом).  

       
      Вольний Євген Володимирович:  

      24.03.2008 - по теперішній час - начальник відділу кредитної політики ПАТ "Українська іноваційно-

фінансова компанія";  
      01.06.2009 - по теперішній час - заступник начальника фінансово-економічного відділу ТОВ "Українська 

іноваційно-фінансова компанія" (за сумісництвом).  
       

      Інформація щодо наявності наведених нижче обставин протягом п'яти останніх фінансових років:  
      - процедури банкрутства що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова 

особа Емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про 

банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - відсутня;  
      - наявності непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності посадових осіб Емітента - відсутня.  

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) 

Вид виплати 
Наглядова рада Виконавчий орган Разом 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основна заробітна плата 229380 39484 98617 2503874 2310182 2063344 2733254 2349666 2161961 

Премії - - - - 500 - - 500 - 

Компенсаційні виплати - - - - - - - - - 

Виплати у натуральній 

формі 
- - - - - - - - - 

Інші виплати (зазначити) - - - - - - - - - 

Усього 229380 39484 98617 2503874 2310682 2063344 2733254 2350166 2161961 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної 
участі емітента 

      Засновниками Емітента були 5 юридичних осіб та 18 фізичних осіб.  

      Серед юридичних осіб - засновників Емітента:  
      Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржові технології".  

      Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".  
      Відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".  

      Акціонерне товариство закритого типу Інвестиційна Компанія "Обрій Капітал".  

      Корпорація "Міжнародна авіакомпанія Антонов Аеротрек".  
       

      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного року становить 38 осіб, з них 21 юридична особа та 17 
фізичних осіб.  

      На кінець звітного року розміщені та перебувають в обігу 23 000 000 штук акцій, з них 22 984 203 штук 

простих акцій та 15 797 привілейованих акцій, з номіналом 10,00 грн. кожна, загальною номінальною 
вартістю 230 000 тис.грн.  

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року 

Повне 

найменування 
юридичної особи - 

власника істотної 
участі або 

зазначення - 
"фізична особа" 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ - 

для юридичних 
осіб - резидентів 

або 
ідентифікаційний 

код з 
торговельного, 

судового або 
банківського 

реєстру країни, де 

офіційно 
зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської 

діяльності, - для 
юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір частки (паю), що 

належить власнику істотної 

участі 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) у 
статутному 

(складеному, 

пайовому) 
капіталі 

емітента 

Відсоток 

голосів у 
вищому 

органі 
емітента 

за 
акціями 

(часткою, 
паєм), що 

належать 

власнику 
істотної 

участі, у 
загальній 

кількості 
голосів 

у 

прямому 
володінні 

через 

афілійованих 
осіб 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 
       Станом на 31.12.2012р. року Емітент не має власників істотної участі у статутному капіталі.  
      Протягом звітного року власники істотної участі у статутному капіталі Емітента були відсутні.  

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової 
ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами 

      16.02.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 
МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 3 000 тис.грн. терміном більше року під 

18,5% річних.  



      16.03.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 
МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 300 тис.грн. терміном більше року під 14% 

річних.  

      19.04.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 
МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 300 тис.грн. терміном до 03.05.2012р. під 

14,0% річних.  
      16.05.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 

МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 1 000 тис.грн. терміном на один рік під 
16,75% річних.  

      03.08.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 

МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 1 600 тис.грн. терміном на один рік під 
16,75% річних.  

      Умови залучення коштів від дочірнього підприємства не відрізняються від загальних умов залучення 
(ставки та строки оприлюднені на офіційному сайті Емітента).  

      26.11.2012р. Емітент на загальних умовах уклав кредитний договір з дочірнім підприємством ТОВ 

«ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» на суму 1 800 тис.грн. терміном дії до 24.11.2016р., плата за 
користування кредитом, - 23% річних. ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» надало в заставу Емітенту 

основні засоби, заставна вартість яких складала 3 271 тис.грн.  
      03.01.2012р. Емітент на загальних умовах уклав з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 

ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» договір оренди програмно - технічних комплексів самообслуговування терміном дії до 
31.12.2012р., щомісячна орендна плата складає 14 тис.грн.  

       

      В звітному році Емітент залучив кошти на депозитні рахунки від асоційованої компанії на загальну суму 
300 тис.грн. на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП.  

       
      19.04.2012р. Емітент уклав договір з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» 

щодо банківського обслуговування клієнта в режимі віддаленого доступу з використанням програмного 

продукту «iBank2UA».  
       

      В звітному році Емітент залучав кошти від членів Спостережної ради:  
• в сумі 355 тис.доларів США на депозитний рахунок на загальних умовах залучення, що діяли у 

Емітента та були затверджені КУАП. Кошти залучені на строк до 22.03.2013р. (дата залучення – 
21.03.2012р.);  

• в сумі 2 300 тис.доларів США, 3 000 тис. грн. та 100 тис. Євро на депозитні рахунки на загальних 

умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП. Кошти залучені на строк до 
22.12.2014р., 04.09.2013р., 04.09.2013р. відповідно;  

• в сумі 50 тис.грн. на загальних умовах залучення терміном більше року (з 09.11.2012р. по 
11.11.2013р.) Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були 

затверджені КУАП.  

       
      В звітному році Емітент залучав кошти від членів Правління:  

• в сумі 12,5 тис. доларів США та 4,5 тис. Євро на депозитні рахунки від члена Правління Емітента на 
загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП. Кошти залучені на 

строк до 15.04.2013р. та 29.04.2013р. відповідно (дати залучення – 12.04.2012р. та 27.04.2012р. 

відповідно);  
• 15.03.2012р. залучено на депозитний рахунок кошти на суму 20 тис. грн. Кошти залучалися на 

загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП;  
• 15.06.2012р. залучено на депозитний рахунок кошти на суму 40 тис. грн. під 17% річних строком на 

3 місяці. Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були 
затверджені КУАП;  

• 17.09.2012р. залучено кошти на депозитний рахунок на суму 40 тис. грн. під 21% річних строком на 

3 місяці. Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були 
затверджені КУАП.  

       
      В звітному році Емітент залучив кошти на депозитні рахунки від асоційованої компанії на загальну суму 

300 тис.грн. на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП.  

       
      В звітному році Емітент відкрив овердрафти на карткові рахунки терміном на 1 рік в загальній сумі 519 

тис.грн. управлінському персоналу Емітента та асоційованим особам. Умови надання кредитних коштів не 
відрізняються від умов надання коштів за відповідною програмою, затвердженою КУАП та Кредитним 

комітетом Емітента.  
       



      Також протягом звітного періоду Емітент обслуговував раніше укладені правочини з дочірнім 
підприємством, членами Спостережної ради та Правління.  

       

      Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями з афілійованими особами відсутня.  
       

      Емітент володіє часткою в розмірі 100% від розміру статутного капіталу дочірнього підприємства.  

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання 
спору, виплати штрафних санкцій 

       За звітний період відсутні судові процеси, які стосуються господарської або фінансової діяльності, та 
учасником яких є Емітент, його відокремлені підрозділи, члени виконавчого органу, члени Спостережної 

ради, інші посадові особи, що включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів 

Емітента.  
      Сумарна кількість вимог по судовим процесам, що перебували в провадженні в звітному періоді, не 

перевищує 10 відсотків сумарних активів Емітента та становить 59 358 тис.грн. Загальна кількість 
невирішених судових справ за участю Емітента – 28 справ, з яких: 14 справ, порушених за позовами до 

Емітента, та 14 справ, порушених за позовами Емітента.  

      Справи про банкрутство (незалежно від розміру вимог) стосовно Емітента не порушувались.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  
      За звітний період відсутні судові процеси та процедури досудового врегулювання, у яких учасником 

виступає Товариство та які стосуються господарської або фінансової діяльності Емітента.  

       
      За звітний період Емітентом було сплачено штрафні санкції в сумі 51,91 тис.грн., в тому числі:  

• 0,08 тис.грн. - за договорами по господарській діяльності;  
• 4,54 тис.грн. - за порушення вимог податкового законодавства;  

• 47,29 тис.грн. - за порушення вимог валютного законодавства.  
       

      Інформація про дочірнє підприємство Емітента.  

      За звітний період Товариством не було сплачено штрафних санкцій.  

  



Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління 
(для емітентів – акціонерних товариств) 

      Принципи корпоративного управління Емітента прийнято на Загальних зборах акціонерів Емітента 

(протокол №1 від 27.03.2012р.). Джерело оприлюднення: веб-сторінка Емітента: www.pinbank.ua, дата 
оприлюднення: 10.04.2012р.  

       

      Загальні збори акціонерів Емітента є вищим органом управління Емітента, які скликаються щороку 
(річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані 

позачергово при настанні обставин, передбачених законом та Статутом Емітента.  
      Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування 

та затвердження порядку денного належить до компетенції Спостережної ради, а у разі відсутності 

Спостережної ради - до компетенції Правління Емітента.  
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Емітента та їх порядок денний надсилається 

кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 
законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, а у 

випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення 
позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття 

рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати 

проведення Загальних зборів.  
      Повідомлення про проведення Загальних зборів додатково надсилається фондовій біржі, на якій 

Емітент пройшов процедуру лістингу.  
      У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів 

та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення 

акціонерів, яких він обслуговує.  
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Спостережна рада (особа, 

визначена Спостережною радою) чи інша особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік 
прав власності на акції Емітента, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.  

      Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам, 
зазначеним у відповідному переліку акціонерів, персонально в письмовій формі шляхом відправлення 

простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж 

за 30 днів до дати їх проведення.  
      Емітент не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному 

друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про 
проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Емітент пройшов процедуру 

лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-

сторінці в мережі Інтернет.  
      Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законом.  

       
      Позачергові Загальні збори скликаються Спостережною радою:  

1) з власної ініціативи;  

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Емітента банкрутом або 
процедури ліквідації з ініціативи Національного банку України або необхідності вчинення значного 

правочину;  
3) на вимогу Ревізійної комісії Емітента;  

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій.  

      Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових зборів або про відмову в такому 

скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.  
      У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів 

Спостережна рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, 
які цього вимагають.  

      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на 

адресу за місцезнаходженням Емітента із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які 
вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі 

скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію 
про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.  

       
      Загальні збори акціонерів Емітента скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня 

наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергово при настанні обставин, 

передбачених законом та Статутом Емітента. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, 
визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до 



компетенції Спостережної ради, а у разі відсутності Спостережної ради - до компетенції Правління 
Емітента.  

       

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів Емітента, а також щодо нових кандидатів до складу органів Емітента, кількість яких не може 

перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Емітента - не пізніше ніж за сім днів до 

дати проведення Загальних зборів.  
      Спостережна рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 

акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не 

пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Емітента 
– не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.  

      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, 
підлягають обов’язковому включенню до порядку денного. У такому разі рішення Спостережної ради про 

включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку 

денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законом.  
      Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 

проектів рішень із запропонованих питань. Емітент не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.  

      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Емітента пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у 

разі недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до порядку 

денного, які встановлено законом.  
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів 

надсилається Спостережною радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.  
      Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення 

Загальних зборів шляхом відправлення простих поштових повідомлень.  

      Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій Емітент пройшов 
процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів відповідна 

інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів розміщується на власній веб-сторінці в мережі 
Інтернет.  

      Оскарження акціонером рішення Емітента про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного 
до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.  

       

      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення 
Спостережна рада забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Емітента у робочі дні, робочий час та в 
доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.  

      Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Емітента, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.  
      Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Емітент не має права 

вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням 

помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а 

щодо кандидатів до складу органів Емітента – не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних 
зборів  

      Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Спостережною радою 
Емітента, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 

законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за запитом 
має право в порядку, встановленому законом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань 

порядку денного.  

       
      Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням 

Емітента, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Емітента належать 
іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.  

      Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають 

право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів.  
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право 

на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 



систему України на дату, визначену Спостережною радою. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають 
право на участь в Загальних зборах акціонерів Емітента, після його складення заборонено.  

      Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних 

зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків.  
      Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Спостережною радою, а 

у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна 
комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі 

у Загальних зборах акціонерів.  

      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної 
комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, 

який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.  
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або 

депозитарію Емітента. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача 

або депозитарію.  
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу 

Загальних зборів.  
      Головує на Загальних зборах Голова Спостережної ради, член Спостережної ради чи інша особа, 

уповноважена Спостережною радою. Якщо на Загальних зборах відсутній Голова Спостережної ради, член 
Спостережної ради чи інша особа, уповноважена Спостережною радою, то головує на Загальних зборах 

особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.  

      Секретар Загальних зборів обирається Спостережною радою. Якщо на Загальних зборах відсутній 
обраний Спостережною радою Секретар Загальних зборів, то Загальні збори обирають Секретаря 

Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.  
      До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснюється реєстраційною 

комісією або іншою особою, яка виконує її повноваження.  

      Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає до обрання лічильної комісії - 

реєстраційна комісія, після обрання лічильної комісії - лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами 
акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватись реєстратору, зберігачу або 

депозитарію Емітента, при цьому умови договору затверджуються Загальними зборами.  
      Якщо в Емітента кількість акціонерів-власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної 

комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які 

входять або є кандидатами до складу органів Емітента.  
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які 

брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або 
депозитарію, протокол про підсумки голосування підписують представники реєстратора, зберігача або 

дипозитарія.  

      У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення Загальних зборів, перелік 
питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти», 

«утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на 
голосування.  

      Рішення Загальних зборів Емітента вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось 
голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів 

протягом 10 робочих днів шляхом відправлення простих поштових повідомлень або під розписку.  
      Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Емітента. Після 

складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною 
комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються в Емітента протягом 

строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколів про підсумки голосування та 

бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Спостережної ради з подальшим їх повторним 
опечатуванням, у спосіб визначений Спостережною радою.  

      Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками 
не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Для вирішення питань, в яких мають право приймати участь 

власники привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за 

умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків 
привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.  

      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Емітента проводиться тільки з 
використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Спостережною радою не 

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів 
управління Емітента - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а у разі скликання 



позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених Статутом Емітента – 
акціонерами, які цього вимагають.  

      Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для 

голосування.  
      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно 

виготовленого Емітента зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).  
      Бюлетень для голосування по питанням обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії 

повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів) та іншу інформацію визначену 
чинним законодавством України.  

      У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання 

його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших.  
       

      Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством та Статутом Емітента. 
Загальні збори приймають рішення по таких питаннях порядку проведення Загальних зборів: зміна 

черговості розгляду питань порядку денного; затвердження регламенту роботи Загальних зборів 

акціонерів; обрання Голови та секретаря Загальних зборів, оголошення перерви до наступного дня у разі 
необхідності та інших питаннях, пов’язаних із порядком проведення Загальних зборів.  

      Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування, крім кумулятивного голосування.  

       
      Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю 

голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та Статутом Емітента не 
встановлено інше. У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна 

кількість голосів, воно вважається не прийнятим.  
       

      Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення 

кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання органів Емітента, 
коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Емітента, що 

обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або 
розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу управління Емітента за результатами 

кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів 
порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління Емітента вважаються обраними, а орган 

управління Емітента вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу 

органу управління Емітента шляхом кумулятивного голосування.  
       

      Рішення Загальних зборів з питань, що наведені нижче, приймається більш як ¾ (трьома чвертями) 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

відповідного питання акцій:  

1) внесення змін та доповнень до статуту Емітента;  
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;  
4) прийняття рішення про розміщення акцій;  

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;  

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;  
7) прийняття рішення про виділ та припинення Емітента, про ліквідацію Емітента, обрання 

ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 

балансу.  
       

      Рішення Загальних зборів з питання щодо вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності, за умови, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Емітента, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  

      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Емітента, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної 

кількості.  
       

      Рішення Загальних зборів акціонерів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих 
акцій по тих питаннях, по яких у відповідності до чинного законодавства такі акціонери мають право 



голосу вважаються прийнятими у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-
власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання. Під час голосування 

акціонерів-власників кількох класів привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом. 

Одна привілейована акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, по якому 
дозволяється голосування акціонерів-власників привілейованих акцій на Загальних зборах акціонерів.  

      Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.  
      Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до 

компетенції Спостережної ради.  
       

      Рішення Загальних зборів Емітента вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось 
голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів 

протягом 10 робочих днів шляхом відправлення простих поштових повідомлень або під розписку.  
       

      Протягом 2010 року було проведено:  

      23 квітня 2010 року чергові Загальні збори акціонерів, протокол №1 від 23.04.2010р., місце 
проведення: м. Київ, Московський проспект, 6, 10 поверх, кімната 1003, кворум 89,31657%;  

      08 жовтня 2010 року чергові Загальні збори акціонерів, протокол №2 від 08.10.2010р., місце 
проведення: м. Київ, Московський проспект, 6, 10 поверх, кімната 1003, кворум 81,6%.  

       
      Протягом 2011 року було проведено:  

      15 квітня 2011 року чергові Загальні збори акціонерів, протокол №1 від 15.04.2011р., місце 

проведення: м. Київ, Московський проспект, 6, 10 поверх, кімната 1003, кворум 74,16%.  
       

      Протягом 2012 року було проведено:  
      27 березня 2012 року чергові Загальні збори акціонерів, протокол №1 від 27.03.2012р., місце 

проведення: м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, Конференц-зал, кворум 69,22%.  

       
      У звітному році відбулись 27.03.2012р. чергові Загальні збори акціонерів Емітента (Протокол №1 від 

27.03.2012р.).  
      Порядок денний:  

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, 
припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний 
Банк” за 2011 рік. Інформація про стан виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«Перший Інвестиційний Банк» від 23.04.2010 р. щодо викупу акцій ПАТ “Перший Інвестиційний 
Банк”. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ “Перший Інвестиційний 

Банк”.  

4. Затвердження звітів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний 
Банк” за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 

2012 рік.  
5. Звіт Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

6. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний 

Банк”. Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.  
7. Затвердження річного та консолідованого звіту ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік.  

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за підсумками роботи в 2011 році.  
9. Затвердження розміру річних дивідендів.  

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ “Перший Інвестиційний 
Банк”, Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Положення про Ревізійну 

комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  
12. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

       

      Результати розгляду питань порядку денного:  
      1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, 

припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  
      Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:  



      1. Передати повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк» компанії – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови відповідного 

договору.  

      2. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

      Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:  
      1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «ПАРИТЕТ-П» та 

Секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ, призначених 

Рішенням Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (Протокол №46 від 10.02.2012 р.).  
      2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:  

      • для доповіді по третьому - шостому питаннях порядку денного – до 15 хвилин;  
      • для доповіді по іншим питанням - до 5 хвилин;  

      • всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 

акціонера та кількості належних йому акцій.  
      3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних 

зборів акціонерів.  
       

      3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” 
за 2011 рік. Інформація про стан виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший 

Інвестиційний Банк» від 23.04.2010 р. щодо викупу акцій ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  
      Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:  

      1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” 
за 2011 рік - затвердити.  

      2. Взяти до відома інформацію про виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010р. про 

викуп акцій ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, що належать АК «Харківобленерго», в кількості 434 400 
шт., загальною номінальною вартістю 4 344 000,00 грн.  

       
      4. Затвердження звітів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” 

за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 2012 рік.  
      Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:  

      1. Затвердити звіти про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 

за 2011рік.  
      2. Визначені Правлінням основні напрямки діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на 2012 рік 

затвердити.  
       

      5.Звіт Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  
      Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:  

      1. Звіт Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік затвердити.  
       

      6. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.  

      Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:  
      1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік затвердити.  

      2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” та зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР 
ТІЛЛІ УКРАЇНА» затвердити.  

       

      7. Затвердження річного та консолідованого звіту ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік.  
      Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:  

      1. Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік (в т.ч. баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).  

      2. Затвердити консолідований звіт ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2011 рік (в т.ч. баланс, звіт 

про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).  
       

      8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за підсумками роботи в 2011 році.  
      Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:  



      1. У зв’язку із відсутністю прибутку за результатами діяльності в 2011 році, його розподіл не 
здійснювати, відрахування до резервного фонду не здійснювати, виплату дивідендів за простими іменними 

акціями не здійснювати.  

      2. Збитки, отримані за результатами діяльності 2011 року в розмірі 7 054 494,70 гривень покрити за 
рахунок резервного фонду.  

       
      9. Затвердження розміру річних дивідендів.  

      Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:  
      1. Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі встановленому Статутом Банку та у відповідності до 

вимог чинного законодавства, виплатити за рахунок резервного фонду ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

      Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:  
      1. Внести зміни до Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» та 

затвердити нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк».  

      2. Доручити Голові Загальних зборів Банку підписати нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного 
товариства «Перший Інвестиційний Банк».  

      3. Голові Правління Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» здійснити 
передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ 

«Перший Інвестиційний Банк».  
       

      11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ “Перший Інвестиційний 

Банк”, Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Положення про Ревізійну комісію ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк».  

      Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:  
      1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну раду ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” 

та затвердити його у новій редакції.  

      2. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», та 
затвердити його у новій редакції.  

      3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
та затвердити його у новій редакції.  

      4. Доручити Голові Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» підписати нові редакції Положення 
про Спостережну раду ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, Положення про Правління ПАТ «Перший 

Інвестиційний Банк», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».  

       
      12. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  

      Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:  
        1.   Принципи корпоративного управління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” затвердити.  

      2. Доручити Голові Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» підписати Принципи корпоративного 

управління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.  
       

      Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних 
зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків.  
       

      Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Спостережною радою, а 
у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна 

комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі 
у Загальних зборах акціонерів.  

      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або 

депозитарію Емітента. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача 
або депозитарію.  

      На засіданні Спостережної ради Емітента (протокол №46 від 10.02.2012р.) було вирішено призначити 
та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які були оголошені на 

27.03.2012р., за договором - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". Договір з ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА 

РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" було укладено 16.02.2012р. Реєстрацію акціонерів на підставі Наказу ТОВ 
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" №40 від 19.03.2012р. здійснювали працівники зазначеної 

компанії.  
       

      На останніх у звітному році Загальних зборах акціонерів, що відбулись 27.03.2012р., голосування за 
всіма питаннями порядку денного проводилось бюлетенями.  



       
      На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні 

представник аудитора Емітента та посадові особи Емітента незалежно від володіння ними акціями, 

представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Емітента представляє права та інтереси 
трудового колективу.  

      Кількість членів Спостережної ради та виконавчого органу, присутніх на останніх у звітному році 
Загальних зборах акціонерів, що відбулись 27.03.2012р., склала 4 особи.  

      За звітний рік кількість членів Спостережної ради Емітента, які були присутні на засіданнях 
Спостережної ради Емітента, була достатня для наявності кворуму кожного засідання.  

       

      Порядок обрання членів та склад Спостережної ради Емітента:  
      Спостережна рада Емітента обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та не входять до кола 
обмежень, встановлених законом та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Одна й та сама особа може 

обиратися до складу Спостережної ради неодноразово. Член Спостережної ради - юридична особа може 

мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера 
у Спостережній раді визначається самим акціонером.  

      Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 
Повноваження представника акціонера - Члена Спостережної ради дійсні з моменту видачі йому 

довіреності акціонером - Членом Спостережної ради та отримання Банком письмового повідомлення про 
призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити інформацію визначену чинним 

законодавством.  

      Член Спостережної ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається 
з Емітентом, а представник акціонера - Члена Спостережної ради Емітента здійснює свої повноваження 

відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Спостережній раді.  
      Кількісний склад Спостережної ради становить 5 (п’ять) осіб.  

      Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів Емітента терміном на 3 (три) 

роки.  
      Члени Спостережної ради Емітента не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної 

комісії Емітента.  
      Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами з числа членів Спостережної ради простою 

більшістю голосів.  
      У разі неможливості виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень його повноваження 

здійснює один із членів Спостережної ради за її рішенням. Переобрання Голови Спостережної ради 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України.  
      Голова Спостережної ради організовує роботу Спостережної ради, скликає засідання Спостережної 

ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про 

Спостережну раду.  

      У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня призначення Спостережної ради Загальними 
зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про призначення нового складу Спостережної ради, 

повноваження членів Спостережної ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення 
про призначення нового складу Спостережної ради.  

      Загальні збори Емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Спостережної ради та одночасне обрання нових членів. Дострокове припинення повноважень може 
прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.  

      Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Емітент 
протягом трьох місяців проводить позачергові Загальні збори для обрання нового складу Спостережної 

ради.  
      Без рішення Загальних зборів Емітента, повноваження члена Спостережної ради з одночасним 

припиненням відповідного договору (контракту) припиняються достроково:  

1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;  
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Спостережної ради за станом здоров’я;  

3) за власним бажанням члена Спостережної ради за умови письмового повідомлення про це Емітент 
шляхом подання відповідної заяви за 2 тижня;  

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, який засуджено за покарання, що 

виключає можливість виконання обов’язків члена Спостережної ради;  
5) в разі прийняття рішення Спостережною радою про неналежне виконання членом Спостережної 

ради своїх обов’язків;  
6) в разі ліквідації або банкрутства члена Спостережної ради – юридичної особи;  

7) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.  



      У випадках, зазначених вище, повноваження члена Спостережної ради припиняються відповідним 
рішення Спостережної ради, яке оформлюється протоколом.  

       

      У складі Спостережної ради Емітента комітети не створені.  
       

      Кількість проведених засідань Спостережної ради Емітента протягом року за три останні роки:  
      2010 рік – 42 засідання;  

      2011 рік – 60 засідань;  
      2012 рік – 63 засідання.  

       

      Вимоги до членів Спостережної ради Емітента відповідно до внутрішніх документів Емітента:  
      Члени Спостережної ради мають відповідати критеріям професійної належності та відповідності 

власним посадам. У зв'язку з цим найважливішими критеріями для членів Спостережної ради є:  
 чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме:  

 відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин (особливо злочини з використанням 

обману чи зловживанням довірою);  

 відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового 

вирішення справи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, 

посадовими зловживаннями чи шахрайством;  
 відсутність порушень вимог Національного банку України, інших регуляторних нормативно-

правових актів або еквівалентних стандартів, установлених Національним банком України, 

Державною комісію з питань діяльності на фондовому ринку та ринку цінних паперів тощо;  
 відсутність історії перебування на посаді члена Спостережної ради, партнера або керівника 

підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії банкрутства, ліквідації або тимчасової 

адміністрації;  
 відсутність історії примусового звільнення або дискваліфікації з посади або представництва за 

довіреністю у зв'язку з порушенням довірчих (фідуціарних) обов'язків;  

 не перебування члена Спостережної ради – юридичної особи в стадії банкрутства, ліквідації чи 

реорганізації;  

 наявність адекватної компетентності та здібностей:  

 наявність вищої освіти в галузі економіки, права чи бізнес-керування та відповідної кваліфікації;  

 наявність належного професійного досвіду.  

       
      Членами Спостережної ради не можуть бути:  

 народні депутати України,члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи 
органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, 

коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють 
інтереси держави або територіальної громади в Спостережній раді або Ревізійній комісії Банку;  

 особи, яким судом будь-коли було позбавлено права займати посади, пов"язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих та управлінських функцій та/або заборонено займатись будь-якою 

діяльністю в сфері:  
• фінансових послуг (діяльність, пов"язана з операціями з фінансовими активами, що 

здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з 

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів),  

• бухгалтерського обліку (пов"язану зі здійсненням процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства 

зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень),  
• фінансовій (діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу 

юридичної особи),  

• економічній (діяльність, пов"язана з процесом виробництва продукції (товарів та послуг), який 
здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої 

сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяльність характеризується витратами на 
виробництво, процесом виробництва та випуском продукції).  

       
      Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів Емітента терміном на 3 (три) 

роки.  

       
      Члени Спостережної ради Емітента ознайомлюються зі своїми правами та обов'язками під час 

підписання цивільно-правового договору з Емітентом.  
       



      Інформація щодо спеціального підрозділу Емітента по роботі з акціонерами та інвесторами Емітента:  
      назва підрозділу: управління по роботі з цінними паперами;  

      посадова особа, що відповідає за роботу з акціонерами: Кайданюк Тетяна Михайлівна;  

      місцезнаходження підрозділу: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6;  
      телефон та факс підрозділу: тел. (044) 561-26-12, факс (044) 561-26-12;  

      адреса електронної пошти підрозділу: kaydanyuktm@pinbank.ua.  
       

      Правління є виконавчим колегіальним органом Емітента, який здійснює управління його поточною 
діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради, організовує формування 

необхідних для статутної діяльності Емітента фондів, та несе відповідальність за ефективність роботи 

Емітента згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Емітента, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів і Спостережної ради Емітента.  

       
      Порядок обрання членів та склад Правління Емітента.  

      Членом Правління Емітента може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не 

є членом Спостережної ради або Ревізійної комісії, а також не входить до кола обмежень, встановлених 
чинним законодавством.  

      Члени Правління обираються Спостережною радою Емітента у кількості не менше 3 (трьох) осіб 
строком на 3 (три) роки.  

      У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дати обрання Правління Спостережною радою з будь-
яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є 

чинними до моменту прийняття Спостережною радою рішення про обрання нового складу Правління.  

      Керівництво Правлінням Емітента здійснює Голова Правління.  
      Голова Правління обирається Спостережною радою терміном на 3 (три) роки і приступає до виконання 

своїх повноважень після надання письмової згоди на це Національним банком України. Повноваження 
Голови Правління припиняються Спостережною радою. З Головою Правління укладається трудовий договір 

(контракт), який від імені Емітента підписує Голова Спостережної ради чи особа, уповноважена на те 

Спостережною радою.  
      У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дати обрання Голови Правління Спостережною радою з 

будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Голови Правління, повноваження Голови 
Правління є чинними до моменту прийняття Спостережною радою рішення про обрання нового Голови 

Правління.  
      Голова Правління має право представляти інтереси Емітента, діяти без довіреності від імені Емітента з 

урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.  

      У випадку відсутності Голови Правління, виконуючий обов’язки Голови Правління, має право 
представляти інтереси Емітента, видавати довіреності на право представництва інтересів Емітента, діяти 

від імені Емітента з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Емітента.  
      Будь-який з членів Правління може бути достроково відсторонений за рішенням Спостережної ради. У 

разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Спостережна 

рада обирає нового члена Правління на термін повноважень діючого складу Правління Емітента. У цьому 
випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої 

повноваження, причому у разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним, а у разі 
дострокового припинення повноважень або відсторонення Голови Правління, голос головуючого на 

засіданні Правління є вирішальним.  

      Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Спостережна рада 
зобов'язана обрати нового(-их) члена(-ів) Правління.  

      Повноваження члена Правління/Голови Правління припиняються достроково:  
• в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;  

• в разі неможливості виконання обов’язків члена Правління/Голови Правління за станом здоров’я;  
• у випадку припинення трудових відносин з Емітентом незалежно від причин такого припинення;  

• за рішенням Спостережної ради;  

• в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.  
       

      Персональний склад Правління:  
      Малкін Олег Олександрович – Голова Правління;  

      Полонська Еліна Генріхівна – член Правління;  

      Сахно Світлана Володимирівна – член Правління;  
      Приходько Світлана Вікторівна – член Правління;  

      Коляда Василь Петрович - член Правління;  
      Колесник Ірина Вікторівна - член Правління.  

       



      Протягом звітного року засідання Правління проводились за потребою, але не рідше одного разу на 
місяць.  

       

      Правлінням Емітента щорічно подається інформація про фінансово-господарський стан Емітента на 
розгляд Спостережній раді Емітента.  

       
      Відповідно до Статуту Емітента органами контролю Емітента є Ревізійна комісія та внутрішній аудит.  

      Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента.  
      Члени Ревізійної комісії Емітента обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які 

мають повну цивільну дієздатність, не є працівниками Емітента та не входять до кола обмежень, 

встановлених законом та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Повноваження членів Ревізійної комісії 
припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення 

кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень 
приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.  

      Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам Емітента. 

Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи.  
      Ревізійна комісія: контролює дотримання Емітентом чинного законодавства України та нормативно-

правових актів Національного банку України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує 
відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Емітента; вносить на Загальні збори акціонерів або 

Спостережній раді Емітента пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, 
які стосуються фінансової безпеки і стабільності Емітента та захисту інтересів клієнтів.  

      Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента, окрім власної 

ініціативи, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради Емітента, або на вимогу 
акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.  

      Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів та 
аудиторів.  

      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року 

Ревізійна комісія готує відповідний висновок.  
      Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та 

Спостережній раді Емітента. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Емітента. Без висновку 
Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Емітента.  

      Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в 
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

      Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання Загальних зборів.  
      Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях 

Спостережної ради та Правління Емітента.  
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові 

засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною радою Емітента чи за ініціативою акціонерів, 

які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.  
      Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Правлінню Емітента – не пізніше як через 3 (три) 

робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів 
Ревізійної комісії покладається на її Голову.  

      Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно зі Статутом Емітента порядок її роботи, 

затверджується Загальними зборами акціонерів Емітента.  
       

      Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради Емітента, 
підпорядковується та звітує перед нею.  

      Керівник служби внутрішнього аудиту призначається та звільняється Спостережною радою Емітента. 
Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.  

      Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про 

нерозголошення інформації щодо діяльності Емітента та збереження банківської таємниці.  
      Служба внутрішнього аудиту: наглядає за поточною діяльністю Емітента; контролює дотримання 

законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Емітента; 
перевіряє результати поточної фінансової діяльності Емітента; аналізує інформацію та відомості про 

діяльність Емітента, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими 

особами Емітента; надає Спостережній раді Емітента висновки та пропозиції за результатами перевірок; 
здійснює інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Емітента.  

      Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Емітента та нагляд за 
діяльністю будь-якого його підрозділу. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові 

пояснення від окремих посадових осіб Емітента щодо виявлених недоліків у роботі.  



      Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за 
якими вона здійснює аудит.  

      Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються 

Спостережній раді Емітента, щодо віднесених до її компетенції питань.  
      Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, яке затверджується Спостережною радою 

Емітента згідно з положенями Статуту Емітента.  
      Перевірки фінансової діяльності Емітента здійснюються також зовнішнім аудитором (аудиторською 

фірмою).  
      Підставою для проведення аудиторської перевірки є договір між аудитором (аудиторською фірмою) та 

замовником, що укладається сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України.  

      Проведення аудиту є обов’язковим:  
      - для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності Емітента;  

      - для порушення питання про визнання Емітента неплатоспроможним або банкрутом;  
      - в інших випадках, передбачених законами України.  

      Аудиторська перевірка діяльності Емітента проводиться обов’язково у будь-який час на вимогу 

акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій або на вимогу 
Спостережної ради Емітента. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 

більше ніж 10 відсотків акцій, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.  
      Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки покладаються на осіб (особу), на вимогу яких (якої) 

проводиться перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів Емітента не буде прийняте інше рішення.  
      Національний банк України здійснює контроль за дотриманням Емітентом банківського законодавства 

України, економічних нормативів, встановлених відповідно до законодавства та нормативно-правових актів 

Національного банку України.  
      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Емітента проводиться за його рахунок 

Ревізійною комісією за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Спостережної ради, 
Правління Емітента або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є 

власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Емітента.  

      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Емітента може проводитися незалежним 
аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є 

власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Емітента, якщо Загальними зборами не буде ухвалено 
рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.  

       
      Ревізійну комісію призначено в порядку, передбаченому Статутом Емітента, рішенням Загальних зборів 

акціонерів від 23.04.2010 року (протокол № 1). Станом на кінець 2012 року, кількість членів Ревізійної 

комісії складає 3 особи.  
      Персональний склад Ревізійної комісії Емітента:  

      Костенко Неля Іванівна - Голова Ревізійної комісії;  
      Цибань Світлана Володимирівна - член Ревізійної комісії;  

      Вольний Євген Володимирович - член Ревізійної комісії.  

       
      Інформація про посади, які обіймали члени Ревізійної комісії протягом останніх трьох років.  

      Костенко Неля Іванівна:  
      01.03.2005 - по теперішній час - заступник директора фінансово-економічного департаменту ТОВ "ВС 

Енерджі Інтернейшнл Україна";  

      01.01.2009 - по теперішній час - фахівець-аналітик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго" (за сумісництвом).  
       

      Цибань Світлана Володимирівна:  
      14.09.2007 - по теперішній час - начальник відділу інвестиційного фінансування фінансово-

економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";  
      01.01.2009 - по теперішній час - фахівець-аналітик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго" (за сумісництвом).  

       

      Вольний Євген Володимирович:  
      24.03.2008 - по теперішній час - начальник відділу кредитної політики ПАТ "Українська іноваційно-

фінансова компанія";  
      01.06.2009 - по теперішній час - заступник начальника фінансово-економічного відділу ТОВ "Українська 

іноваційно-фінансова компанія" (за сумісництвом).  

       
      Протягом останніх трьох років засідання Ревізійної комісії проходять двічі на рік, для визначення 

обсягів перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента та для підведення підсумків за результатами 
проведеної перевірки. Окрема посада ревізора у Емітента не створювалась.  

       



      Остання ревізія фінансово-господарської діяльності Емітента здійснена за 2011 рік для звіту на річних 
Загальних зборах акціонерів Емітента. Під час ревізії для підтвердження повноти та достовірності річної 

фінансової звітності Ревізійною комісією використовувались документи:  

 Статут Емітента;  
 протоколи засідань Спостережної ради Емітента;  

 протоколи засідань Правління Емітента;  

 протоколи діючих комітетів та комісій;  

 фінансова звітність Емітента за 2011 рік;  

 виписки з окремих особових рахунків;  

 документи дня Емітента;  

 договори по фінансових та господарських операціях;  

 матеріали інвентаризаційної комісії;  

 матеріали перевірок та робочі документи внутрішнього аудиту;  

 матеріали перевірки зовнішнього аудиту;  

 облікова політика та внутрішні положення щодо окремих операцій, які здійснюються Емітентом;  

 матеріали перевірок контролюючих органів.  

       

      Ревізія здійснювалась із застосуванням вибіркового методу перевірки. Вибірка будувалась таким чином, 

щоб ревізії підлягали всі напрямки діяльності Емітента за 2011 рік. Ревізійною комісією оцінено такі 
питання, як достатність ліцензій та дозволів для проведення операцій, оцінено загальний стан Емітента та 

показники річного звіту, зміни в показниках діяльності Емітента, рівень статутного та регулятивного 
капіталу Емітента, обов’язкове резервування, виконання обов’язкових нормативів, встановлених 

Національним банком України, структура активів та пасивів Емітента, фінансові результати діяльності, стан 

організації бухгалтерського обліку та внутрішньобанківського контролю, здійснено загальні висновки та 
надано рекомендації акціонерам Емітента.  

      Зазначена перевірка є періодичною на підставі визначених в Статуті Емітента складових системи 
управління.  

       
      Протоколи та звіти про перевірки Ревізійною комісією надаються на розгляд Зборів акціонерів 

відповідно до визначеного порядку денного цих зборів.  

       
      Служба внутрішнього аудиту створена Спостережною радою Емітента 20.06.1997р. Статус служби 

внутрішнього аудиту Емітента, її структуру, функції, завдання, повноваження, обов’язки, правові основи 
діяльності та відповідальність регламентує Положення про службу внутрішнього аудиту (протокол 

Спостережної ради Емітента № 5 від “05” вересня 2003р.).  

       
      Служба внутрішнього аудиту – це самостійний незалежний структурний підрозділ Емітента, який 

підпорядковується безпосередньо Спостережній раді Емітента. Служба має незалежний статус по 
відношенню до підрозділів, що перевіряються.  

      Основними функціями Служби є:  
 зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним 

використанням ресурсів Емітента;  

 надання рекомендацій структурним підрозділам Емітента у процесі планування, на стадії 

розроблення і впровадження нових продуктів, проектів, процесів, систем;  

 перевірка результатів поточної фінансової діяльності Емітента з метою забезпечення аналізу і 

оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур Емітента, що стосуються адекватності, 
відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів Емітента;  

 нагляд за дотриманням посадовими особами, працівниками Емітента, а також самим Банком вимог 

чинного законодавства України та рішень органів управління Емітента;  
 постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи аудиторські процедури) та методів 

їх обліку;  

 перевірка систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних 

інформаційних систем та електронних банківських послуг;  

 координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього 

аудиту Емітента;  
 складання та надання Правлінню Емітента звітів та пропозиції за результатами перевірок;  

 складання та надання Спостережній раді Емітента висновків, звітів та пропозиції за результатами 

перевірок;  

 аналіз інформації та відомостей про діяльність Емітента, професійну діяльність працівників 

Емітента, випадки перевищення повноважень посадовими особами Емітента.  
       



      Служба внутрішнього аудиту звітує перед Спостережною радою Емітента, складає та надає Правлінню 
та Спостережній раді Емітента висновки, звіти та пропозиції за результатами перевірок.  

       

      В звітному році перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента здійснювали Ревізійна комісія 
Емітента та Служба внутрішнього аудиту Емітента.  

       
      Створення інших органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Емітента 

Статутом Емітента не передбачено.  
       

      Відповідно до Статуту Емітента, Емітент гарантує своїм клієнтам дотримання таємниці по операціях, 

рахунках та вкладах своїх клієнтів та кореспондентів, технічної та іншої інформації, винаходів, що передані 
Емітенту. Всі працівники Емітента, його посадові особи, акціонери та їх представники зобов’язані зберігати 

таємницю по операціях, рахунках та вкладах клієнтів та кореспондентів Емітента.  
       

      Відповідно до статті 61 «Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці» Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» працівники Емітента при вступі на посаду підписують договір про 
нерозголошення інформації з обмеженим доступом.  

       
      Відповідно до Статуту Емітента Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, не має права 

без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Емітента:  
1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 

відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності;  

2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених 
діючим Статутом Емітента та чинним законодавством.  

       
      Відповідно до Статуту Емітента Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, не має права 

без попереднього одержання рішення (згоди) Спостережної ради:  

1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Емітента;  
2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених 

діючим Статутом Емітента та чинним законодавством;  
3) вчиняти правочини, щодо яких Спостережною радою прийнято рішення про їх обов’язкове 

попереднє погодження.  

       
      Протягом звітного року за погодженням Спостережної ради Емітента було укладено 32 договори щодо 

умов кредитування, з них з інсайдерами Емітента було укладено 1 договір на загальну суму 85 тис.грн.  
       

      До компетенції Спостережної ради Емітента відноситься прийняття рішення про вчинення правочину, 

щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом.  
      При цьому, якщо заінтересована особа є членом Спостережної ради Емітента, то вона не бере участі у 

голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Спостережної ради є 

заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, то Спостережна рада зобов‟язана винести дане 

питання на розгляд Загальними зборами акціонерів Емітента.  

       

      Відповідно до Статуту Емітента умови та порядок обов'язкового викупу Емітентом акцій у акціонерів 
здійснюється у відповідності до законодавства про акціонерні товариства.  

      Крім того, кожен акціонер - власник простих акцій Емітента має право вимагати здійснення Емітентом 
обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних 

зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, 

перетворення, виділ Емітента, зміну його типу з публічного та приватне; вчинення Емітентом значного 
правочину; зміну розміру статутного капіталу.  

      Кожен акціонер - власник привілейованих акцій Емітента має право вимагати здійснення Емітентом 
обов'язкового викупу належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 

Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: внесення змін до 
Статуту Емітента, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких 

матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Емітента; 

розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають 
перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Емітента.  

       
      Документи, що стосуються повноважень органів Емітента та відносин з акціонерами, що були прийняті 

Емітентом:  



1) Положення про Правління Емітента, затверджене Загальними зборами акціонерів Емітента 
(протокол №1 від 27.03.2012р.).  

2) Положення про Спостережну раду Емітента, затверджене Загальними зборами акціонерів Емітента 

(протокол №1 від 27.03.2012р.).  
3) Положення про Ревізійну комісію Емітента, затверджене Загальними зборами акціонерів Емітента 

(протокол №1 від 27.03.2012р.).  
4) Принципи корпоративного управління Емітента, затверджені Загальними зборами акціонерів 

Емітента (протокол №1 від 27.03.2012р.).  
5) Положення про Загальні збори акціонерів Емітента, затверджене Загальними зборами акціонерів 

Емітента (протокол №1 від 15.04.2011р.).  

       
      Акціонери мають можливість отримання інформації про діяльність Емітента в установленому порядку за 

письмовим запитом. Крім того, акціонери мають можливість користуватись інформацією, що розміщується 
Емітентом відповідно до законодавства у загальнодоступній мережі Інтернет та власному веб-сайті у 

мережі Інтернет.  

       
      Протоколи Загальних зборів акціонерів зберігаються у корпоративного секретаря Емітента.  

      Рішення Спостережної ради оформляються протоколом, які веде секретар Спостережної ради. 
Протоколи засідань Спостережної ради та/або витяги з них передаються Правлінню Емітента.  

      Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління Емітента покладається на Голову 
Правління.  

       

      Протягом звітного року Емітент не отримував платні послуги консультантів у сфері корпоративного 
управління та фінансового менеджменту. 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента 

      ПАТ "Перший Інвестиціний Банк" є Емітентом простих та привілейованих акцій. На кінець звітного 
періоду в обігу перебувають 23 000 000 штук акцій, з них 22 984 203 штук простих акцій та 15 797 

привілейованих акцій одного класу:  

 форма існування – бездокументарна;  

 номінальна вартість акції - 10,00 грн.;  

 форма випуску – іменні;  

 станом на кінець звітної дати Емітент не здійснює розміщення акцій.  

 свідоцтво про реєстрацію випуску простих акцій №423/1/10, дата реєстрації 17 червня 2010 року, 

дата видачі 16 листопада 2010 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих акцій 
№377/1/09, дата реєстрації 30 грудня 2009 року;  

 свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видані Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України.  
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалось.  

      Прості акції Емітента не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Емітента. 
Умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції Емітента чи у привілейовані акції іншого 

класу визначаються Загальними зборами акціонерів. Конвертація привілейованих акцій протягом звітного 

періоду Емітентом не здійснювалась.  
       

      Кожна проста іменна акція дає акціонеру право:  
 на участь в управлінні Емітентом;  

 на отримання дивідендів;  

 на отримання у разі ліквідації Емітента частини його майна або вартості частини майна Емітента;  

 на отримання інформації про господарську діяльність Емітента;  

 переважне право придбавати розміщувані Емітентом прості акції пропорційно частці належних 

акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;  

 вимагати здійснення Емітентом обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він 

зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами 
рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Емітента, зміну його типу з 

публічного та приватне; вчинення Емітентом значного правочину; зміну розміру статутного 

капіталу.  
      Одна проста акція Емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних 

зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  
       

      Кожна привілейована акція дає акціонеру право:  



 на переважне одержання щорічних дивідендів у розмірі 15 (п’ятнадцять) відсотків її номінальної 

вартості, за виключенням випадків, передбачених законодавством України та Статутом Емітента;  
 на пріоритетну участь у розподілі майна Емітента або його вартості у разі його ліквідації;  

 голосувати під час вирішення Загальними зборами акціонерів питань, передбачених Статутом 

Емітента;  

 переважне право придбавати розміщувані Емітентом привілейовані акції пропорційно частці 

належних акціонеру привілейованих акцій у загальній кількості привілейованих акцій;  
 вимагати здійснення Емітентом обов’язкового викупу належних йому привілейованих акцій, якщо 

він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними 

зборами рішення про: внесення змін до Статуту Емітента, якими передбачається розміщення нового 

класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання 
дивідендів чи виплат під час ліквідації Емітента; розширення обсягу прав акціонерів – власників 

розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів 
чи виплат під час ліквідації Емітента.  

       

      Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу тільки під час вирішення Загальними 
зборами акціонерів наступних питань:  

 припинення Емітента, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у 

привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;  
 внесення змін до Статуту Емітента, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників цього 

класу привілейованих акцій;  

 внесення змін до Статуту Емітента, що передбачають розміщення нового класу привілейованих 

акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі 
ліквідації Емітента, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів 

привілейованих акцій, які матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у 

разі ліквідації Емітента.  
      Порядок забезпечення Емітентом належного акціонерам переважного права на придбання акцій при 

приватному розміщенні встановлюється нормативно-правовими актами України.  
       

      Окрім прав, зазначених вище, акціонери Емітента мають право:  

 вийти із складу акціонерів Емітента в порядку, передбаченому чинним законодавством України;  

 за письмовим запитом в установленому порядку одержувати інформацію про діяльність Емітента;  

 самостійно розпоряджатися акціями, які належать їм на правах власності;  

 відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Емітента;  

 інші права відповідно до законодавства України.  

       
      Емітент здійснює публічне та приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, 

встановленому чинним законодавством України.  
       

      У Емітента станом на кінець звітного року не перебувають у процесі розміщення акції додаткового 
випуску.  

      У звітному році Емітентом не приймалось рішення про здійснення додаткового випуску акцій протягом 

наступного звітного року. 
       Протягом звітного року Емітент не здійснював викуп власних акцій, рішення про викуп власних акцій у 

наступному періоді Емітентом не приймалось. 
      Протягом звітного року Загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про 

анулювання, консолідацію або дроблення акцій. 

        Емітент не випускав інші емісійні цінні папери, окрім акцій.  
        Емітент не здійснював випуск облігацій. 

      Емітент не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі 
розміщення. 

      У звітному році Емітентом не приймалось рішення про здійснення додаткового випуску емісійних цінних 

паперів протягом наступного звітного року. 
      Прості іменні акції Емітента (форма існування - бездокументарна) з 10 листопада 2010 року 

знаходяться в другому рівні лістингу біржового списку Публічного акціонерного товариства «Київська 
міжнародна фондова біржа», рішення про включення цінних паперів Емітента в лістинг №284. Договір про 

внесення цінних паперів до біржового реєстру ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» був укладений з 
Емітентом 26 березня 2012 року.  

      Емітент не має цінних паперів, допущених до торгівлі, що перебувають у процесі їх відкритого 

(публічного) розміщення.  
      Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому організованому ринку. На зовнішніх 

ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється.  



      Протягом звітного періоду торгівля акціями Емітента здійснювалась на ПАТ "Київська міжнародна 
фондова біржа" за ціною 3,70 грн.  

       
      Ринкова капіталізація Емітента станом на день укладення останнього у звітному році біржового 
контракту на організаторі торгівлі становить 85 042 тис.грн.  

       
      Загальними зборами акціонерів Емітента 27 березня 2012 року (протокол №1 від 27.03.2012р.) було 

прийняте рішення у зв’язку із відсутністю прибутку за результатами діяльності в 2011 році, виплату 
дивідендів за простими іменними акціями не здійснювати.  

      Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом Емітента та у відповідності 

до вимог чинного законодавства, було виплачено за рахунок резервного фонду Емітента, а саме: 23,70 
тис.грн. Дивіденд, який припадає на 1 привілейовану іменну акцію з дивідендної суми склав 1,50 грн.;  

      Спостережною радою Емітента було затверджено дату початку та закінчення виплати дивідендів за 
привілейованими акціями: з 28.03.2012р. по 30.06.2012р. (протокол №02 від 28.03.2012р.).  

      Виплата дивідендів за привілейованими акціями була здійснена за місцезнаходженням Емітента - ПАТ 

"Перший Інвестиційний Банк", а саме: 04073, м. Київ, проспект Московський, 6.  
       

      Порядок виплати дивідендів відповідно до Статуту Емітента.  
      Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або 

нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з 

дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.  
      Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або 

нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.  
      Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами шляхом банківського переказу, 

поштового переказу, готівкою через касу Емітента або в іншому, узгодженому акціонерами порядку. За 
акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на 

акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  

      Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами 
акціонерів.  

      Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення 

Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.  

      Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.  

      Емітент повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк 
їх виплати. Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», Емітент 

повідомляє про виплату дивідендів (строк, порядок, розмір, дата) фондову біржу, у біржовому реєстрі 

якої(яких) перебуває Емітент.  
      У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право 

на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається 
в особи, зазначеній у такому переліку.  

      У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача Емітент в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або 
перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору 

з відповідним номінальним утримувачем.  
      Не отримані у визначений у рішенні Спостережної ради строк дивіденди депонуються.  

      Емітент не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за 

простими акціями у разі, якщо:  
 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  

 власний капітал Емітента менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та 

розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.  

Емітент не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  
 у Емітента існує встановлене законом зобов’язання щодо обов’язкового викупу акцій;  

 поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.  

      Емітент не має приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за 

привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у 
встановленому законодавством порядку.  

      Збитки Емітента відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у разі недостатності його коштів – за 

рахунок коштів інших фондів та/або коштів, отриманих від реалізації майна Емітента.  



       
      Станом на кінець звітного року рішення про розподіл прибутку та збитків, отриманих за результатами 

2012 року, виплату дивідендів за 2012 рік не приймалось.  

       
      Облік права власності на цінні папери Емітента у депозитарній системі України веде ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ", ліцензія АВ № 498004 від 
19 листопада 2009 року.  

      Цінні папери Емітента не перебувають в обігу за межами України. 
      Емітент не випускав інші цінні папери, що не належать до емісійних.  

      

  Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

       
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій 
та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і 
результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних 
подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і 
прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому 
можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних 
паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації. 
      Протягом 2012 року відбулася зміна основних показників фінансово-господарської діяльності Емітента 

наступним чином:  
 кредитний портфель, зважений на ризики - зменшився на 7 400 тис.грн;  

 портфель міжбанківських кредитів – зменшився на 63 512 тис.грн.;  

 портфель цінних паперів – збільшився на 9 328 тис.грн.;  

      Загалом кредитно-інвестиційний портфель зменшився на 61 584 тис.грн.;  

 кошти до запитання клієнтів – зменшились на 11 636 тис.грн.;  

 депозитний портфель клієнтів – збільшився на 47 754 тис.грн.;  

 зменшився обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціями на 12 922 тис.грн. 

Прострочена заборгованість за кредитними операціями зменшилась за рахунок списання з балансу 

безнадійних кредитів на загальну суму 22 678 тис.грн.  
 обсяг залучених коштів від банків зменшився на 67 509 тис.грн.;  

 збільшилася кількість зарплатних проектів. За звітний рік укладено 116 нових договорів;  

 зростання кількості рахунків клієнтів – на 3 992 шт. Станом на 31.12.2012р. кількість відкритих 

рахунків клієнтам складає 52 317 шт.  

 за результатами фінансової діяльності Емітентом отримано прибуток в сумі 845 тис.грн. В 

попередньому році – збиток в сумі 7 054 тис.грн.  
 процентні доходи – збільшились на 6 555 тис.грн.;  

 комісійні доходи – зросли на 5 865 тис.грн.;  

 результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі – збільшився на 203 

тис.грн.;  

 результат від торгівлі іноземною валютою – зменшився на 522 тис.грн.;  

 результат від переоцінки іноземної валюти – збільшився на 27 тис.грн.;  

 результат від продажу цінних паперів з портфеля на продаж – збільшився на 147 тис.грн.;  

 інші операційні доходи – збільшились на 4 283 тис.грн.  

 процентні витрати – зросли на 12 304 тис.грн.;  

 комісійні витрати – збільшились на 460 тис.грн.;  

 адміністративні та інші операційні витрати – збільшились на 7 689 тис.грн.;  

 витрати на формування резервів – зменшились на 17 986 тис.грн;  

 витрати на податок на прибуток – збільшились на 6 567 тис.грн.  

 фінансовий результат Емітента збільшився на 7 899 тис.грн.  

 Емітентом оновлено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня зі стабільним 

прогнозом «uaBBB+», отримано індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рівні «4+».  
       

      Регулятивний капітал станом на 31.12.2012р. склав – 254 416 тис.грн., у тому числі, основний капітал 
становив 232 273 тис.грн., додатковий капітал – 30 230 тис.грн., відвернення – 8 087 тис.грн. (балансова 

вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших 

установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, балансова вартість ЦП не диверсифікованих 
інвестиційних фондів). Емітент повністю виконує нормативні вимоги щодо капіталу, встановлені 

Національним банком України для всіх банківських установ.  
      Так, станом на 31.12.2012р. фактичні значення нормативів капіталу Емітента такі:  



 обсяг регулятивного капіталу складав 254 416 тис.грн., при мінімально допустимому розмірі (з 

урахуванням повного переліку операцій, що здійснює Емітент) – 120 000 тис.грн.;  
 адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) складає 29,19%, при нормативному 

значенні не менше 10%;  

 співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів складає 29,20%, при нормативному 

значенні не менше 9%.  
       

      В звітному році Емітент активно здійснював діяльність на фондовому ринку від власного імені 

(дилерську діяльність), а також надавав своїм клієнтам повний комплекс професійних інвестиційних послуг.  
      Загальний обсяг дилерських операцій, проведених Емітентом в 2012 році, склав 7 899 644 тис.грн., 

кількість укладених угод – 790 шт., торговельний дохід - 841 тис.грн.  
      Загальний обсяг брокерських операцій, проведених Емітентом в 2012 році, склав 4 984 563 тис.грн., 

кількість укладених угод – 920 шт., комісійна винагорода – 938 тис.грн.  

      Протягом 2012 року Емітент здійснював обслуговування випусків облігацій (у якості платіжного агента) 
таких емітентів:  

• ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (серія А);  
• ПАТ «Готель «Ореанда» (серія А);  

• ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (серії А та В);  

• ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» (серії А та В);  
• ПАТ «Кіровоградобленерго» (серії А та В);  

• ВАТ «Одесаобленерго» (серія А);  
• ТОВ ГФ «Камаз-Транс-Сервіс» (серія А);  

• ТОВ «Титан-Зберігач» (серія А та В);  
• ПрАТ «Шацьке РТП» (серія А);  

• ТОВ «Енергопоставка» (серія А).  

      Комісійна винагорода за обслуговування випусків облігацій у 2012 році склала 188,6 тис.грн.  
      Загальний портфель цінних паперів, що знаходяться у власності Емітента (за його балансовою 

вартістю у гривневому еквіваленті без врахування сформованих резервів під знецінення цінних паперів) за 
рік збільшився з 29 292 тис.грн. станом на 31.12.2011р. до 38 956 тис.грн. станом на 31.12.2012р.  

      Станом на 31.12.2012р. Емітент, як Зберігач, обслуговував 7 264 рахунки у цінних паперах, серед яких 

207 – рахунки юридичних осіб, 7 057 – рахунки фізичних осіб. Від здійснення депозитарної діяльності 
отримано 666 тис.грн. комісійного доходу.  

      На підставі договорів про обслуговування активів інститутів спільного інвестування Емітентом, як 
Зберігачем, обслуговується 3 Корпоративних інвестиційних фонди та 11 Пайових інвестиційних фондів. 

Протягом року підтверджено 80 розрахунків вартості чистих активів фондів, надано 723 згоди на списання 
грошових коштів з рахунків фондів, засвідчено 11 змін до проспектів емісії фондів.  

      За підсумками рейтингу Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, що визначений в 2012 році, 

Зберігач ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», зі 100 найкращих зберігачів України займає такі місця:  
• 34 місце - за обсягом проведених облікових операцій;  

• 32 місце - за обсягом депозитарних активів за номінальною вартістю.  
       

      В звітному році Емітент продовжував розвивати картковий бізнес, зокрема емітовано 13 092 платіжних 

картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard різних типів, з яких 8 369 карток – зарплатні 
картки (укладено 116 нових договорів по обслуговуванню зарплатних проектів); розширено термінальну 

мережу шляхом встановлення 82 нових торгівельних РОС-терміналів; встановлено 32 інформаційно-
транзакційних кіоски. Станом на 31.12.2012р. кількість емітованих карток міжнародних платіжних систем 

Visa та MasterCard становить 23 947.  

      Станом на 31.12.2012р. в Емітента обслуговувались 44 905 клієнтів, з них 2 456 – суб’єкти 
господарювання, 42 449 - фізичні особи. Кількість відкритих рахунків клієнтів станом на 31.12.2012р. 

становила 52 317, із них поточних і карткових рахунків – 48 164, вкладних – 4 153.  
      З метою упередження можливих перешкод та ускладнень під час здійснення клієнтами 

зовнішньоекономічної діяльності, Емітентом приділяється значна увага консультаційному обслуговуванню 
клієнтів як до здійснення зовнішньоекономічних операцій, так і на стадії їх виконання. Консультації 

надавалися для вибору найбільш сприятливої для клієнта, оптимальної, надійної та швидкої форми 

міжнародних розрахунків.  
      Перекази здійснюються Емітентом по системі кореспондентських рахунків, відкритих в іноземних 

банках та комерційних банках України з використанням міжнародних засобів зв‘язку - систем SWIFT, TELEX, 
WESTERN UNION та інших.  

       

      Для зручності у проведені розрахунків клієнтів активно використовується програмне забезпечення 
«Інтернет - Банкінг» із часом операційного обслуговування до 16-45 і прийомом платежів цілодобово. 

Система «Інтернет – Банкінг» дозволяє виконувати банківські операції безпосередньо з офісу 



підприємства, що впливає на оперативність розрахунків. За 2012 рік Емітентом отримано комісійної 
винагороди за розрахунково-касове обслуговування в сумі 22 464 тис.грн.  

      Станом на 31.12.2012р. встановлені та діють кореспондентські відносини з 14 банками та відкрито 21 

рахунок типу «Ностро» та 7 рахунків типу «Лоро». Основні партнери Емітента: АТ «Державний експортно-
імпортний банк України», ПАТ "ВТБ Банк", МАБ „Темп банк” Росія.  

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента 

      Консолідована фінансова звітність Емітента за 2012 рік підтверджується аудиторською фірмою ТОВ 
«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА». Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 

УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906) внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (рішення 
Аудиторської палати України від 26 січня 2001р. №98), свідоцтво №2091. Аудиторську компанію внесено 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 

здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, свідоцтво серії АБ №000350, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку 27.03.2007р.  

      Юридична адреса: вул. Грекова 3, кв. 9, м. Київ, 04112, Україна.  
      Поштова адреса: вул. Фізкультури, 28, м. Київ, 03680, Україна.  

       

      Зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» визначено Спостережною радою Емітента в 2012 
році. У 2012 році Емітент не приймав рішення про зміну зовнішнього аудитора. У 2011 році зовнішній 

аудитор ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» був визначений Спостережною радою Емітента на заміну ТОВ 
«Грант Торнтон Україна» у зв'язку з реорганізацією останнього. Протягом трьох останніх звітних років 

аудиторські перевірки проводились раз на рік.  
       

      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудиторської фірми по відношенню до Емітента, 

невідомі. Інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудиторську фірму (посадових осіб 
аудитора) з Емітентом (посадовими особами Емітента), відсутня.  

       
      Аудит фінансової звітності Емітента та консолідованої фінансової звітності Емітента проводився ТОВ 

«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».  

       
      Аудиторська компанія для обов’язкового аудиту історичної звітності Емітента обирається щорічно у 

встановлені вимогами Національного банку України строки. Згідно зі Статутом Емітента, визначення 
(обрання) зовнішнього аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг є виключною компетенцією Спостережної ради. Відповідно до визначених 
Спостережною радою Емітента процедур, для створення ефективної системи внутрішнього контролю, 

взаємовідносини та обмін інформацією із зовнішніми аудиторами підтримує служба внутрішнього аудиту 

Емітента.  
       

      Служба внутрішнього аудиту, враховуючи вимоги Національного банку України до зовнішнього 
аудитора, збирає рейтинги та пропозиції аудиторських компаній, групує отриману інформацію разом із 

ціновими пропозиціями та направляє на розгляд та обрання до Спостережної ради, яка своїм протоколом 

затверджує вибір зовнішнього аудитора та умови співпраці з ним. Після цього Спостережна рада 
затверджує текст угоди в якій зазначені попередньо затверджені умови.  

      Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента незалежним аудитором на вимогу та 
за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 

відсотків простих акцій Емітента, в 2012 році не проводились.  

       
      Розмір винагороди аудитора, який проводить щорічний обов’язковий аудит, зазвичай затверджується 

Спостережною радою Емітента разом із іншими умовами співпраці. Розмір та адекватність вартості 
аудиторських послуг повинна бути така, яка забезпечує проведення аудиторських процедур вчасно та 

якісно. Копія договору із зовнішнім аудитором (аудиторською компанією) обов’язково подається до 
Національного банку України, який зі свого боку аналізує адекватність розміру винагороди аудитору. Інші 

види послуг, крім аудиторських, компанія, яка визначена зовнішнім аудитором Емітента, в 2012 році не 

надавала.  
       

      Аудиторська перевірка діяльності Емітента може проводитись обов’язково у будь-який час на вимогу 
акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій, або на вимогу 

Спостережної ради Емітента. Рішення про відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням аудиторської 

перевірки діяльності Емітента на вимогу акціонера (акціонерів) приймають Загальні збори.  

 



 

Узагальнені дані річної інформації 

1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26410155 

1.1.2. Повне найменування Публічне Акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" 

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" 

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство 

1.1.5. Поштовий індекс 04073 

1.1.6. Область м.Київ 

1.1.7. Район 
 

1.1.8. Населений пункт м.Київ 

1.1.9. Вулиця проспект Московський  

1.1.10. Будинок 6 

1.1.11. Корпус 
 

1.1.12. Офіс / квартира 
 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Номер свідоцтва ААБ №527339 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.05.2011 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація  

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 230000000 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 230000000 

1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку 
Поточний 
рахунок 

Валюта 

1 2 3 4 

Commerzbank AG - 150011 USD, EUR 

ЗАО КБ "Глобексбанк" - 150060016832 RUB 

ОАО "МАБ "Темпбанк" - 1500200130 RUB 

ПАТ "СУБ "Грант" 351607 15008001011294 USD 

ПАТ "ПУМБ" 334851 15009334851 UAH 

ПАТ "ПУМБ" 334851 15009236 USD 

АТ "Укрексімбанк" 322313 150011322313 
USD, JPY, RUB, 
EUR, CHF, GBP 

ПАТ АКБ "Траст-капітал" 380106 150011380106 UAH 

АТ "Банк "Фінанси та кредит" 300131 15004100103018 USD 

АТ "Банк "Фінанси та кредит" 300131 15003100104018 EUR 

АТ "Банк "Фінанси та кредит" 300131 15002100105018 RUB 

АТ "Банк "Фінанси та кредит" 300131 15005100102018 UAH 

ПАТ "ВТБ Банк" 321767 15009321767 USD 

ПАТ "КБ "Актив-банк" 300852 15008000852 UAH 

Головне управління Національного банку України по м. 

Києву і Київській області 
321024 32006176101 UAH 

Операційне управління Національного банку України 300001 32002109801 USD 

 

1.4. Основні види діяльності 



Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Інші види грошового посередництва 64.19 

 

1.5. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 

Ознака 

рейтингового 
агентства 

(уповноважене, 
міжнародне) 

Дата 

визначення 
або 

поновлення 

рейтингової 
оцінки 

емітента або 
цінних 

паперів 
емітента 

Рівень 
кредитного 

рейтингу 
емітента або 

цінних 
паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" уповноважене 29.11.2012 uaBBB+ 



2. Інформація про дивіденди 

 

За звітний період 
За період, що передував 

звітному 

за 

простими 
акціями 

за 

привілейованими 
акціями 

за 

простими 
акціями 

за 

привілейованими 
акціями 

1 2 3 4 5 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 23695.50 2473572.36 23695.50 

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 1.5 0.11 1.5 

Сума виплачених дивідендів, грн 0 23695.50 2473571.32 23695.50 

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 1.5 0.11 1.50 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне 

найменуван
ня 

Організацій

но- 
правова 

форма 

Іденти

- 
фікаці

й- 
ний 

код за 

ЄДРПО
У 

Місцезнаходжен

ня, міжміський 
код та телефон, 

факс 

Вид 

діяльнос
ті 

Назва 
державно

го органу, 

що видав 
ліцензію 

або інший 
документ 

на цей 
вид 

діяльност
і 

Дата 

видачі 
ліцензії 

або 
іншого 

докумен
та 

Номер 
ліцензії 

або 
іншого 

докумен

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬК
ИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ 

ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ" 

Приватне 
підприємство 

359178
89 

м. Київ, вул. 

Тропініна, 7-г, (044) 
585 42 40 

депозитарн
а діяльність 

Державна 
комісія з 

цінних 
паперів та 

фондового 

ринку 

19.11.200
9 

498004 

Публічне 

акціонерне 
товариство 

"Київська 
міжнародна 

фондова біржа" 

Фондова біржа 
200645

00 

м. Київ, вул. 
Саксаганського, 36 

В, 5 поверх, (044) 
490 57 88 

діяльність з 
організації 

торгівлі на 
фондовому 

ринку 

Державна 

комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

05.04.201

1 
581146 

Приватне 
акціонерне 

товариство 
"Українська 

міжнародна 

фондова біржа" 

Фондова біржа 
305548

92 

м. Київ, вул. 

Саксаганського, 36 
В, 3 поверх, (044) 

490 57 90 

діяльність з 

організації 

торгівлі на 
фондовому 

ринку 

Державна 
комісія з 

цінних 
паперів та 

фондового 

ринку 

01.04.201
1 

581137 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС" 

Фондова біржа 
216722

06 

м. Київ, вул. 
Шовковична, 42-44, 

(044) 277 50 00 

діяльність з 

організації 
торгівлі на 

фондовому 
ринку 

Національна 

комісія з 

цінних 
паперів та 

фондового 
ринку 

11.06.201
2 

034421 

ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА" 

Фондова біржа 
361840

92 

м. Київ, вул. 

Шовковична, 42-44, 

(044) 495 74 74 

діяльність з 
організації 

торгівлі на 

фондовому 
ринку 

Державна 

комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

22.10.201

0 
399339 



АСОЦІАЦІЯ 

"УКРАЇНСЬКІ 
ФОНДОВІ 

ТОРГОВЦІ" 

Асоціація 
333382

04 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 30, 

(056) 373 97 84 

саморегулів

на 

організація 
ринку 

цінних 
паперів 

Національна 

комісія з 

цінних 
паперів та 

фондового 
ринку 

22.05.201
2 

3 

ПРОФЕСІЙНА 
АСОЦІАЦІЯ 

РЕЄСТРАТОРІВ 

І 
ДЕПОЗИТАРІЇВ 

Асоціація 
243827

04 

м. Київ, вул. Щорса, 

32-б, приміщення 

61, (044) 286 94 20 

саморегулів

на 
організація 

ринку 
цінних 

паперів 

Національна 

комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

19.04.201

2 
1 

Приватне 

акціонерне 
товариство "СК 

"Провідна" 

Приватне 
підприємство 

235101
37 

м. Київ, бул. Тараса 

Шевченка, 37/122, 
(044) 492 18 18 

страхова 
діяльність 

Державна 
комісія з 

регулюванн
я ринків 

фінансових 

послуг 

16.02.201
0 

520914, 
520918 

Приватне 

акціонерне 

товариство 
"Українська 

пожежно-
страхова 

компанія" 

Приватне 

підприємство 

206026

81 

м. Київ, вул. 
Фрунзе, 40, (044) 

463 64 21 

страхова 

діяльність 

Державна 

комісія з 
регулюванн

я ринків 
фінансових 

послуг 

07.05.200

9 
584500 

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 
"ФІДЕМ ЛАЙФ" 

Приватне 
підприємство 

323108
74 

м. Київ, вул. 

Іллінська, 8, 3 
під`їзд, 3 поверх 

(044) 590 07 70 

страхова 
діяльність 

Державна 
комісія з 

регулюванн
я ринків 

фінансових 
послуг 

14.04.201
1 

500007 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальніст

ю "ТЮФ 

Рейнланд 
Україна" 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст

ю 

311132

05 

м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 

77, (044) 495 84 97 

проведення 

аудиту 
системи 

менеджмен
ту якості 

TUV 
Rheinland 

Intercert Kft 

11.06.200

9 

751006007

6 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 
"КНЯЖА 

ВІЄННА 
ІНШУРАНС 

ГРУП" 

Приватне 

підприємство 

241752

69 

м. Київ, вул. 

Глибочицька, 44, 

(044) 207 72 72 

страхова 

діяльність 

Державна 

комісія з 
регулюванн

я ринків 
фінансових 

послуг 

14.01.201

1 
569230 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст

ю "БЕЙКЕР 
ТІЛЛІ УКРАЇНА" 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

303739

06 

м. Київ, вул. 

Грекова, 3, кв. 9, 

(044) 284 18 65 

аудиторськ

а діяльність 

Аудиторська 

палата 

України 

26.01.200

1 
2091 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальніст

ю "Рейтингове 
агентство "IBI-

Рейтинг" 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

332626

96 

м. Київ, вул. 
Горького, 172, офіс 

1014, (044) 362 90 
84 

визначення 
кредитного 

рейтингу 
банка 

Державна 

комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

12.04.201

0 
3 

Приватне 
акціонерне 

товариство 

Приватне 

підприємство 

228871

85 

м. Київ, просп. 
Перемоги, 67, (044) 

459 52 00 

страхова 

діяльність 

Державна 
комісія з 

регулюванн

22.03.200

7 

584906, 

584907 



"Страхова 

компанія "АКВ 

"Гарант" 

я ринків 

фінансових 

послуг 

Приватне 

акціонерне 

товариство 
"Українська 

промислова 
страхова 

компанія" 

Приватне 

підприємство 

229578

85 

м. Київ, вул. 
Возз`єднання, 7 а, 

офіс 516, (044) 559 
45 35 

страхова 

діяльність 

Державна 

комісія з 
регулюванн

я ринків 
фінансових 

послуг 

26.02.201

0 

520888-

520896 

Приватне 
акціонерне 

товариство 
"Страхова 

компанія 
"Сузір`я" 

Приватне 
підприємство 

228919
56 

м. Київ, вул. Освіти, 
4, (044) 239 29 99 

страхова 
діяльність 

Державна 
комісія з 

регулюванн
я ринків 

фінансових 
послуг 

23.11.200
9 

500415-
500424 

 
* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, 

аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову 
допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені 

здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. 
 

 

4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстр
ації 

випус
ку 

Номер 
свідоц

тва 
про 

реєст- 
рацію 

випус

ку 

Наймену

вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнаро

дний 
ідентифі

ка- 
ційний 

номер 

Тип 
цінног

о 
папера 

Форма 
існуванн

я 

Фор
ма 

випу
ску 

Номі- 

наль
на 

варті
сть 

(грн) 

Кількі
сть 

акцій 
(шт.) 

Загаль

на 

номіна
льна 

вартіст
ь 

(грн) 

Частка 
у 

статутн
ому 

капітал
і 

(відсот

ки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.06.2

010 

423/1/1

0 

Державна 

комісія з 
цінних 

паперів та 

фондового 
ринку 

UA4000061

428 
прості 

бездокумен

тарна 
іменні 10 

22984

203 

2298420

30 
99.93 

30.12.2

009 

377/1/0

9 

Державна 

комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

UA4000061

436 

привілей

овані 

бездокумен

тарна 
іменні 10 15797 157970 0.07 

 

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстр
ації 

випуск
у 

Номер 

свідоц

тва 
про 

реєст- 
рацію 

випуск

Найменув

ання 
органу, що 

зареєструв
ав випуск 

Номі- 

нальн
а 

вартіс
ть 

(грн) 

Кількі

сть у 
випус

ку 
(шт.) 

Форма 
існува

ння 

Форм
а 

випус
ку 

Загальн

а 
номінал

ьна 
вартість 

(грн) 

Відсотко

ва 

ставка 
за 

облігаці
ями 

(відсотк

Термін 

виплат
и 

процен
тів 

Дата 

пога

- 
шен

ня 
облі

- 



у и) гаці
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрац

ії 

випуску 

Номер 

свідоцтв
а про 

реєст- 

рацію 
випуску 

Найменуванн
я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номі- 

нальна 
вартіст

ь 
(грн) 

Кількіст

ь 
у 

випуску 
(шт.) 

Форма 
існуванн

я 

Форма 
випуск

у 

Загальна 

номінальн
а 

вартість 
(грн) 

Дата 
погашенн

я 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 

реєстра
ції 

випуску 

Номер 
свідоцт

ва про 
реєст- 

рацію 

випуск
у 

Найменува

ння органу, 
що 

зареєструв

ав випуск 

Номі- 
нальн

а 
вартіс

ть 
(грн) 

Кількіс
ть 

у 
випуск

у 
(шт.) 

Форма 
існуван

ня 

Форм

а 
випус

ку 

Загальна 

номіналь
на 

вартість 

(грн) 

Найме- 

нування 
товару 

(послуг
и), 

під який 

здійсне
но 

випуск 

Дата 

погашен
ня 

облігаці

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 
випуску 

Вид 
цінних 

паперів 

Обсяг 
випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 
паперів на 

звітну дату 
(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

 



 

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 
зарахування 

акцій на 
рахунок 

емітента 

Кількість 

акцій, що 

викуплено 
(шт.) 

Дата 
реєстрації 

випуску 
акцій, що 

викуплено 

Номер 

свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску 

акцій, що 
викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, 
що викуплено 

Частка у 

статутному 

капіталі 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів 
цінних паперів (шт.)  

у тому числі: сертифікатів акцій 
 

сертифікатів облігацій 
 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо 

щодо кожного виду цінних паперів)  

Кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (шт.)  

у тому числі: сертифікатів акцій 
 

сертифікатів облігацій 
 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо 
щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 

каційний 
код за 

ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
      Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів. 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби  
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби 

(тис. грн) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничого 

призначення 
22522 33918 0 0 22522 33918 

будівлі та споруди 6885 6697 0 0 6885 6697 

машини та обладнання 6083 10389 0 0 6083 10389 

транспортні засоби 712 1225 0 0 712 1225 



інші 8842 15607 0 0 8842 15607 

2. Невиробничого 

призначення 
16417 16417 0 0 16417 16417 

будівлі та споруди 16417 16417 0 0 16417 16417 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 38939 50335 0 0 38939 50335 

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих 

активів 
251983 251693 

Статутний капітал 230000 230000 

Скоригований статутний капітал 230000 230000 

Опис* 

Вартість чистих активів 

розраховується згідно з ЗУ «Про 

акціонерні товариства». Вартість 
чистих активів товариства – різниця 

між сукупною вартістю активів 
товариства та вартістю його 

зобов’язань перед іншими особами. 
Одиниця виміру - тис.грн. 

Вартість чистих активів 

розраховується згідно з ЗУ «Про 

акціонерні товариства». Вартість 
чистих активів товариства – різниця 

між сукупною вартістю активів 
товариства та вартістю його 

зобов’язань перед іншими особами. 
Одиниця виміру - тис.грн. 

Висновок** 

Вартість чистих активів по 

відношенню до розміру статутного 
капіталу відповідає вимогам чинного 

законодавства 

Вартість чистих активів по 

відношенню до розміру статутного 
капіталу відповідає вимогам чинного 

законодавства 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

вчинення 
дії 

Дата 

оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

16.03.2012 20.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

26.03.2012 28.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 



Консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2012 р. 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 95963 86845 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України  

6984 5080 

Торгові цінні папери 
   

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

Кошти в інших банках 7 70666 134178 

Кредити та заборгованість клієнтів 8 586928 594328 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 36649 27321 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 10 16417 16417 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 
 

825 820 

Відстрочений податковий актив 27 9217 10603 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 11 37853 24672 

Інші фінансові активи 12 11485 6694 

Інші активи 13 12644 6163 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття    

Усього активів 
 

885631 913121 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
   

Кошти банків 14 78034 145543 

Кошти клієнтів 15 515182 479064 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
   

Інші залучені кошти 
   

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
   

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов'язаннями 16 217 426 

Інші фінансові зобов'язання 17 5799 2671 

Інші зобов'язання 18 4156 3471 

Субординований борг 19 30260 30253 

Зобов'язання групи вибуття 
   

Усього зобов'язань 
 

633648 661428 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
   

Статутний капітал 20 230000 230000 

Емісійні різниці 20 17924 17924 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

845 (7054) 

Резервні та інші фонди банку 
 

3422 10500 

Резерви переоцінки 21 (208) 323 

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

251983 251693 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

885631 913121 

 
Затверджено до випуску та підписано 28.02.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Колесник Ірина Вікторівна, тел.: (044) 428 61 28 

 



Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 
фінансові результати) 

за 2012 рік 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 23 99924 93369 

Процентні витрати 23 (65592) (53288) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

34332 40081 

Комісійні доходи 24 24688 18823 

Комісійні витрати 24 (3906) (3446) 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі 
банку    

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

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  

540 187 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

2087 2609 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

176 149 

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 

   

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

   

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 
інших банках 

7, 8 9713 (9024) 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 

12, 13 (417) 28 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (335) - 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 16 (23) (52) 

Інші операційні доходи 25 5232 4121 

Адміністративні та інші операційні витрати 26 (69751) (65606) 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

2336 (12130) 

Витрати на податок на прибуток 27 (1491) 5076 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

845 (7054) 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 
   

Прибуток/(збиток) за рік 
 

845 (7054) 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
   

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 21 (636) (715) 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 21 - 1202 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 21 105 (104) 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 
 

(531) 383 

Усього сукупного доходу за рік 
 

314 (6671) 

Прибуток (збиток), що належить: 
   

власникам банку 
 

845 (7054) 

неконтрольованій частці 
   



Усього сукупного доходу, що належить: 
   

власникам банку 
 

314 (6671) 

неконтрольованій частці 
   

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 28 0.04 (0.31) 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
   

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 28 0.04 (0.31) 

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

 
Затверджено до випуску та підписано 28.02.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Колесник Ірина Вікторівна, тел.: (044) 428 61 28 



Консолідований звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2012 рік 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтро- 
льована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутний 
капітал 

емісійні 
різниці 

резервні, 
інші фонди 
та резерви 
переоцінки 

нерозпо- 
ділений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на кінець 
періоду, що передує 
попередньому періоду 
(до перерахунку) 

 
230000 17924 (60) 12998 260862 - 260862 

Вплив змін облікової 
політики, виправлення 
помилок та вплив 
переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і 
тлумачення 

        

Скоригований залишок 
на початок 
попереднього періоду 

 
230000 17924 (60) 12998 260862 - 260862 

Усього сукупного 
доходу 

22 - - 383 (7054) (7054) - (6671) 

Емісія акцій: 
        

номінальна вартість 
        

емісійний дохід 
        

Власні акції, що 
викуплені в акціонерів:         

купівля 
        

продаж 
        

анулювання 
        

Об'єднання компаній 
        

Дивіденди 30 - - - (2498) (2498) - (2498) 

Залишок на кінець 
попереднього періоду  

230000 17924 323 3446 251693 - 251693 

Усього скупного доходу 22 - - (531) 845 314 - 314 

Емісія акцій: 
        

номінальна вартість 
        

емісійний дохід 
        

Власні акції, що 
викуплені в акціонерів:         

купівля 
        

продаж 
        

анулювання 
        

Об'єднання компаній 
        

Дивіденди 30 - - - (24) (24) - (24) 

Залишок на кінець 
звітного періоду  

230000 17924 (208) 4267 251983 - 251983 

 
Затверджено до випуску та підписано 28.02.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Колесник Ірина Вікторівна, тел.: (044) 428 61 28 

 



Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2012 рік 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

2336 (12130) 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 26 6401 5743 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
 

(6161) 9048 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

80 575 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

302 8 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
 

(176) (149) 

(Нараховані доходи) 
 

7353 (18817) 

Нараховані витрати 
 

4060 1971 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

(3592) 575 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

643 (2535) 

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

11246 (15711) 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

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

(1904) (27) 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
   

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

   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 7 63692 (79131) 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 8 (3129) (46256) 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 12 (4141) 21579 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 13 (1210) (2422) 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 14 (67513) (7283) 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 15 32835 94436 

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 16 (217) 52 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 17 3160 1413 

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

21573 (17639) 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

(5) (289) 

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

32814 (33639) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
   

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (12161) (415) 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 2342 695 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 
   

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових 
коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 11 (10303) (3775) 



Надходження від реалізації основних засобів 11 172 13 

Придбання нематеріальних активів 11 (3821) (358) 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
 

99 5 

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

(23672) (3835) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
   

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 29 (24) (2498) 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

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

(24) (2498) 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 
 

9118 (39972) 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 6 86845 126817 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 95963 86845 

 
Затверджено до випуску та підписано 28.02.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Колесник Ірина Вікторівна, тел.: (044) 428 61 28 

 

      



Примітка 1. Інформація про банк.  
До складу учасників консолідованої групи входять:  
Материнський банк: Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»  
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6  
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство  
Основний вид діяльності: комерційні банки  
 
Дочірня компанія: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА»  
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6  
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю  
Основний вид діяльності: інше грошове посередництво  
Статутний капітал – 6 000 тис. грн. Частка материнського Банку – 100%.  
 
Консолідована фінансова звітність складена за методом повної консолідації. Частка материнського Банку в дочірній 
компанії складає 100%. Об’єднання статей фінансових звітів здійснювалося шляхом стандартизації форматів фінансової 
звітності за допомогою відповідних робочих таблиць.  
 
Акціонерний банк «Перший Інвестиційний Банк» зареєстровано Національний банком України 20 червня 1997 року. У 
відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та за рішенням Загальних зборів акціонерів, Банк 
змінив свою назву на Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк».  
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України, зокрема Закону 
України «Про банки та банківську діяльність», нормативними актами Національного банку України, та на підставі 
ліцензії №178 від 25.10.2011 року, виданої Національним банком України.  
 
Материнський Банк функціонує є універсальною фінансовою установою. Основним видом діяльності Банку є надання 
банківських послуг юридичним та фізичним особам.  
 
Стратегічна мета материнського Банку полягає у забезпеченні довгострокового успіху та підвищенні 
конкурентоздатності Банку на ринку, поліпшенні іміджу банківської системи в цілому, а також досягненні бажаного 
рівня прибутковості за рахунок:  

 вдосконалення процесів, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів,  
 підвищення якості банківських послуг,  
 створення прозорої та ефективної системи управління діяльністю Банку.  

 
Станом на 31 грудня 2012 року материнський Банк обслуговує 44 905 клієнтів.  
 
Акціонерами материнського Банку на 31 грудня 2012 року є 21 юридична та 17 фізичних особи, при цьому, жоден з 
них не володіє істотною участю в акціонерному капіталі материнського Банку.  
 
За станом на кінець дня 31.12.2012р. частка керівництва у Статутному капіталі материнського Банку складає:  

Спостережна рада Банку – 9,36 %  
Правління Банку – 0%  

 
Фінансова звітність затверджена до випуску 28 лютого 2013 року.  
 
Помилок та пов'язаних з ними коригувань, які є важливими для розуміння змін у фінансовому стані материнського 
Банку, після дати останньої річної звітності не виявлено.  
Нетипових операцій, які могли б вплинути на активи, зобов'язання та капітал або потоки грошових коштів, 
материнський Банк протягом 2012 року не здійснював.  
 
При складанні звітності материнський Банк використовував наскрізну нумерацію приміток.  
Консолідована фінансова звітність складена на підставі припущення безперервної діяльності материнського Банку у 
майбутньому.  
 
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого материнський Банк здійснює свою діяльність  
Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильні до економічних, політичних, соціальних, судових та 
законодавчих ризиків, які відрізняються від ризиків більш розвинутих країн. Як відбувалося раніше, передбачені чи 
фактичні фінансові труднощі країн з економікою, що розвивається, чи збільшення рівня інвестицій в ці країни, можуть 
негативно відобразитися на економіці та інвестиційному кліматі України.  
 
Закони та нормативні акти, які регулюють порядок ведення бізнесу в Україні, як і раніше схильні до 
швидких змін. Існує можливість різної інтерпретації податкового, валютного та митного законодавства, а  
 
також інші правові та фіскальні проблеми, на які наражаються компанії, що здійснюють діяльність в Україні. Майбутні 
напрямки розвитку України в найбільшій мірі залежать від економічної, податкової та кредитно-грошової політики в 
державі, прийнятих законів та нормативних актів, а також змін політичної ситуації в країні.  
 
Світова фінансова система продовжує демонструвати ознаки глибокої кризи: в багатьох країнах знизились темпи 
економічного зростання. Крім того, зросла невизначеність відносно кредитоспроможності деяких держав Єврозони та 



фінансових інститутів, яким притаманні суттєві ризики за суверенними боргами таких держав. Ці проблеми можуть 
привести до уповільнення темпів зростання або рецесії економіки України, несправедливо відбитися на доступності та 
вартості капіталу материнського Банку, результатах його діяльності, фінансовому стані та перспективах розвитку.  
 
Керівництво материнського Банку вважає, що приймаються всі необхідні заходи для підтримання економічної стійкості 
в умовах, що склалися. Подальше погіршення ситуації може негативно вплинути на результати та фінансовий стан 
материнського Банку. В даний момент неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.  
 
Примітка 3. Основи подання фінансової звітності.  
Консолідована фінансова звітність Банку підготована у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). Материнський Банк веде бухгалтерський облік відповідно до правил та положень, що регулюють банківську 
діяльність в Україні. Консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів та 
скоригована, за необхідності, для забезпечення її відповідності вимогам МСФЗ.  
 
Консолідована фінансова звітність материнського Банку включає в себе фінансову звітність материнського Банку та 
його дочірньої компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Фінансові звіти дочірньої компанії підготовлені за 
той же звітний період, що і звітність материнського Банку, з послідовним застосуванням погодженої облікової політики.  
 
Всі внутрішньо групові залишки, операції, доходи та витрати повністю виключені.  
 
Дочірня компанію повністю консолідується, починаючи з дати переходу контролю до материнського Банку. Про 
наявність контролю свідчить право Банку здійснювати управління фінансовою та операційною політикою дочірньої 
компанії з метою отримання вигоди від її діяльності.  
 
Валютою вимірювання та представлення фінансової звітності є національна валюта України – гривня.  
 
Складання консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та суджень, які впливають на суми 
активів та зобов’язань, на розкриття умовних активів та зобов’язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, 
які відображаються в фінансових звітах протягом звітного періоду. Хоч ці розрахунки основані на наявній у керівництва 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть відрізнятися.  
 
Примітка 4. Принципи облікової політики  
 
Повнота бухгалтерського обліку – всі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку 
без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій 
материнського Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею.  
 
Дата операції – операції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в день їх здійснення, тобто в день 
виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними.  
 
Дата валютування – дата, зазначена платником в розрахунковому документі або в документі на переказ готівки, 
починаючи з якої грошові кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.  
 
Превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх 
сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою.  
 
Автономність – активи та зобов’язання материнського Банку мають бути відокремлені від активів та зобов’язань 
власників Банку та інших банків (підприємств).  
 
Окреме відображення активів та пасивів – всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в 
розгорнутому вигляді. Всі рахунки являються активними або пасивними, за виключенням поточних рахунків клієнтів, 
які можуть мати активне і пасивне сальдо, клірингових, транзитних або технічних рахунків.   
 
Оцінка – активи та зобов’язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за подією, яка 
сталася раніше). Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за виключенням немонетарних статей, повинні 
переоцінюватися при зміні офіційного валютного курсу на звітну дату.  
 
Обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не 
завищуються, а зобов’язання та/або витрати – не занижуються.  
 
Безперервність – оцінка активів і зобов’язань здійснюється, виходячи з припущення, що материнський Банк є 
безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому. Якщо материнський Банк планує скоротити 
масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах.  

 
Нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення результату звітного періоду потрібно порівняти 
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються 
в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.  
 



Суттєвість – в звітності повинна відображатися вся суттєва інформація, корисна для прийняття рішень. Інформація є 
суттєвою, якщо її відсутність або викривлення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності.  
 
Відкритість – фінансові звіти повинні бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво 
відображати операції Банку з необхідними поясненнями в примітках щодо правил оцінки активів та зобов’язань. 
Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність повинна бути чітко викладена та зрозуміла користувачам.  
 
Примітка 4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності. Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій 
звітності материнського Банку, якщо є ймовірність надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов’язаної 
з такими активами та зобов’язаннями та вони мають вартість, яку можна достовірно визначити.  
Класифікація фінансових інструментів при первинному визнанні залежить від мети, з якою були придбані ці фінансові 
інструменти та від їх характеристик.  
Для здійснення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання материнського Банку 
оцінюються та обліковуються за:  

 вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю;  
 поточною (справедливою) вартістю активів і зобов’язань. Приведення вартості активів (основних    
 засобів, цінних паперів у портфелі Банку) у відповідність до ринкової здійснюється шляхом їх   
 переоцінки;  

 за амортизованою собівартістю.  
 
Активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах, які є монетарними статтями балансу, відображаються 
в бухгалтерському обліку за історичною вартістю в номіналі іноземних валют; у фінансовій звітності вказані статті 
відображаються у національній валюті за офіційним валютним курсом на дату балансу. Активи і зобов’язання, що є 
немонетарними статтями балансу, відображаються у фінансовій звітності за офіційним курсом на дату їх виникнення.  
 
Цінні папери, що придбані материнським Банком, обліковуються в балансі за вартістю, що залежить від того, до якого 
портфеля вони відносяться, та наявності/ стану ринку обігу відповідних цінних паперів.  
 
Довгострокові інвестиції відображаються в обліку за вартістю їх придбання, що включає ринкову ціну придбаних акцій 
з урахуванням комісійних та інших витрат, пов`язаних із придбанням.  
Цінні папери, придбані материнським Банком з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань ринкової 
ціни, обліковуються в торговому портфелі. Такі цінні папери відображаються на дату балансу виключно за 
справедливою вартістю.  

 
Господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані предмети оприбутковуються за фактичними цінами придбання 
- первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі, що безпосередньо 
пов’язані з придбанням і доставкою цінностей до материнського Банку.  
Передавання матеріальних цінностей під звіт, з підзвіту в експлуатацію чи їх реалізація відображається в обліку за 
вартістю, яка визначається методом «середньозваженої вартості».  
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс материнського Банку за 
первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов`язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і 
введенням їх в експлуатацію.  
 
Функціональна валюта, в якій ведеться бухгалтерський облік та складається консолідована фінансова звітність – 
українська гривня.  
 
Одиниці виміру, у яких подається фінансова звітність - тисячі гривень.  
 

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно 
від дати надходження або сплати грошових коштів.  
Облік доходів та витрат в іноземній валюті здійснюється шляхом перерахування їх сум у валюту України за курсом 
Національного банку України на дату отримання/нарахування.  
У разі отримання доходів авансом, їх облік ведеться із застосуванням рахунку «Доходи майбутніх періодів», а здійснені 
авансом витрати – рахунку «Витрати майбутніх періодів». Наприкінці кожного місяця доходи/витрати майбутніх 
періодів (у сумі, що відноситься до звітного періоду) визнаються доходами/ витратами звітного періоду.  
При розрахунку процентів та комісій застосовуються методи і умови, передбачені відповідними договорами.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають в себе кошти в касі, залишки на 
кореспондентському рахунку в Національному банку України та інших банків.  
 
Фінансові інвестиції, утримувані в портфелі на продаж. Материнський Банк розглядає цінні папери, що 
утримуються для продажу як такі, що відносно яких є намір утримувати їх протягом невизначеного періоду часу і які 
можуть бути реалізовані для забезпечення ліквідності, покриття змін процентних ставок та обмінного курсу.  

Материнський Банк визнає ці активи в балансі тільки тоді, коли він є стороною в договорі купівлі активу. Інвестиційні 
цінні папери в портфелі на продаж первісно визнаються за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації за 
такі активи і сумою всіх витрат на проведення операції. Після первинного визнання інвестиційні цінні папери в 
портфелі на продаж, оцінюються за справедливою вартістю, крім фінансових інструментів для яких відсутній активний 
ринок і справедливу вартість яких визначити неможливо.  



Для визначення ринкової вартості всі цінні папери оцінюються на підставі середніх котирувань.  
 
Надані кредити та аванси, резерви під знецінення кредитів. Материнський Банк здійснює кредитні операції у 
відповідності до Кредитної політики материнського Банку та діючого законодавства України.  
Материнським Банком надаються кредити суб’єктам господарювання та фізичним особам в національній та іноземних 
валютах.  
Кредити надаються на строк до одного року (короткострокові), від року і більше (дострокові) з різним цільовим 
використанням коштів. Кредити надаються як одною сумою, так і траншами у відповідності до відкритих кредитних 
ліній.  
 
Материнський Банк надає кредити в формі «овердрафт» лише платоспроможним позичальникам для оплати платіжних 
документів понад залишок грошових коштів на їх поточному рахунку. При цьому дебетовий залишок, який виникає на 
рахунку клієнта, не може перевищувати раніше визначеної суми.  
Всі кредити, аванси відображаються в момент надання грошових коштів позичальникам.  
Надані кредиті під час первісного визнання обліковуються за первісною вартістю, яка є справедливою вартістю 
наданих коштів, а в подальшому відображаються за амортизованою собівартістю за виключенням резервів під 
знецінення кредитів.  
Материнський Банк періодично переглядає кредити з метою зменшення корисності і, у випадку необхідності, формує 
резерви. Резерв на зменшення корисності формується у випадку, коли є об’єктивне свідчення того, що материнський 
Банк може не отримати всієї суми заборгованості за кредитом або відсотками.  
 
Спираючись на попередній досвід материнського Банку у відношенні збитків по кредитним операціям, Керівництво 
Банку періодично оцінює адекватність сформованого резерву, портфельні ризики, несприятливі ситуації, які можуть 
вплинути на здатність позичальника погасити кредит.  
 
Резерви, сформовані протягом поточного року, за мінусом списаних сум і повернених раніше списаних кредитів 
відносяться на витрати поточного періоду. Кредити, які визнані безнадійними, списуються за рахунок сформованих 
резервів. Такі кредити не списуються до того часу, поки не будуть проведені всі необхідні юридичні процедури і точно 
не буде визначена сума збитку.  
 
Інвестиційна нерухомість. Інвестиційна нерухомість включає в себе всю нерухомість, що призначена для 
отримання орендної плати або доходу від приросту вартості капіталу, не використовується в банківській діяльності чи з 
адміністративною метою. Інвестиційна нерухомість відображається за справедливою вартістю. До 31 грудня 2011 року 
інвестиційна нерухомість відображалась за амортизованої собівартістю.  
 
Основні засоби. Нерухомість обліковується материнським Банком за справедливою вартістю, машини та обладнання 
– за первісною вартістю, яка включає в себе фактичні витрати на їх придбання чи виготовлення і витрати на доставку, 
монтаж та інші витрати, необхідні для приведення об’єкту до робочого стану. 
 
Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за собівартістю. Після закінчення всіх необхідних робіт, ці активи 
переводяться до групи відповідних основних засобів.  
 
Витрати, що пов’язані з основними засобами, капіталізуються і додаються до балансової вартості активу в тому 
випадку, якщо вони приводять до поліпшення експлуатаційних характеристик такого активу чи такі витрати 
збільшують строк корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на 
витрати поточного періоду.  
 
Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи із їх балансової вартості і вартості 
реалізації, і обліковуються при визнанні прибутку (збитку).  
Амортизація розраховується за прямолінійним методом, виходячи із строку корисного використання активу, протягом 
якого очікується його використання. Капіталізовані витрати по орендованим активам амортизуються протягом 
очікуваного строку корисного використання, але не більше, ніж строк оренди. Земля не амортизується.  
Очікувані строки корисного використання: будинки та споруди - 20-25 років, меблі та офісне обладнання - 4 – 8 років, 
транспортні засоби - 4 – 7 років, комп’ютери і оргтехніка - 4 – 8 років.  
 
Припинення визнання об’єкту основних засобів відбувається при його вибутті або якщо його використання чи вибуття 
не пов’язано з отриманням майбутніх економічних вигод.  
 
Нематеріальні активи. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути 
достовірно визначена.  
 
Нематеріальні активи первісно оцінюються по фактичній вартості. Після первісного визнання нематеріальні активи 

відображаються за фактичною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення.  
 
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом всього строку корисного 
використання. Період та метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
переглядаються материнським Банком щорічно в кінці кожного звітного року.  



Амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу списання вартості нематеріальних активів до їх 
залишкової вартості протягом очікуваного строку використання.  
 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних 
активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких банком не визначено обмеження 
строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких 
нематеріальних активів.  
 
Оперативний лізинг (оренда)  
Материнський Банк виступає в якості орендодавця  
Договори оренди, за якими у материнського Банку залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, 
класифікуються як оперативна оренда.  
Материнський Банк надає в оперативну оренду об’єкти інвестиційної нерухомості, машини та обладнання, в результаті 
чого отримує доход від оренди. Первісні прямі витрати, що були понесені при підписанні договорів оперативної 
оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом строку оренди на тій же 
основі, що і доход від оренди.  
Передача основних засобів в оперативний лізинг (оренду) здійснюється за балансовою вартістю.  
Протягом строку оперативного лізингу (оренди) материнський Банк нараховує амортизацію за об’єктами, переданими в 
лізинг (оренду).  
 
Материнський Банк виступає в якості орендаря  
Платежі по оперативній оренді не визнаються в балансі. Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи обліковуються 
за позабалансовим рахунком за вартістю, що визначається в договорі. Нарахування амортизаційних відрахувань за 
такими об’єктами не здійснюється.  
Платежі по оренді обліковуються у відповідності до прямолінійного методу протягом всього строку оренди.  
 
Залучені кошти. Залучені кошти первісно обліковуються за первинною вартістю, яка являє собою отримані кошти за 
вирахуванням витрат, що понесені на проведення операції. В подальшому, залучені кошти відображаються за 
амортизованою собівартістю, і будь-яка різниця між чистими надходженями і вартістю погашення відображається у 
звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, протягом періоду використання залучених коштів за методом 
ефективної ставки відсотка.  
 
Кошти, що залучені за ставками, що відрізняються від ринкових, перераховуються по справедливій вартості на час їх 
отримання. При цьому справедлива вартість являє собою майбутні процентні платежі та погашення основної суми 
боргу, що дисконтовані за ринковими відсотковими ставками, які застосовуються до подібних залучених коштів.  
 
Різниця між справедливою вартістю і номінальною вартістю залучених коштів в момент їх отримання відображається в 
звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід як дохід при виникненні зобов’язань за ставками, які є нижчими 
ніж ринкові, або як збиток при виникненні зобов’язань за ставками, які перевищують ринкові ставки. В подальшому 
балансова вартість таких залучених коштів коригується на суму амортизації доходів (збитків), що виникли в момент їх 
отримання, а відповідні витрати включаються як процентні витрати до складу звіту про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  
 
Емісійний дохід. Емісійний дохід – перевищення внесених сумм над номінальною вартістю випущених акцій.  
 
Податок на прибуток. Оподаткування фінансового результату складається із податку на прибуток та змін в сумі 
податку майбутніх періодів (відстроченого податку). Податок на прибуток нараховується на суму оподаткованого 
прибутку, який розраховується у відповідності до законодавства України.  
Ставка податку на прибуток в порівнянні з попереднім звітним роком змінилася та становила 21%.  
Відстрочений податок визнавався на звітну дату по всім тимчасовим різницям між оподатковуваною базою активів і 
зобов’язань та їх балансовою вартістю в цілях фінансової звітності.  
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату.  
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються по податковим ставкам, які, як передбачається, будуть 
використовуватися в звітному році, коли актив буде реалізованим, а зобов’язання погашено.  
 
Всі інші податки, крім податку на прибуток, відображаються в складі адміністративних витрат.  
 
Визнання доходів і витрат. Доходи та витрати визнаються у відповідності з принципами нарахування, відповідності 
доходів та витрат, обережності.  
Доходи та витрати визнаються материнським Банком за умови, якщо є висока вірогідність того, що материнський Банк 
отримає економічні вигоди і фінансовий результат від операцій, пов’язаний з наданням (отриманням) послуг, може 
бути достовірно визначений.  
Доходи та витрати обліковуються у тому звітному періоді, до якого вони належать та відображаються у 

бухгалтерському обліку під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей.  
Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі того звітного періоду, у якому 
вони були здійснені.  
 
Доходи виникають від надання послуг за плату, надання в користування активів за плату, торгівлі цінними паперами 
та іноземними валютами, вибуття з позитивним результатом товарно-матеріальних цінностей або необоротних активів, 



від повернення раніше списаних активів, і відповідно класифікуються в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 
дохід.  
 
Доходи можуть бути: процентними – від використання активів; комісійними – від надання послуг; торговими – від 
торгових операцій з цінними паперами, іноземною валютою та банківськими металами; іншими – від вибуття з 
позитивним результатом товарно-матеріальних цінностей або необоротних активів.  
 
Процентні доходи виникають в результаті використання активів материнського Банку іншими суб’єктами господарської 
діяльності та фізичними особами і розраховуються пропорційно сумі та строку використання активу.  
 
Комісійні доходи виникають від надання материнським Банком послуг і розраховуються у відповідності до умов 
підписаних договорів, виходячи зі специфіки відповідних послуг.  
 
Торговий прибуток виникає від позитивного результату від торгівлі цінними паперами, іноземною валютою і 
банківськими металами та розраховується як різниця між балансовою вартістю активів та виручкою від їх продажу.  
 
Інші доходи виникають:  

 при продажу з позитивним результатом майна, яке було прийняте у власність материнського Банку як 

заставодержателя, необоротних активів материнського Банку за виключенням непрямих податків та інших 
платежів, що підлягають оплаті у зв’язку з таким продажем;  

 при обліку надлишків грошових коштів в касах чи банкоматах материнського Банку, надлишків майна; 
 в інших випадках.  

 
Дивідендний дохід визнається від використання активів материнського Банку у вигляді інвестицій в пайові цінні папери 
чи прямій участі в капіталі інших підприємств і виникає при розподілі чистого прибутку між учасниками чи акціонерами 
та розраховується як частка материнського Банку в сумі оголошених дивідендів за інвестиціями в пайові цінні папери. 
 
Витрати материнського Банку виникають при оплаті винагороди за використання материнським Банком активів, 
залучених в інших осіб, оплаті материнським Банком отриманих послуг, купівлі товарно-матеріальних цінностей для 
забезпечення діяльності материнського Банку, оплаті витрат на утримання персоналу материнського Банку, оплаті 
податків та інших обов’язкових платежів, визнанні витрат від нарахування амортизації необоротних активів 
материнського Банку, нарахуванні резервів під знецінення активів, участь в спонсорстві та представницьких заходах, 
вибутті з негативним результатом товарно – матеріальних цінностей чи необоротних активів материнського Банку, 
отриманні від’ємного результату від торгівлі цінними паперами, іноземною валютою та банківськими металами, оплаті 
штрафних санкцій на користь інших осіб відповідно до діючого законодавства України і відповідно класифікуються у 
Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  
 
Витрати можуть бути: процентними – від використання активів, залучених в інших осіб; комісійними – від отримання 
банком послуг; торговими – від торгових операцій з цінними паперами, іноземною валютою та банківськими металами; 
іншими.  
 
Процентні витрати сплачуються материнським Банком за використання активів, залучених від інших осіб і 
розраховуються пропорційно сумі і строку використання відповідного активу.  
 
Комісійні витрати виникають в результаті отримання материнським Банком послуг і розраховуються у відповідності з 
умовами підписаних договорів в залежності від специфіки відповідних послуг.  
 
Торгові витрати виникають як негативний результат від торгівлі цінними паперами, іноземною валютою та 
банківськими металами.  
 
Адміністративні витрати виникають:  

 при оплаті материнським Банком послуг і матеріальних цінностей, які необхідні для забезпечення діяльності 
материнського Банку і розраховуються у відповідності до умов підписаних договорів;  

 при нарахуванні амортизації необоротних активів;  
 при нарахуванні заробітної плати, податків та інших обов’язкових платежів;  
 при продажу з негативним результатом майна, яке було придбано у власність як заставне, продажу 

необоротних активів материнського Банку без врахування непрямих податків та інших платежів, пов’язаних з 
таким продажем.  

 
Витрати на формування резервів під знецінення активів створюються з метою покриття можливих збитків за 
активними операціями материнського Банку.  
 
Доходи та витрати, нараховані, отримані чи оплачені в іноземній валюті, відображаються на рахунках доходів та 

витрат в національній валюті за офіційним курсом Національного банку України відповідної іноземної валюти до 
національної на дату визнання доходів та витрат, і на рахунках валютної позиції материнського Банку за номіналом 
відповідної іноземної валюти.  
 



Переоцінка іноземної валюти. Операції в іноземній валюті обліковуються по курсу, який діяв на дату здійснення 
операції. Курсові різниці за результатами розрахунків за операціями в іноземній валюті, включаються до Звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід по курсу, що діяв на ту дату.  
 
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах перераховуються в національну валюту за 
офіційним курсом Національного банку України на дату балансу: 31.12.2012 року та 31.12.2011 року відповідно.  
Курс гривні відносно основних іноземних валют, за якими відображені активи та зобов’язання в фінансовій звітності, 
був таким:  

 31.12.2012р.  31.12.2011р.  

100 доларів США  799,3000 грн.  798,9800 грн.  

100 євро  1053,7172 грн.  1029,8053 грн.  

10 російських рублів  2,6316 грн.  2,4953 грн.  

 
Резерви. Формування резервів – мобілізація внутрішніх коштів материнського Банку для їх використання, в разі 
необхідності, на покриття ризикових активів.  
 
Резерви для відшкодування можливих втрат за активним операціями материнський Банку формуються щомісячно, 

виходячи із стану кредитного портфеля материнського Банку, дебіторської заборгованості, оцінки суми очікуваного 
відшкодування за цінними паперами, що не обліковуються за справедливою вартістю.  
Резерви формуються в валюті відповідного активу. 
Резерви визнаються тоді, коли материнський Банк має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання в результаті 
минулих подій, існує вірогідність того, що для погашення такого зобов’язання використаються ресурси, що 
передбачають економічні вигоди, а сума такого зобов’язання може бути достовірно оцінена.  
Витрати на персонал та відповідні відрахування. Внески материнського Банку до державного пенсійного фонду 
на користь співробітників відносяться на витрати тоді, коли вони понесені та включаються до складу витрат на 
персонал.  
 
Взаємозалік статей активів та зобов’язань. Материнський Банк не проводив взаємозалік статей активів та 
пасивів, крім статей з обліку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.  
 
Інформація за операційними сегментами. Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу материнського 
Банку, який займається наданням послуг в цілому (сегмент бізнесу), або наданням послуг в межах конкретного 
економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, 
які притаманні іншим сегментам.  
Материнський Банк виділяв сегменти за критерієм, щоб дохід за сегментом становив 10% або більше від загального 
доходу. При складанні звітності, з врахуванням критерію, материнський Банк визначив для себе такі звітні сегменти:  

 послуги корпоративним клієнтам;  
 послуги фізичним особам;  
 інвестиційна банківська діяльність;  
 операції з банками.  

Сегментні активи та зобов’язання включають операційні активи та зобов’язання, які більшістю представлені в балансі, 
за виключенням таких статей, як кошти в Національному банку України, грошові кошти та їх еквіваленти, відстрочені 
податкові активи, господарські операції, транзитні рахунки.  
Показники неподібних сегментів включаються до складу нерозподілених статей «Нерозподілені суми», з 
використанням яких узгоджуються відповідні показники діяльності звітних сегментів і материнського Банку в цілому.  
До нерозподілених статей відносяться також суми витрат, які не включаються до витрат за сегментами:  

 витрати на сплату податку на прибуток;  
 загально адміністративні витрати та інші витрати, що виникають на рівні материнського Банку та відносяться 

до материнського Банку в цілому.  
 
Географічні сегменти материнського Банку були відображені в залежності від фактичного місцезнаходження 
контрагента, тобто за відповідними країнами.  
 
Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок  
Протягом 2012 року зміни до облікової політики материнським Банком не вносилися.  
На час подання річної звітності за 2012 рік суттєвих помилок минулих періодів не виявлено, коригування звітності не 
здійснювалося.  
 
Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому 
слід читати стандарти  
 
Стандарти та інтерпретації, що були прийняті, але ще не набули чинності  
 
МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”  
У листопаді 2009 та 2010 років Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”. Цей 
стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. МСФЗ (IFRS) 9 набуває 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2015 р. або після цієї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 
запроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. Зокрема, з метою подальшої оцінки всі 



фінансові активи повинні класифікуватись як оцінювані за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з 
переоцінкою через прибуток або збиток, при цьому для інструментів власного капіталу, які не призначені для торгівлі, 
такий вибір буде не можливий і вони будуть оцінюватися по справедливій вартості через інший сукупний дохід. 
Стосовно фінансових зобов'язань, переоцінюваних через прибуток або збиток із використанням можливості оцінки за 
справедливою вартістю, введено вимогу щодо обліку змін справедливої вартості, обумовлених кредитним ризиком, у 
складі іншого сукупного доходу. Група наразі здійснює оцінку впливу прийняття нового стандарту.  
МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність”  
МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність” передбачає єдину модель контролю, застосовну до всіх типів 
компаній, включаючи компанії спеціального призначення. Зміни, внесені стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагають від 
керівництва значно більшого обсягу суджень при визначенні того, які з компаній контролюються й, отже, повинні 
консолідуватися материнською компанією, ніж при застосуванні вимог МСБО (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 також 
передбачає спеціальні вказівки з застосування його положень в умовах агентських відносин. Стандарт містить також 
облікові вимоги й процедури консолідації, перенесені без змін із МСБО (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 замінює вимоги щодо 
консолідації, що містяться в ПКІ (SIC) 12 
“Консолідація – компанії спеціального призначення”. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Наразі Банк оцінює можливий 
вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свій фінансовий стан і результати діяльності.  
 
МСФЗ (IFRS) 11 “Угоди про спільну діяльність”  
МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку спільно контрольованих компаній з використанням методу пропорційної 
консолідації. Замість цього спільно контрольовані компанії, що відповідають визначенню спільних підприємств, 
ураховуються за методом дольової участі. МСФЗ (IFRS) 11 замінює собою МСБО (IAS) 31 “Участь у спільній діяльності” 
та ПКІ (SIC) 13 “Спільно контрольовані підприємства - немонетарні внески учасників спільного підприємництва” та 
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється 
дострокове застосування.  
Банк вважає, що прийняття МСФЗ (IFRS) 11 не матиме впливу на його фінансовий стан та результати діяльності.  
 
МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях”  
МСФЗ (IFRS) 12 поєднує вимоги до розкриття інформації, які раніше містилися в МСБО (IAS) 27 у частині консолідованої 
фінансової звітності, а також в МСБО (IAS) 31 та МСБО (IAS) 28. Зазначені вимоги до розкриття інформації стосуються 
часток участі компанії в дочірніх компаніях, спільній діяльності, асоційованих і структурованих компаніях. Уведено 
також декілька нових вимог до розкриття інформації стосовно таких компаній. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинності для 
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Застосування цього стандарту може вимагати від Групи нових розкриттів інформації в фінансовій звітності, але не 
вплине на його фінансовий стан або результати діяльності.  
 
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка справедливої вартості”  
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 
13 не вносить змін щодо визначення того, коли компанії зобов'язані використовувати справедливу вартість, а надає 
вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ у тих випадках, коли використання справедливої вартості 
потрібне або дозволяється відповідно до інших стандартів у складі МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинності для річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів та зобов’язань Банку, що обліковуються за 
справедливою вартістю. Наразі Група оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на свій фінансовий стан і 
результати діяльності.  
 
МСБО (IAS) 27 “Окрема фінансова звітність” (у редакції 2011 року)  
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IFRS) 12, МСБО (IAS) 27 наразі містить вказівки щодо обліку 
дочірніх, спільно контрольованих і асоційованих компаній тільки в окремій фінансовій звітності. Поправка повинна 
застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.  
 
МСБО (IAS) 28 “Інвестиції в асоційовані компанії й спільні підприємства” (у редакції 2011 року)  
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 і МСФЗ (IFRS) 12 назва МСБО (IAS) 28 змінилася на МСБО (IAS) 28 
“Інвестиції в асоційовані компанії й спільні підприємства”. Нова редакція стандарту описує застосування методу 
дольової участі не тільки до інвестицій в асоційовані компанії, але й до інвестицій у спільні підприємства. Поправка 
повинна застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.  
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”  
У жовтні 2010 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IFRS) 7, які набувають чинності для річних звітних 
періодів, що починаються 1 липня 2011 р. або після цієї дати. Ці поправки вимагають розкриття додаткової інформації 
про фінансові активи, які були передані, але визнання яких не було припинено, щоб дати можливість користувачам 
фінансової звітності Банку зрозуміти характер взаємозв'язку тих активів, визнання яких не було припинене, та 
відповідних зобов'язань. Крім цього, поправки вимагають розкриття інформації про триваючу участь в активах, 

визнання яких було припинене, щоб надати користувачам фінансової звітності можливість оцінити характер триваючої 
участі компанії в активах, визнання яких було припинене, й пов'язані з цим ризики. Поправки змінюють тільки вимоги 
до розкриття інформації й не мають впливу на фінансовий стан або результати діяльності Групи.  
 
Поправки до МСБО (IAS) 12 “Податок на прибуток” – “Відстрочені податки: відшкодування активу, що лежить в основі 
відстроченого податку”  



У грудні 2010 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 12, що набувають чинності для річних звітних 
періодів, що починаються 1 січня 2012 р. або після цієї дати. У поправках роз'ясняється порядок визначення 
відстроченого податку стосовно інвестиційної нерухомості, переоцінюваної за справедливою вартістю. Поправки 
вводять спростовне припущення про те, що відстрочений податок стосовно інвестиційної нерухомості, для оцінки якої 
використовується модель справедливої вартості згідно 
з МСБО (IAS) 40, повинен визначатися виходячи з того, що її балансова вартість буде відшкодована за допомогою 
продажу. Крім цього, поправки вводять вимогу, згідно з якою відстрочений податок стосовно неамортизованих активів, 
оцінюваних за моделлю переоцінки згідно з МСБО (IAS) 16, повинен завжди визначатися на підставі припущення про 
відшкодування їх вартості за допомогою продажу. Група наразі здійснює оцінку впливу прийняття цих поправок.  
 
Поправки до МСБО (IAS) 19 “Винагороди працівникам”  
Поправки до МСБО (IAS) 19 набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після 
цієї дати. Поправки вносять істотні зміни в облік винагород працівників, зокрема усувають можливість відстроченого 
визнання змін в активах і зобов'язаннях пенсійної програми (так званий “коридорний метод”). Крім цього, поправки 
обмежують зміни чистих пенсійних активів (зобов'язань), що визнаються у складі прибутку або збитку, чистим доходом 
(витратами) за процентами і вартістю послуг. Група вважає, що ці поправки не матимуть впливу на його фінансовий 
стан.  
 
Поправки до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності” – “Подання статей іншого сукупного доходу”  
Поправки до МСБО (IAS) 1 набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2012 р. або після 
цієї дати. Поправки змінюють групування статей, що подаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть 
бути рекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад, у випадку 
припинення визнання активу або погашення), повинні подаватись окремо від статей, які ніколи не будуть 
рекласифіковані. Поправки змінять подання інформації у звіті про сукупний дохід, але не матимуть впливу на 
фінансовий стан або результати діяльності Групи.  
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” – “Значна 
гіперінфляція й скасування фіксованих дат для компаній, що вперше застосовують МСФЗ”  
Ці поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 р. або після цієї дати. 
Поправки вносять додаткове виключення для використання умовної первісної вартості компаніями, що зазнали впливу 
значної гіперінфляції. Група вважає, що ці поправки не матимуть впливу на його фінансовий стан.  
 
Поправки до МСБО (IAS) 32 / МСФЗ (IFRS) 7 “Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання”  
Поправки до МСБО (IAS) 32 стосуються непослідовностей у поточній практиці застосування умов згортання згідно з 
МСБО (IAS) 32 “Фінансові інструменти: подання”. Поправки уточнюють визначення терміну “мати на поточний момент 
юридично забезпечене право згортати визнані суми”; а також що деякі механізми валових розрахунків можуть 
вважатися фактично еквівалентними згортанню. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати, з вимогою їх ретроспективного застосування.  
 
Ці поправки є частиною проекту згортання Ради з МСБО.  
В рамках цього проекту Рада з МСБО також окремо опублікувала поправки до МСФЗ (IFRS) 7 “Розкриття інформації: 
згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання”. Нові вимоги до розкриття інформації повинні допомогти 
інвесторам та іншим користувачам фінансової звітності краще оцінити (потенційний) вплив угод згортання на 
фінансовий стан компанії. Поправка повинна застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 
р. або після цієї дати.  
 
Група наразі оцінює вплив цих поправок на його консолідовану фінансову звітність.  
 
Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти  
 
Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                          (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Готівкові кошти  61 312  57 320  

2 Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових 
резервів)  

17 015  10 553  

3 Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:  17 636  18 972  

3.1 України  17 592  18 948  

3.2 Інших країн  44  24  

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  95 963  86 845  

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за географічною ознакою, валютами та відсотковими ставками наведено в 
Примітці 31.  
 

Грошові кошти та їх еквіваленти не знецінені. 
 
Примітка 7. Кошти в інших банках  
 
Таблиця 7.1. Кошти в інших банках (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 



1 Кредити, надані іншим банкам:  70 666  134 334  

1.1 Короткострокові  70 666  134 334  

2 Резерв під знецінення коштів в інших банках  -  (156)  

3 Усього коштів у банках за мінусом резервів  70 666  134 178  

 
Аналіз коштів в інших банках за географічною ознакою, валютами, строками погашення та відсотковими ставками 
наведено в Примітці 31.  
Станом на 31.12.2012 року сума нарахованих та не отриманих доходів, що включені до статей Примітки 7 становить 31 
тис. грн.  
 
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2012 рік                                    (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Депозити Кредити Усього 

1 Поточні і незнецінені:  -  70 666  70 666  

1.1 В інших банках України  -  70 666  70 666  

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності рейтингів: 

1.1 Ті, що не мають рейтингу  -  70 666  70 666  

2 Усього кредитів поточних і незнецінених  -  70 666  70 666  

3 Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній 
основі  

-  -  -  

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках  -  -  -  

5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  -  70 666  70 666  

 
Протягом 2012 Банк не списував безнадійну заборгованість за рахунок сформованих резервів.  
В поточному році не було повного чи часткового погашення раніше списаної за рахунок резервів заборгованості інших 
банків.  
 
Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2011 рік                                     (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Депозити Кредити Усього 

1 Поточні і незнецінені:  -  134 334  134 334  

1.1 В інших банках України  -  134 334  134 334  

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності рейтингів: 

1.1 Ті, що не мають рейтингу  -  -  -  

2 Усього кредитів поточних і незнецінених  -  134 334  134 334  

3 Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній 
основі:  

-  -  -  

3.1 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  -  -  -  

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках  -  (156)  (156)  

5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  -  134 178  134 178  

 
Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках                                (тис. грн.)  

Рядок Рух резервів 2012 рік 2011 рік 

Кошти в інших 
банках 

Кошти в інших 
банках 

1 Резерв під знецінення за станом на 1 січня  (156)  (7 748)  

2 (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення 
протягом року  

156  (59)  

3 Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву  -  7 651  

4 Резерв під знецінення станом за на кінець дня 31 грудня  -  (156)  

 
Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів  
Таблиця 8.1.Кредити та заборгованість клієнтів (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Кредити юридичним особам  524 432  549 406  

2 Кредити фізичним особам-підприємцям  860  132  

3 Іпотечні кредити фізичних осіб  13 951  16 546  

4 Споживчі кредити фізичним особам  96 973  102 080  

5 Резерв під знецінення кредитів  (49 288)  (73 836)  

6 Усього кредитів за мінусом резервів  586 928  594 328  

Інформація за кредитами, що надані пов’язаним сторонам зазначена в Примітці 35.  
 
Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за географічною ознакою, валютами, строками погашення та відсотковими 

ставками наведено в Примітці 31.  
 
Станом на 31 грудня 2012 року сума нарахованих та не отриманих процентних доходів, яка включена до даних 
Примітки 8 складає 32 880 тис. грн.; на 31 грудня 2011 року – 42 248 тис. грн.  
 
Цінні папери, які б забезпечували кредити та заборгованість клієнтів за операціями репо, відсутні.  



 
Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2012 рік                       (тис. грн.) 

Ряд
ок 

Рух резервів Кредити 
юридичн

им 
особам 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 
січня  

(9 447)  -  (6 045)  (58 344)  (73 836)  

2 (Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року  

1 652  -  (678)  896  1 870  

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву  

1 113  -  1 416  20 149  22 678  

4 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня  

(6 682)  -  (5 307)  (37 299)  (49 288)  

 

Протягом 2012 року за рахунок створених резервів було списано безнадійну заборгованість за кредитами та 
заборгованістю клієнтів на загальну суму 22 678 тис. грн.  
 
В звітному році відбулося часткове погашення контрагентами раніше списаної за рахунок резервів безнадійної 
заборгованості на загальну суму 8 092 тис. грн.  
 
Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2011 рік                       (тис. грн.) 

Ряд
ок 

Рух резервів Кредити 
юридичн

им 
особам 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 
січня  

(66 526)  -  (5 963)  (52 045)  (124 
534)  

2 (Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 

протягом року  

(2 587)  -  (82)  (6 299)  (8 968)  

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву  

59 666  -   - 59 666  

4 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня  

(9 447)  -  (6 045)  (58 344)  (73 836)  

 
Протягом 2011 року за рахунок створених резервів було списано безнадійну заборгованість за кредитами та 
заборгованістю клієнтів на загальну суму 59 666 тис. грн. 
 
Повернення раніше списаних активів не було.  
 



 
Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності                                     (тис. грн.)  

Рядо
к 

Вид економічної діяльності 2012 рік 2011 рік 

сума % сума % 

1 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води  

12 562  1,97  25 307  3,79  

2 Операції з нерухомим майном , оренда, інжиніринг та 
надання послуг  

315 205  49,54  324 236  48,53  

3 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку  

3 239  0,51  4 692  0,70  

4 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  52 505  8,25  50 324  7,53  

5 Будівництво  86 676  13,62  86 544  12,95  

6 Фізичні особи  110 925  17,44  118 626  17,75  

7 Інші  55 104  8,67  58 435  8,75  

8 Усього кредитів та заборгованості клієнтів без 
резервів  

636 216  100,00  668 164  100,00  

 

Таблиця 8.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2012 рік                  (тис. грн.)  

Ря-
док 

Найменування статті Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Незабезпечені кредити  -  860  -  28 290  29 150  

2 Кредити, що 
забезпечені:  

524 432  -  13 951  68 683  607 066  

2.1 Грошовими коштами  -  -  600  3 030  3 630  

2.2 Цінними паперами:  25 107  -  -  -  25 107  

2.3 Нерухомим майном  471 638  -  12 800  62 292  546 730  

2.3.1 У т.ч. житлового 
призначення  

1 984  -  7 221  8 026  17 231  

2.4 Гарантіями і 
поручительствами  

2 246  -  -  237  2 483  

2.5 Іншими активами  25 441  -  551  3 124  30 816  

3 Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів без резервів  

524 432  860  13 951  96 973  636 216  

 
Таблиця 8.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2011 рік                      (тис. грн.)  

Ря-
док 

Найменування статті Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Незабезпечені кредити  467  -  -  17 043  17 510  

2 Кредити, що 
забезпечені:  

548 939  132  16 546  85 037  650 654  

2.1 Грошовими коштами  6 651  -  687  4 200  11 538  

2.2 Цінними паперами:  1 239  -  550  -  1 789  

2.3 Нерухомим майном  452 138  -  13 766  59 538  525 442  

2.3.1 У т.ч. житлового 
призначення  

5 594  -  10 330  19 211  35 135  

2.4 Гарантіями і 
поручительствами  

52  -  -  18  70  

2.5 Іншими активами  88 859  132  1 543  21 281  111 815  

3 Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів без резервів  

549 406  132  16 546  102 080  668 164  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2012 рік                                                       (тис. грн.)  

Ря-
док 

Найменування статті Кредити, що 
надані 

юридич- ним 
особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам - 

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Непрострочені та 
незнецінені:  

495 903  860  4 802  33 834  535 399  

1.1 Кредити середнім 
компаніям  

127 053  -  -  -  127 053  

1.2 Кредити малим 
компаніям  

368 850  -  -  -  368 850  

1.3 Кредити фізичним 
особам  

-  860  4 802  33 834  39 496  

2 Прострочені, але 
незнецінені  

1 020  -  -  824  1 844  

2.1 Із затримкою платежу 
до 31 дня  

-  -  -  67  67  

2.2 Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

578  -  -  -  578  

2.3 Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

-  -  -  -  -  

2.4 Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

-  -  -  3  3  

2.5 Із затримкою платежу 
більше ніж 366(367) 
днів  

442  -  -  754  1 196  

3 Знецінені кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній основі:  

27 509  -  9 149  62 315  98 973  

3.1 Із затримкою платежу 
до 31 дня  

17 638  -  3 422  5 326  26 386  

3.2 Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

-  -  -  221  221  

3.3 Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

3 979  -   349  4 328  

3.4 Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

-  -  1 938  671  2 609  

3.5 Із затримкою платежу 
більше ніж 366(367) 
днів  

5 892  -  3 789  55 748  65 429  

4 Загальна сума кредитів 
до вирахування 
резервів  

524 432  860  13 951  96 973  636 216  

5 Резерв під знецінення 
за кредитами  

(6 682)  -  (5 307)  (37 299)  (49 288)  

6 Усього кредитів за 
мінусом резервів  

517 750  860  8 644  59 674  586 928  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2011 рік                                                       (тис. грн.)  

Рядо
к 

Найменування статті Кредити, що 
надані 

юридич- ним 
особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам - 

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 Непрострочені та 
незнецінені:  

183 627  132  3 320  21 610  208 689  

1.1 Кредити середнім 
компаніям  

59 389  -  -  -  59 389  

1.2 Кредити малим 
компаніям  

124 238  132  -  -  124 370  

1.3 Кредити фізичним 
особам  

  3 320 21 610  24 930  

2 Прострочені, але 
незнецінені  

49 512  -  -  192  49 704  

2.1 Із затримкою платежу 
до 31 дня  

-  -  -  88  88  

2.2 Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

49 512  -  -  78  49 590  

2.3 Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

-  -  -  -  -  

2.4 Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

-  -  -  16  16  

2.5 Із затримкою платежу 
більше ніж 366(367) 
днів  

-  -  -  10  10  

3 Знецінені кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній основі:  

316 267  -  13 226  80 278  409 771  

3.1 Із затримкою платежу 
до 31 дня  

314 410  -  7 786  9 677  331 873  

3.2 Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

-  -  -  106  106  

3.3 Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

-  -  - -  -  

3.4 Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

513  -  -  17 986  18 499  

3.5 Із затримкою платежу 
більше ніж 366(367) 
днів  

1 343  -  5 440  52 510  59 293  

4 Загальна сума кредитів 
до вирахування 
резервів  

549 406  132  16 546  102 080  668 164  

5 Резерв під знецінення 
за кредитами  

(9 447)  -  (6 045)  (58 344)  (73 836)  

6 Усього кредитів за 
мінусом резервів  

539 959  132  10 501  43 737  594 328  

 
Таблиця 8.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2012 року       (тис. грн.) 
 

Рядок Найменування статті Балансова вартість Вартість застави Вплив застави 

1 Кредити, що надані юридичним 
особам  

524 432  524 432  0  

2 Кредити, що надані фізичним 
особам – підприємцям  

860  -  860  

3 Іпотечні кредити фізичних осіб  13 951  13 951  0  

4 Кредити, що надані фізичним 
особам на поточні потреби  

72 525  68 683  3 842  

5 Інші кредити фізичним особам  24 448  -  24 448  

6 Усього кредитів  636 216  607 066  29 150  

 



 
Справедливу вартість забезпечення материнський Банк визначає наступним чином:  

 грошові депозити – за номінальною вартістю;  

 нерухоме майно, майно житлового призначення та інше майно – за ринковою вартістю на підставі 
оцінки акредитованого Банком незалежного оцінювача;  

 цінні папери – за ринковою вартістю на підставі котирувань або оцінки акредитованого Банком 
незалежного оцінювача, що визначений Банком.  

Перегляд вартості застави здійснювався в кінці звітного року.  
 
Протягом 2012 року у власність материнського Банку перейшло заставне майно (нерухомість) на загальну суму 5 681 
тис. грн. В подальшому майно, що перейшло у власність материнського Банку, планується продати.  
 
Таблиця 8.10. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2011 року (тис. грн.) 

Рядо
к 

Найменування статті Балансова 
вартість 

Вартість застави Вплив застави 

1 Кредити, що надані юридичним особам  549 406  548 939  467  

2 Кредити, що надані фізичним особам – 
підприємцям  

132  132  0  

3 Іпотечні кредити фізичних осіб  16 546  16 546  0  

4 Кредити, що надані фізичним особам 
на поточні потреби  

88 979  85 037  3 942  

5 Інші кредити фізичним особам  13 101  -  13 101  

6 Усього кредитів  668 164  650 654  17 510  

 
Примітка 9. Цінні папери у портфелі материнського банку на продаж  
 
Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі материнського банку на продаж (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Боргові цінні папери:  35 069  25 867  

1.1 Державні облігації  -  1 752  

1.2 Облігації підприємств  35 069  24 115  

2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:  3 887  3 426  

2.1 Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених 
котирувань цінних паперів на фондових біржах  

1 184  1 293  

2.2 Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом  2 543  -  

2.3 За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо)  

160  2 133  

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  (2 307)  (1 972)  

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів  36 649  27 321  

 
Станом на 31 грудня 2012 року до статті «Боргові цінні папери» включено нараховані та неотримані процентні доходи 
в сумі 513 тис. грн.  
 
Цінні папери, які використані для операцій репо, станом на 31 грудня 2012 року відсутні.  
 
Аналіз цінних паперів в портфелі банку на продаж за географічною ознакою, валютами, строками погашення та 
відсотковими ставками наведено в Примітці 31.  
 
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі материнського банку на 
продаж за 2012 рік                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Держа
вні 
обліга
ції  

Облігації 
підприємств  

Усього  

1 Непрострочені та незнецінені:  -  35 069  35 069  

1.1 Державні установи та підприємства  -  -  -  

1.2 Великі підприємства  -  31 851  31 851  

1.3. Середні підприємства  -  3 218  3 218  

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:  

1.1 З рейтингом нижче А-  -  31 851  31 851  

1.2 Ті, що не мають рейтингу  -  3 218  3 218  

2 Усього поточних та не знецінених  -  35 069  35 069  

3 Резерв під знецінення цінних паперів у 
портфелі на продаж  

-  -  -  

4 Усього боргових цінних паперів у портфелі 
банку на продаж за мінусом резервів  

-  35 069  35 0689  



 
Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі материнського банку на 
продаж за 2011 рік                                                                                                  (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Державні 
облігації 

Облігації 
підприємств 

Усього 

1 Непрострочені та незнецінені:  1 752  24 115  25 867  

1.1 Державні установи та підприємства  1 752  -  1 752  

1.2 Великі підприємства  -  18 381  18 381  

1.3 Середні підприємства  -  5 734  5 734  

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:  

1.1 З рейтингом нижче А-  -  18 381  18 381  

1.2 Ті, що не мають рейтингу  1 752  5 734  7 486  

2 Усього поточних та не знецінених  1 752  24 115  25 867  

3 Резерв під знецінення цінних паперів у 
портфелі на продаж  

-  -  -  

4 Усього боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за мінусом 

резервів  

1 752  24 115  25 867  

 
Таблиця 9.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі материнського банку на 
продаж за 2012 рік                                                                                                                 (тис. грн.)  

Рядок Рух резервів Облігації 
підприємств 

Акції та інші цінні 
папери з 

нефіксованим 
прибутком 

Усього 

1 Залишок на 1 січня 2012 року  -  (1 972)  (1 972)  

2 (Збільшення)/зменшення резерву під 
знецінення протягом 2012 року  

-  (335)  (335)  

3 Залишок на 31 грудня 2012 року  -  (2 307)  (2 307)  

 
Таблиця 9.5. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі материнського банку на 
продаж за 2011 рік (тис. грн.)  

Рядок Рух резервів Облігації 
підприємств 

Акції та інші цінні 
папери з 

нефіксованим 
прибутком 

Усього 

1 Залишок на 1 січня 2011 року  -  (1 972)  (1 972)  

2 (Збільшення)/зменшення резерву під 
знецінення протягом 2011 року  

-  -  -  

3 Залишок на 31 грудня 2011 року  -  (1 972)  (1 972)  

 
Таблиця 9.6. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі 
материнського банку на продаж                                                                                              (тис. грн.)  

Рядок Найменування компанії  Вид діяльності  Країна 
реєстрації 

Справедлива вартість  

2012 рік 2011 рік 

1 ТОВ «Венчурні інвестиційні 
проекти» ПЗНВІФ №МВФ»  

Інше фінансове 
посередництво  

Україна  0  -  

2 ПрАТ ФХ «Укрексімстрах»  Інші види 
страхування  

Україна  543  0  

3 Усього   543  0  

 
Справедлива вартість суттєвих фінансових інвестицій в портфелі банку на продаж визначалась за методом аналізу 
дисконтованих грошових потоків з урахуванням показника ризику.  
 
Примітка 10. Інвестиційна нерухомість  
 
Таблиця 10.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом справедливої вартості  
                                                                                                                                                   (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 01 січня  16 417  15 607  

2 Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої вартості  -  1 493  

3 Інше  -  (683)  

4 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 
кінець дня 31грудня  

16 417  16 417  

 
Нерухомість чи її частки, утримувані за угодою про операційну оренду не класифікуються і не обліковуються як 
інвестиційна нерухомість.  



 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, що має відповідну 
професійну кваліфікацію та досвід оцінки аналогічних об’єктів на території України. Справедлива вартість об’єктів 
переоцінки визначалась в результаті інтерпретації вартісних показників, отриманих різними методами.  
При застосуванні порівняльного методу використовувався метод аналогів продажу, при застосуванні доходного методу 
– метод прямої капіталізації, який базується на принципі очікування.  
Визначення справедливої вартості об’єктів переоцінки виконано з використанням моделі вагових коефіцієнтів, що 
визначені шляхом аналізу недоліків кожного із застосованих методів.  
 
Аналіз інвестиційної нерухомості за географічною ознакою, валютами, строками погашення та відсотковими ставками 
наведено в Примітці 31.  
 
Таблиця 10.2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок Суми доходів і витрат 2012 рік 2011 рік 

1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості  327  351  

2 Прямі операційні витрати від інвестиційної нерухомості, що 
генерує дохід від оренди  

-  -  

3 Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди  -  -  

 
Таблиця 10.3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною 
операційною орендою у випадку, коли материнський Банк є орендодавцем  

Рядок Період дії операційної оренди 2012 рік 2011 рік 

1 До 1 року  187  330  

2 Від 1 до 5 років  17  -  

3 Понад 5 років  -  -  

4 Усього платежів за операційною орендою  204  330  

 
 
 
 
 
 
 



Примітка 11. Основні засоби та нематеріальні активи  

Таблиця 11.1. Основні засоби та нематеріальні активи (тис. грн.)  

Рядо
к 

Найменування статті Будівлі, 
споруди 

та 
передава

льні 
пристрої 

Машин
и та 

обладн
ання 

Транспо
ртні 

засоби 

Інструме
нти, 

прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші необоротні 
матеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні 

вкладення в 
основні 

засоби та 
нематеріальні 

активи 

Немате
ріальні 
активи 

Усього 

1  Балансова вартість на 01 січня 2011 року  7 943  6 582  1 200  2 045  397  6 670  506  932  26 275  

1.1  Первісна (переоцінена) вартість  9 233  14 628  4 130  4 521  695  16 162  506  3 124  52 999  

1.2  Знос на 01 січня 2011 року  (1 290)  (8 046)  (2 930)  (2 476)  (298)  (9 492)  -  (2 192)  (26 724)  

2  Надходження  5  1 466  7  359  53  241  1 843  358  4 332  

3  Вибуття   (8)   (5)   (199)   (212)  

4  Амортизаційні відрахування  (400)  (1 965)  (487)  (636)  (91)  (952)  -  (529)  (5 060)  

5  Переоцінка  (663)  -  -  -  -  -  -  -  (663)  

5.1  Переоцінка первісної вартості  (390)  -  -  -  -  -  -  -  (390)  

5.2  Переоцінка зносу  (273)  -  -  -  -  -  -  -  (273)  

6  Балансова вартість на 31 грудня 2011 року ( 01 січня 
2012 року)  

6 885  6 083  712  1 768  354  5 959  2 150  761  24 672  

6.1  Первісна (переоцінена) вартість  8 847  15 977  4 035  4 612  728  16 022  2 150  3 413  55 784  

6.2  Знос на 31 грудня 2011 року (01 січня 2012 року)  (1 962)  (9 894)  (3 323)  (2 844)  (374)  (10 063)  -  (2 652)  (31 112)  

7  Надходження  198  6 651  1 025  294  27  2 235  16 951  7 413  34 794  

8  Вибуття  -  -  (46) -  -  -  (15166)  
 

 (15212) 

9  Амортизаційні відрахування  (386)  (2 344)  (466)  (668)  (93)  (1 228)  -  (1 216)  (6 401)  

10  Балансова вартість на 31 грудня 2012 року  6 697  10 389  1 225  1 394  288  6 967  3 935  6 958  37 853  

10.1  Первісна (переоцінена) вартість  9 045  22 249  3 891  4 711  741  18 163  3 935  10 616  73 351  

10.2  Знос на 31 грудня 2012 року  (2 348)  (11860)  (2666)  (3 317)  (453)  (11 196)  -  (3 658)  (35 498)  

Станом на кінець дня 31 грудня 2012р. материнський Банк не мав основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування 
та розпорядження.  
Материнський Банк не передавав у заставу основні засоби та нематеріальні активи.  
У материнського Банка відсутні основні засоби, які тимчасово не використовуються.  

Основні засоби для продажу не вилучались.  
Материнський Банк не має нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.  
Вартість самостійно створених нематеріальних активів – 5 508 тис. грн.  
Протягом року збільшення або зменшення вартості основних засобів за рахунок переоціонок не відбувалося.  
На балансі обліковуються основні засоби на суму 8 051 тис. грн., які на 31.12.2012 р. повністю замортизовані. 



 

Примітка 12. Інші фінансові активи  
 
Таблиця 12.1. Інші фінансові активи                                                                                  (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітка 2012 рік 2011 рік 

1 Дебіторська заборгованість за операціями з 
платіжними картками  

 578  671  

2 Грошові кошти з обмеженим правом 
користування  

 7 821  5 277  

3 Інші   3 708  1 049  

4 Резерв під знецінення   (622)  (303)  

5 Усього інших фінансових активів за 
мінусом резервів  

 11 485  6 694  

 
Аналіз інших фінансових активів за географічною ознакою, валютами та строками погашення наведено в 
Примітці 31.  
До статті «Інші» за 2012 рік материнським Банком включено:  
 

 нестачі та інші нарахування на працівників Банку – 303 тис. грн.;  
 заборгованість за операціями клієнтів – 1 223 тис. грн.;  

 нараховані доходи за депозитарними операціями, комісійними договорами – 256 тис. грн.;  
 заборгованість державного казначейства за платіжними документами – 1 156 тис. грн.;  
 інша заборгованість – 770 тис. грн.  

 
Грошові кошти з обмеженим правом користування включають в себе залишки за кореспондентськими  
рахунками в банках України, які забезпечують проведення материнським Банком операцій з платіжними  
картками.  
 
Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2012 рік  
                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Грошові 
кошти з 

обмежени
м правом 
користува

ння 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 січня  -  -  (303)  (303)  

2 (Збільшення)/ зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року  

-  -  (319)  (319)  

3 Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня  

-  -  (622)  (622)  

 
В 2012 році Банк не списував за рахунок сформованих резервів безнадійну заборгованість, що відносилась до 
статті «Інші фінансові активи».  
 
Погашення контрагентами раніше списаної за рахунок резерву сум безнадійної заборгованості в звітному році 
не відбувалося.  
 

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік  
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 
картками 

Грошові 
кошти з 

обмежени
м правом 
користува

ння 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 січня  -  -  (331)  (331)  

2 (Збільшення)/ зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року  

-  -  28  28  

3 Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня  

-  -  (303)  (303)  

 
 
 
 
Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2012 рік  
                                                                                                                                            (тис. грн.)  



 

Рядок Найменування статті Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 
картками 

Грошові 
кошти з 

обмежени
м правом 

користува
ння 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

1 Непрострочена та незнецінена: 
заборгованість  

578  7 821  3 082  11 481  

1.1 Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років  

-  7 821  -  7 821  

1.2 Малі компанії  578  -  3 082  3 660  

2 Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі:  

-  -  626  626  

2.1 Із затримкою платежу від 32 до 
92 днів  

-  -  305  305  

2.2 Із затримкою платежу від 93 до 
183 днів  

-  -  -  -  

2.3 Із затримкою платежу від 184 до 
365 (366) днів  

-  -  4  4  

2.4 Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів  

-  -  317  317  

3 Усього інших фінансових активів 
до вирахування резерву  

578  7 821  3 708  12 107  

4 Резерв під знецінення інших 
фінансових активів  

-  -  (622)  (622)  

5 Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості  

578  7 821  3 086  11 485  

 
Таблиця 12.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2011 рік  
                                                                                                                                             (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 
картками 

Грошові 
кошти з 

обмежени
м правом 
користува

ння 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

1 Непрострочена та незнецінена: 
заборгованість  

671  5 277  505  6 453  

1.1 Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років  

-  5 277  -  5 277  

1.2 Малі компанії  671  -  505  1 176  

2 Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі:  

-  -  544  544  

2.1 Із затримкою платежу від 32 до 
92 днів  

-  -  -  -  

2.2 Із затримкою платежу від 93 до 
183 днів  

-  -  3  3  

2.3 Із затримкою платежу від 184 до 
365 (366) днів  

-  -  -  -  

2.4 Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів  

-  -  541  541  

3 Усього інших фінансових активів 
до вирахування резерву  

671  5 277  1 049  6 997  

4 Резерв під знецінення інших 
фінансових активів  

-  -  (303)  (303)  

5 Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості  

671  5 277  746  6 694  

 
 
 
 
 
 

Примітка 13. Інші активи  
Таблиця 13.1. Інші активи                                                                                            (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів   693  244  

2 Передоплата за послуги   1 070  560  



 

3 Дорогоцінні метали   2 076  2 052  

4 Майно, що перейшло у власність банку як 
заставодержателя  

 7 547  1 866  

5 Інші активи   1 389  1 477  

6 Резерв   (131)  (36)  

7 Усього інших активів за мінусом резервів   12 644  6 163  

 
В 2012 році у власність Банку перейшло майно, що перебувало в заставі на загальну суму 5 681 тис. грн.  
Після вжиття відповідних заходів Банк планує продати вказане майно.  
 
Аналіз інших активів за географічною ознакою, валютами та строками погашення наведено в Примітці 31.  
 
Таблиця 13.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів                             (тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість з 

придбання активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи 

1 Залишок за станом на 1 січня 2012 року  (22)  (14)  -  

2 (Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом року  

(77)  (18)  -  

3 Залишок за станом на 31 грудня 2012 
року  

(99)  (32)  -  

 
Примітка 14. Кошти банків  
                                                                                                                                             (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  2012 рік  2011 рік  

1 Кореспондентські рахунки та депозити 
овернайт інших банків  

3  2  

2 Кредити, отримані:  78 031  145 541  

2.1 Короткострокові  78 031  145 541  

2.2 Довгострокові  -  -  

3 Усього коштів інших банків  78 034  145 543  

 
Станом на 31 грудня 2012 року нараховані та несплачені процентні витрати за коштами банків складають  

32 тис. грн. , на 31 грудня 2011 року - 29 тис. грн.  
 
Протягом звітного року Банк не мав невиконаних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2012 року За 
отриманими коштами від інших банків, як забезпечення свої зобов’язань, Банк надав активи балансовою  
вартістю 42 176 тис. грн.  
 
Аналіз коштів банків за географічною ознакою, валютами, процентними ставками та строками погашення 
наведено в Примітці 31.  
 
Примітка 15. Кошти клієнтів  
 
Таблиця 15.1. Кошти клієнтів 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Державні та громадські організації:  -  -  

2 Інші юридичні особи  120 931  125 929  

2.1 Поточні рахунки  58 168  77 898  

2.2 Строкові кошти  62 763  48 031  

3 Фізичні особи:  394 251  353 135  

3.1 Поточні рахунки  50 564  42 470  

3.2 Строкові кошти  343 687  310 665  

4 Усього коштів клієнтів  515 182  479 064  

 
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року нараховані та несплачені процентні витрати за  
коштами клієнтів юридичних і фізичних осіб складають 7 247 тис. грн. та 3 963 тис. грн. відповідно.  
Аналіз коштів клієнтів за географічною ознакою, валютами, процентними ставками та строками погашення  
наведено в Примітці 31. 
 
Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності (тис. грн.)  

Рядок Вид економічної діяльності 2012 рік 2011 рік 

сума % сума % 

1 Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води  

26 242  5,09  30 387  6,34  

2 Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг  

53 739  10,43  42 787  8,93  



 

3 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку  

6 680  1,30  18 424  3,85  

4 Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство  

4 217  0,82  135  0,03  

5 Фізичні особи  394 251  76,53  353 135  73,71  

8 Інші  30 053  5,83  34 196  7,14  

9 Усього коштів клієнтів:  515 182  100,00  479 064  100,00  

 
Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями станом на 31  
грудня 2012 року складає 5 795 тис. грн.  
 
Примітка 16. Резерви за зобов'язаннями  
 
Таблиця 16.1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2012 рік                                   (тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Зобов'язання 
кредитного 
характеру 

Інші Усього 

1 Залишок на 1 січня  426  -  426  

2 Формування та/або збільшення резерву  23  -  23  

3 Комісії отримані за виданими гарантіями  136   136  

4 Амортизація комісій, що отримані за виданими 
гарантіями, яка відображена у Звіті про 
 прибутки і збитки та інший сукупний дохід  

(127)   (127)  

5 Інший рух  (241)   (241)  

6 Залишок на кінець дня 31 грудня  217  -  217  

 
Таблиця 16.2. Резерви за зобов’язаннями за 2011 рік (тис. грн.)  

Рядок Рух резервів Зобов’язання 
кредитного 
характеру 

Інші Усього 

1 Залишок на 1 січня  359  -  359  

2 Формування та/або збільшення резерву  52  -  52  

3 Комісії отримані за виданими гарантіями  100  -  100  

4 Амортизація комісій, що отримані за виданими 
гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки 
і збитки та інший сукупний дохід  

(85)  -  (85)  

5 Інший рух  -  -  -  

6 Залишок на кінець дня 31 грудня  426  -  426  

 
Примітка 17. Інші фінансові зобов'язання  
 
Таблиця 17.1. Інші фінансові зобов'язання (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Кредиторська заборгованість за операціями з 
платіжними картками  

 1 524  1 356  

2 Інші фінансові зобов'язання   4 275  1 315  

3 Усього інших фінансових зобов'язань   5 799  2 671  

 
Аналіз інших фінансових зобов’язань за географічною ознакою, валютами та строками погашення наведено 
в Примітці 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка 18. Інші зобов'язання  
 
Таблиця 18.1. Інші зобов'язання                                                                                      (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Кредиторська заборгованість за податками та 
зборами, крім податку на прибуток  

 640  481  

2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
працівниками банку  

 3 425  2 816  

3 Доходи майбутніх періодів   91  174  

4 Усього   4 156  3 471  



 

 
Аналіз інших зобов’язань за географічною ознакою, валютами, строками погашення наведено в Примітці 31.  
 
Примітка 19. Субординований борг 

                                                                                                                                     (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2012 рік  2011 рік  

1 Субординований борг   30 260  30 253  

2 Усього   30 260  30 253  

 
Банком залучено кошти на умовах субординованого боргу від Інвестора – юридичної особи. Кошти  
залучено на строк до 31 грудня 2018 року, процентна ставка залучення складає 10,25%. До Примітки  
включено суму нарахованих та несплачених процентних витрат за субординованим боргом в сумі 260 тис. 
грн.  
 
Банком отримано від Національного банку України дозвіл на врахування до регулятивного капіталу коштів, 
залучених на умовах субординованого боргу.  
 
Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, валютами та строками погашення наведено в 
Примітці 31.  
 
Примітка 20. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)                            (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Кількіст
ь акцій 
в обігу 
(тис. 
шт.)  

Прості 
акції  

Емісійні 
різниці  

Привілейо
вані акції  

Усього  

1 Залишок на 1 січня 2011 року  23 000  229 842  17 924  158  247 924  

2 Залишок на кінець дня 31 грудня 
2011 року (залишок на 1 січня 
2012 року)  

23 000  229 842  17 924  158  247 924  

3 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2012 року  

23 000  229 842  17 924  158  247 924  

 
Акції Банку випущено на суму його статутного капіталу в кількості: 22 984 203 простих іменних акцій  

номінальною вартістю 10,00 гривень кожна та 15 797 привілейованих іменних акцій номінальною вартістю  
10,00 гривень кожна. Всі випущені акції Банку повністю сплачені.  
 
Кожна проста іменна акція дає акціонеру право: на один голос при голосуванні на Загальних зборах  
акціонерів Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування; на отримання дивідендів у розмірі 
визначеному Загальними зборами акціонерів за наслідками фінансового року; на отримання у разі ліквідації  
Банку частини його майна або вартості.  
Кожна привілейована іменна акція дає акціонеру: переважне право на одержання щорічних дивідендів у  
розмірі 15 відсотків її номінальної вартості та на пріоритетну участь у розподілі майна Банку у разі його  
ліквідації.  
 
Виплата дивідендів по привілейованих іменних акціях здійснюється незалежно від розміру отриманого  
Банком прибутку у відповідному році. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року 
 та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється  
за рахунок резервного капіталу Банку. Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам, по простих  

акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх за рішенням Загальних  
зборів може проводитись доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. 
 
 
 
 
 
 
Примітка 21. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)  
                                                                                                                                       (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж:  

 (1 429)  (793)  

1.1 Зміни переоцінки до справедливої вартості   (1 429)  (793)  

2 Переоцінка основних засобів та нематеріальних 
активів  

 1 202  1 202  

2.1 Зміни переоцінки до справедливої вартості   1 202  1 202  

3 Податок на прибуток, пов’язаний із:   19  (86)  

3.1 Зміною резерву переоцінки цінних паперів в  271  166  



 

портфелі банку на продаж  

3.2 Зміною резерву переоцінки основних засобів та 
нематеріальних активів  

 (252)  (252)  

4 Усього резервів переоцінки (інший сукупний 
дохід) за вирахуванням податку на прибуток  

 (208)  323  

 
Примітка 22. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення  
                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Ряд
ок  

Найменування статті  При
мітк
и  

2012 рік 2011 рік 

  менше 
ніж 12 
місяців 

більше 
ніж 12 
місяців  

Усього  менше 
ніж 12 
місяців  

більше 
ніж 12 
місяців  

Усього  

АКТИВИ         

1 Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

 95 963  -  95 963  86 845  -  86 845  

2 Кошти обов’язкових резервів 
в Національному банку 
України  

 6 984  -  6 984  5 080  -  5 080  

3 Кошти в інших банках   70 666  -  70 666  134 178  -  134 178  

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів  

 360 999  225 929  586 928  349 152  245 176  594 328  

5 Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  

 21 589  15 060  36 649  1 265  26 056  27 321  

6 Інвестиційна нерухомість   -  16 417  16 417  -  16 417  16 417  

7 Дебіторська заборгованість 
за поточним податком на 
прибуток  

 825 -  825  820  820  

8 Відстрочений податковий 
актив  

 -  9 217  9 217  -  10 603  10 603  

9 Основні засоби та 
нематеріальні активи  

 -  37 853  37 853  -  24 672  24 672  

10 Інші фінансові активи   11 485  -  11 485  6 694  -  6 694  

11 Інші активи   5 096  7 548  12 644  4 297  1 866  6 163  

12 Усього активів   573 607  312 024  885 631  588 331  324 790  913 121  

13 
 

ЗОБОВ”ЯЗАННЯ        

 Кошти банків  78 034  -  78 034  145 543  -  145 543  

14 Кошти клієнтів   492 764  22 418  515 182  412 279  66 785  479 064  

15 Резерви за зобов’язаннями   217  -  217  426  -  426  

16 Інші фінансові зобов’язання   5 799  -  5 799  2 671  -  2 671  

17 Інші зобов’язання   4 156  -  4 156  3 471  -  3 471  

18 Субординований борг   260  30 000  30 260  253  30 000  30 253  

19 Усього зобов’язань   581 230  52 418  633 648  564 643  96 785  661 428  

 
 
 
 
 
 
 
Примітка 23. Процентні доходи та витрати                                                                         (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:   

1 Кредити та заборгованістю клієнтів  93 463  87 502  

2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж  4 385  3 961  

3 Кошти в інших банках  1 659  1 017  

4 Кореспондентські рахунки в інших банках  318  730  

5 Інші  99  159  

6 Усього процентних доходів  99 924  93 369  

 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:   

7 Строкові кошти юридичних осіб  (6 266)  (4 913)  

8 Строкові кошти фізичних осіб  (39 798)  (32 848)  



 

9 Строкові кошти інших банків  (14 248)  (8 256)  

10 Поточні рахунки  (2 205)  (3 747)  

11 Інші  (3 075)  (3 524)  

12 Усього процентних витрат  (65 592)  (53 288)  

13 Чистий процентний дохід/(витрати)  34 332  40 081  

 
Примітка 24. Комісійні доходи та витрати                                                                             (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:   

1 Розрахунково-касові операції  22 464  16 833  

2 Інкасація  67  72  

3 Операції з цінними паперами  1 604  1 381  

4 Інші  426  456  

5 Гарантії надані  127  81  

6 Усього комісійних доходів  24 688  18 823  

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:   

7 Розрахунково-касові операції  (3 906)  (3 323)  

8 Операції з цінними паперами  -  (123)  

9 Усього комісійних витрат  (3 906)  (3 446)  

10 Чистий комісійний дохід/(витрати)  20 782  15 377  

 
Примітка 25. Інші операційні доходи (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Дивіденди   99 5 

2 Дохід від надання в оренду інвестиційної 
нерухомості  

11 327 351 

3 Доходи від операційного лізингу (оренди)   693 184 

4 Дохід від вибуття основних засобів та 
нематеріальних активів  

12 124 13 

5 Інші   3 989 3 568 

6 Усього операційних доходів   5 232 4 121 

 
За статтею «Інші» за 2012 рік відображено доходи за:  

 продаж бланків векселів, ювілейних монет                      -             232 тис. грн.;  
 оприбуткування на баланс нематеріального активу         -           3 593 тис. грн.;  
 інші доходи                                                                   -              163 тис. грн.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка 26. Адміністративні та інші операційні витрати                                                 (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Витрати на утримання персоналу   (36 716)  (37 269)  

2 Амортизація основних засобів   (5 184)  (5 214)  

3 Амортизація програмного забезпечення та інших 
нематеріальних активів  

 (1 217)  (529)  

4 Витрати на утримання основних засобів та 
нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 
експлуатаційні послуги  

 (7 420)  (5 984)  

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду)   (5 814)  (5 812)  

6 Професійні послуги   (4 629)  (3 152)  

7 Витрати на маркетинг та рекламу   (501)  (380)  

8 Витрати із страхування   (1 069)  (323)  

9 Сплата інших податків та зборів, крім податку на  (2 019)  (1 635)  



 

прибуток  

10 Інші   (5 182)  (5 308)  

11 Усього адміністративних та інших 

операційних витрат  

 (69 751)  (65 606)  

 
 
Примітка 27. Витрати на податок на прибуток  
 
Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток                                        (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Поточний податок на прибуток  -  -  

2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з :   

2.1. виникненням чи списанням тимчасових різниць  (546)  6 123  

2.2. збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування  (945)  (1 047)  

3 Усього витрати податку на прибуток  (1 491)  5 076  

 
Таблиця 27.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку  
(збитку)                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Прибуток до оподаткування  2 336  (12 130)  

2 Теоретичні податкові відрахування за відповідною 
ставкою оподаткування  

491  (2 547)  

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)    

3 Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються 
в бухгалтерському обліку  

953  1 706  

4 Витрати, які включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але не 
визнаються в бухгалтерському обліку  

(24)  (35)  

5 Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового 
прибутку (збитку)  

15  954  

6 Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку  

(602)  (1 560)  

7 Невизнані податкові збитки, що перенесені на майбутні 
періоди  

-  1 482  

8 Використання раніше невизнаних податкових збитків  (833)  -  

9 Сума податку на прибуток (збиток)  0  0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 27.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів  
та відстрочених податкових зобов'язань за 2012 рік                                                              (тис. грн.) 

Рядо
к 

Найменування статті Залишок 
на 1 січня 
2012 року 

Визнані у 
прибутках
/збитках 

Визнані в 
іншому 

сукупном
у доході 

Залишок на 31 
грудня 2012 

року 

1 Податковий вплив тимчасових різниць, 
які зменшують (збільшують) суму 
оподаткування та перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди 

    

1.1 Основні засоби  232  93  -  325  

1.2 Резерви під знецінення активів  823  (233)  -  590  

1.3 Переоцінка активів  166  155  105  426  

1.4 Нараховані доходи (витрати)  484  66  -  550  

1.5 Перенесені податкові збитки на 
майбутні періоди  

8 929  (1 603)  -  7 326  



 

1.6 Інші  (31)  31  -  0  

2 Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  

10 603  (1 491)  105  9 217  

3 Визнаний відстрочений податковий 

актив  

10 603  (1 491)  105  9 217  

 
Таблиця 27.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів  
та відстрочених податкових зобов'язань за 2011 рік                                                               (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Залишок на 
1 січня 2012 

року 

Визнані у 
прибутках
/збитках 

Визнані в 
іншому 

сукупному 
доході 

Залишок на 31 
грудня 2012 

року 

1 Податковий вплив тимчасових 
різниць, які зменшують 
(збільшують) суму оподаткування 
та перенесені податкові збитки на 
майбутні періоди 

    

1.1 Основні засоби  304  180  (252)  232  

1.2 Резерви під знецінення активів  3 323  (2 500)   823  

1.3 Переоцінка активів  19   147 166  

1.4 Нараховані доходи (витрати)  149  335   484  

1.5 Перенесені податкові збитки на 
майбутні періоди  

2 023  6 906   8 929  

1.6 Інші  (186)  155   (31)  

2 Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  

5 632  5 076  (105)  10 603  

3 Визнаний відстрочений 
податковий актив  

5 632  5 076  (105)  10 603  

 
Примітка 28. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію  
 
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану  
акцію                                                                                                                                   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій 
банку  

 821  (7 054)  

2 Прибуток/(збиток), що належить власникам 
привілейованих акцій банку  

 24  24  

3 Прибуток/(збиток) за рік   845  (7 054)  

4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)  18  22 984  22 984  

5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу 
(тис. шт.)  

18  16  16  

6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту 
акцію  

 0,04  (0,31)  

7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію  

 1,50  1,50  

 
 

 
Банк станом на 31.12.2012 року не має розбавляючих потенційних простих акцій, отже показник  
скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну  
акцію.  
 
Таблиця 28.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам - власникам простих та 
привілейованих акцій банку                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 Прибуток/(збиток), що належить власникам банку   845  (7 054)  

2 Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік   845  (7 054)  

3 Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить 
власникам привілейованих акцій в залежності від умов акції  

 24  24  

4 Дивіденди за привілейованими акціями, за якими прийнято 
рішення щодо виплати протягом року  

 24  24  

5 Прибуток/(збиток), що належить власникам 
привілейованих акцій  

 24  24  

6 Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить 
власникам простих акцій в залежності від умов акції  

 821  (7 054)  



 

7 Дивіденди за простими акціями, за якими прийнято 
рішення щодо виплати протягом року  

 0  2 474  

8 Прибуток/(збиток) за рік, що належить акціонерам – 
власникам простих акцій  

 0,04  (0,31)  

 
Примітка 29. Дивіденди                                                                                             (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

за 
простими 
акціями 

за 
привілейо

ваними 
акціями 

за 
простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

1 Залишок за станом на 1 січня  -  -  -  -  

2 Дивіденди, за якими прийнято рішення 
щодо виплати протягом року  

-  24  2 474  24  

3 Дивіденди, виплачені протягом року  -  24  2 474  24  

4 Залишок за станом на кінець дня 31 
грудня  

-  -  -  -  

5 Дивіденди на акцію, за якими прийнято 
рішення щодо виплати протягом року, 
грн.  

-  1,50  0,11  1,50  

 
 



 

 
Примітка 30. Операційні сегменти  
 
Таблиця 30.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2012 рік                     (тис. грн.) 

Ря-
док 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього 

послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність 

операції 
з 

банками 

  

 Доходи від зовнішніх 
контрагентів: 

      

1 Процентні доходи  80 189  13 274  4 385  2 076  -  99 924  

2 Комісійні доходи  7 282  14 171  1 604  1 631  -  24 688  

3 Інші операційні доходи  597  250  99  -  4 286  5 232  

4 Усього доходів сегментів  88 068  27 695  6 088  3 707  4 286  129844  

5 Процентні витрати  (7 814)  (40 455)  -  (14 248)  (3 075)  (65592)  

6 Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та 
коштів в інших банках  

9 730  (174)  -  157  -  9 713  

7 Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості  

-  (24)  -  -  (393)  (417)  

8 Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж  

-  -  540  -  -  540  

9 Результат від операцій з 
іноземною валютою  

(51)  4 498  (2 360)  2 087  

10 Результат від переоцінки 
операцій з іноземною 
валютою 

    176  176 

11 Комісійні витрати  (420)  (3 486)  -  -  -  (3 906)  

12 Знецінення цінних паперів в 
портфелі банку на продаж  

-  -  (336)  -  -  (336)  

13 Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями  

(23)  -  -  -  -  (23)  

14 Адміністративні та інші 
операційні витрати  

-  (1 965)  (116)  -  (69 160)  (71241)  

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
прибуток/(збиток)  

89 490  (13 911)  6 176  (12 744)  (68 166)  845  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Таблиця 30.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2011 рік                            (тис. 
грн.) 

Ряд-

ок 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього 

послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

послуги 
фізични

м 
особам 

інвестицій
на 

банківська 
діяльність 

операції 
з 

банками 

  

 Доходи від зовнішніх 
контрагентів: 

      

1 Процентні доходи  76 436  11 066  3 961  1 906   93 369  

2 Комісійні доходи  6 596  9 393  1 383  1 451   18 823  

3 Інші операційні доходи  551  321  5  -  3 244  4 121  

4 Усього доходів сегментів  83 583  20 780  5 349  3 357  3 244  116 313  

5 Процентні витрати  (7 150)  (34 358)  -  (8 256)  (3 524)  (53 288)  

6 Відрахування до резерву 
під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках  

(2 535)  (6 430)  -  (59)   (9 024)  

7 Відрахування до резерву 
під знецінення дебіторської 
заборгованості  

-  -  -  -  28  28  

8 Результат від продажу 
цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  

-  -  187  -  -  187  

9 Результат від операцій з 
іноземною валютою  

145  2 899  -  (435)  -  2 609  

10 Результат від переоцінки 
операцій з іноземною 
валютою  

-  -  -  -  149  149  

11 Комісійні витрати   (2 958) (123)  (365)   (3 446) 

12 Знецінення цінних паперів 
в портфелі банку на 
продаж  

-  -  -  -  -  -  

13 Відрахування до резервів 
за зобов’язаннями  

(52)  -  -  -  -  (52)  

14 Адміністративні та інші 
операційні витрати  

-  (1 588)  (168)  -  (58 774)  (60 530)  

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
прибуток/(збиток)  

73 991  (21655)  5 245  (5 758)  (58877)  (7 054)  

 
 
Таблиця 30.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2012 рік                                        (тис. 
грн.) 

Ря-
док 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 
сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

послуги 
фізични

м 
особам 

інвестицій
на 

банківська 
діяльність 

операції 
з 

банками 

  

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ       

1 Активи сегментів  517 750  69 178  36 649  70 666  -  694 243  

2 Усього активів 
сегментів  

517 750  69 178  36 649  70 666  -  694 243  

3 Нерозподілені активи  -  -  -  -  -  191 388  

4 Усього активів  -  -  -  -  -  885 631  

 ЗОБОВ”ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ       

5 Зобов’язання сегментів  120 931  394 251  -  78 034  -  593 216  

6 Усього зобов'язань 
сегментів  

120 931  394 251  -  78 034  -  593 216  

7 Нерозподілені зобов'язання -  -  -  - -  40 432  

8 Усього зобов'язань  -  -  -  - -  633 648  

 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ    -   

9 Капітальні інвестиції  -  -  -  - -  3 934  

10 Амортизаційні відрахування  -  -  -  - -  (6 401) 

 
 
 



 

 
Таблиця 30.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2011 рік                                            (тис. 
грн.) 

Ря-

док 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 
та операції 

Усього 

 послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестицій
на 

банківська 
діяльність 

операції 
з 

банками 

  

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ       

1 Активи сегментів  540 091  68 010  27 321  134 178  -  769 600  

2 Усього активів сегментів  540 091  68 010  27 321  134 178  -  769 600  

3 Нерозподілені активи  -  -  -  -  -  143 521  

4 Усього активів    -   - 913 121 

 ЗОБОВ”ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ       

5 Зобов’язання сегментів  126 250  354 582  -  145 711  -  626 543  

6 Усього зобов'язань 

сегментів  

126 250  354 582  -  145 711  -  626 543  

7 Нерозподілені зобов'язання  -  -  -  -  -  34 885  

8 Усього зобов'язань     - 661 428 

 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ       

9 Капітальні інвестиції  -  -  -  -  -  2 149  

10 Амортизаційні відрахування  -  -  -  -  -  (5 743)  

 
Таблиця 30.5. Інформація про географічні регіони                                                              (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Україна Інші 
країни 

Усього Україна Інші 
країни 

Усього 

1 Доходи від зовнішніх клієнтів  125 558  -  125 558  113 069  -  113 069  

2 Основні засоби  37 853  -  37 853  24 672  -  24 672  

 
 
Примітка 31. Управління фінансовими ризиками  
 
Кредитний ризик  
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу материнського Банку, який 
виникає внаслідок неплатоспроможності клієнта чи контрагента, що взяв на себе зобов’язання виконати умови 
будь-якої фінансової угоди із материнським Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на 
себе зобов'язання.  
Материнський Банк визначає управління кредитним ризиком як систему методів ідентифікації, оцінки 
величини, моніторингу та контролю кредитних ризиків, спрямованих на встановлення оптимального 
співвідношення прибутковості кредитних операцій та рівня ризику.  
Основні принципи політики управління кредитним ризиком такі:  
1.Принцип співставлення рівня ризиків, які приймаються з рівнем доходності банківських 
операцій.  
2.Забезпеченість кредитних операцій.  
3.Пріоритетність наявності та достатності джерел повернення кредитних коштів.  
4.Контроль цільового використання кредиту, збереження застави, фінансового стану клієнта.  
 
Рівень кредитного ризику за операціями затверджується Кредитним комітетом материнського Банку.  
 
Протягом 2012 року материнський Банк дотримувався нормативів кредитного ризику. На 31.12.2012р. 
нормативи кредитного ризику мали такі значення: 
нормативи кредитного ризику мали такі значення:  

Показник  Нормативне значення  Фактичне значення  

Норматив максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (Н7)  

не >25% 21,72% 

Норматив великих кредитних ризиків (Н)  не >800% 186,44% 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій, 
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)  

не >5% 0,74% 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, 
гарантій, поручительств, наданих інсайдерам (Н10)  

не >30% 1,41% 

 
 
 
 



 

 
Ринковий ризик  
Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовим 
інструментам буде змінюватися внаслідок змін ринкових параметрів.  

Ризик операцій з цінними паперами - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, які є в торговому портфелі.  
Управління ринковим ризиком полягає в здійсненні процесу управління проведенням банківських операцій з 
цінними паперами з одночасним контролем відкритих торговельних позицій за здійсненими операціями.  
 
Основні методи управління ринковим ризиком наступні:  

 встановлення лімітів на проведення операцій з цінними паперами;  
 контроль виконання обов’язкових нормативів інвестування в цінні папери, що встановлені 

Національним банком України (Н11, Н12).  
 
Материнський Банк не визначає ринковий ризик як найбільш суттєвий внаслідок прийняття обмеження на 
портфель цінних паперів у розмірі 5% від чистих активів, а також прийняття певних обмежень на операції з 
торговим портфелем цінних паперів.  
 
Валютний ризик  
Таблиця 31.1. Аналіз валютного ризику 

Найменування 
валюти 

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2011 року 

 монетарні 
активи 

монетарні 
зобов’язання 

чиста 
позиція 

монетарні 
активи 

монетарні 
зобов’язання 

чиста позиція 

долари США  226 654  269 817  (43 164)  217 227  221 437  (4 210)  

Євро  56 977  61 194  (4 217)  45 584  44 786  798  

інші  3 471  213  3 258  2 921  201  2 720  

Усього  287 102  331 224  (44 123)  265 732  266 424  (692)  

 
Таблиця 31.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші 
змінні характеристики залишаються фіксованими 
інші змінні характеристики залишаються фіксованими  

Рядок Найменування статті На 31.12.2012 року На 31.12.2011 року 

вплив на 
прибуток/(з

биток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток/
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 Зміцнення долара США на 5 %  27,79  27,79  (210,73)  (210,73)  

2 Послаблення долара США на 5 %  (27,79)  (27,79)  210,73  210,73  

3 Зміцнення євро на 5 %  (0,11)  (0,11)  39,95  39,95  

4 Послаблення євро на 5 %  0,11  0,11  (39,95)  (39,95)  

5 Зміцнення золота на 5 %  103,11  103,11  101,78  101,78  

6 Послаблення золота на 5%  (103,11)  (103,11)  (101,78)  (101,78)  

7 Зміцнення російського рубля на 5 %  45,13  45,13  29,89  29,89  

8 Послаблення російського рубля на 5 %  (45,13)  (45,13)  (29,89)  (29,89)  

9 Зміцнення інших валют  Вплив зміни курсу інших валют 
є менш значним, оскільки 
питома вага позиції, відкритої 
у інших валютах, складає 
8,31% відкритої довгої позиції 
на кінець 2012 р.  

Вплив зміни курсу інших валют є 
менш значним, оскільки питома 
вага позиції, відкритої у інших 
валютах, складає 21,71% 
відкритої довгої позиції на 
кінець 2011 р.  

10 Послаблення інших валют 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Таблиця 31.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за 
умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

Рядок Найменування статті На 31.12.2012 року На 31.12.2011 року 

вплив на 
прибуток/(зби

ток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток/
(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

1 Зміцнення долара США на 5 %  27,65  27,65  (198,59)  (198,59)  

2 Послаблення долара США на 5 %  (27,92)  (27,92)  221,71  221,71  

3 Зміцнення євро на 5 %  (0,05)  (0,05)  103,95  103,95  

4 Послаблення євро на 5 %  0,16  0,16  17,96  17,96  

5 Зміцнення золота на 5 %  111,75  111,75  147,04  147,04  

6 Послаблення золота на 5%  (95,29)  (95,29)  (60,84)  (60,84)  

7 Зміцнення інших валют  Вплив зміни курсу інших валют 
є незначним, оскільки питома 
вага позиції, відкритої у інших 
валютах, складає 8,31% 
відкритої довгої позиції на 
кінець 2012 р.  

Вплив зміни курсу інших валют є 
менш значним, оскільки питома 
вага позиції, відкритої у інших 
валютах, складає 21,72% 
відкритої довгої позиції на кінець 
2011 р.  

8 Послаблення інших валют 

 
Процентний ризик  
 
Таблиця 31.4. Загальний аналіз процентного ризику                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування 
статті 

На вимогу 
і менше 1 

міс. 

Від 1 до 6 
міс. 

Від 6 до 
12 міс. 

Більше 
року 

Немоне
тарні 

Усього (за 
виключенням 

немонетарних) 

2012 рік  

1 Усього фінансових 
активів  

100 762  145 256  131 483  306 326  1 008  683 827  

2 Усього фінансових 
зобов'язань  

240 158  222 970  106 716  52 496  3 417  622 340  

3 Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня 
попереднього року  

0,56%  3,27%  5,04%  4,41%  -  4,26%  

2011 рік  

4 Усього фінансових 
активів  

172 510  161 107  173 614  264 284  1 116  771 515  

5 Усього фінансових 
зобов'язань  

324 827  175 688  116 086  36 230  2 816  652 831  

6 Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня звітного 
року  

(4,17%)  5,03%  2,75%  1,88%  -  5,49%  

 
Проценти за всіма процентними фінансовими активами та зобов’язаннями нараховуються за фіксованою 
ставкою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Аналіз чутливості капіталу на зміну процентних ставок за даними звітного року 



 

 

 На вимогу і 
менше 1 міс. 

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 міс. Більше року Усього (за 
виключенням 

немонетарних) 

Фінансові активи  100 762  145 256  131 483  306 326  683 827  

% ставка  5,91%  15,64%  16,52%  14,37%  13,58%  

Фінансові 
зобов’язання  

240 158  222 970  106 716  52 496  622 340  

% ставка  5,35%  12,37%  11,49%  9,96%  9,32%  

ГЕП (Активи - 
Зобов’язання)  

(139 396)  (77 714)  24 767  253 830  61 487  

Чистий 
процентний 
дохід  

(6 893)  (4 863)  9 459  38 790  36 493  

 
Сценарій №1 – Процентні ставки зросли на 1 пункт 
 

 На вимогу і 
менше 1 міс. 

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 міс. Більше року Усього (за 
виключенням 

немонетарних) 

Фінансові активи  100 762  145 256  131 483  306 326  683 827  

% ставка  6,91%  16,65%  17,52%  15,37%  14,58%  

Фінансові 
зобов’язання  

240 158  222 970  106 716  52 496  622 340  

% ставка  6,35%  13,38%  12,49%  10,96%  10,32%  

ГЕП (Активи - 
Зобов’язання)  

(139 396)  (77 714)  24 767  253 830  61 487  

Чистий 
процентний 
дохід  

(8 287)  (5 663)  9 707  41 329  37 086  

 
Сценарій №2 – Процентні ставки зменшились на 1 пункт  

 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 міс. Більше року Усього (за 

виключенням 
немонетарних) 

Фінансові активи  100 762  145 256  131 483  306 326  683 827  

% ставка  4,91%  14,65%  15,52%  13,37%  12,58%  

Фінансові 
зобов’язання  

240 158  222 970  106 716  52 496  622 340  

% ставка  4,35%  11,38%  10,49%  8,96%  8,32%  

ГЕП (Активи - 
Зобов’язання)  

(139 396)  (77 714)  24 767  253 830  61 487  

Чистий 
процентний 
дохід  

(5 499)  (4 109)  9 212  36 252  35 856  

 
Сценарій №3 – Процентні ставки зросли на 5 пунктів  

 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 міс. Більше року Усього (за 

виключенням 
немонетарних) 

Фінансові активи  100 762  145 256  131 483  306 326  683 827  

% ставка  10,91%  20,64%  21,52%  19,37%  18,58%  

Фінансові 
зобов’язання  

240 158  222 970  106 716  52 496  622 340  

% ставка  10,35%  17,38%  16,49%  14,96%  14,32%  

ГЕП (Активи - 
Зобов’язання)  

(139 396)  (77 714)  24 767  253 830  61 487  

Чистий 
процентний 
дохід  

(13 863)  (8 771)  10 698  51 482  39 546  

 
 
 

 
Сценарій №4 – Процентні ставки зменшились на 5 пунктів  
 



 

 На вимогу і 
менше 1 міс. 

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 міс. Більше року Усього (за виключенням 
немонетарних) 

Фінансові 

активи  

100 762  145 256  131 483  306 326  683 827  

% ставка  0,91%  10,64%  11,52%  9,37%  8,58%  

Фінансові 
зобов’язання  

240 158  222 970  106 716  52 496  622 340  

% ставка  0,35%  7,38%  6,49%  4,96%  4,32%  

ГЕП (Активи - 
Зобов’язання)  

(139 396)  (77 714)  24 767  253 830  61 487  

Чистий 
процентний 
дохід  

76  (1 000)  8 221  26 099  33 396  

  
Таблиця 31.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами %)  

Рядо
к 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

  гривня долар
и США 

євро гривн
я 

долар
и США 

євро 

 Активи       

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  -  -  -  -  -  -  

2 Кошти в інших банках  12,18  0,96  1,84  6,42  0,37  0,40  

3 Кредити та заборгованість клієнтів  16,35  11,75  9,02  16,11  9,02  11,84  

4 Боргові цінні папери у портфелі банку 
на продаж  

14,95  -  -  13,52  -  -  

 Зобов'язання       

5 Кошти банків  16,51  2,96  3,11  11,71  8,23  0,42  

6 Кошти клієнтів:  12,81  7,99  6,10  9,96  7,93  6,19  

6.1 Поточні рахунки  2,52  1,65  0,70  2,63  3,27  1,15  

6.2 Строкові кошти  17,70  8,47  7,07  15,16  8,62  7,05  

7 Субординований борг  10,25  -  -  11,75  -  -  

 
Інший ціновий ризик  
Суттєвого впливу на капітал Банку інші цінові ризики не мають.  
 
Географічний ризик  
 
Таблиця 31.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2012 рік  
                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

 Активи     

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  95 919  44  -  95 963  

2  Кошти в інших банках  70 666  -  -  70 666  

3  Кредити та заборгованість клієнтів  586 928  -  -  586 928  

4  Цінні папери в портфелі банку на продаж  36 649 -  -  36 649  

5  Інші фінансові активи  11 484  -  1  11 485  

6  Усього фінансових активів  801 646  44  1  801 691  

7  Нефінансові активи  83 940  -  -  83 940  

8  Усього активів  885 586  44  1  885 631  

 Зобов'язання     

9  Кошти банків  78 034  -  -  78 034  

10  Кошти клієнтів  505 587  8 607  988  515 182  

11  Інші фінансові зобов'язання  5 580  161  58  5 799  

12  Субординований борг  30 260  -  -  30 260  

13  Усього фінансових зобов'язань  619 461  8 768  1 046  629 275  

14  Нефінансові зобов'язання  4 373  -  -  4 373  

15  Усього зобов'язань  623 834  8 768  1 046  633 648  

16  Чиста балансова позиція  261 752  (8 724)  (1 045)  251 983  

17  Зобов'язання кредитного характеру  79 281  -  -  79 281  

 
Таблиця 31.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2011 рік  
                                                                                                                                                           (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 



 

 Активи     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  86 845  -  -  86 845  

2 Кошти в інших банках  134 178  -  -  134 178  

3 Кредити та заборгованість клієнтів  594 328  -  -  594 328  

4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  27 321  -  -  27 321  

5 Інші фінансові активи  6 662  2  30  6 694  

6 Усього фінансових активів  849 334  2  30  849 366  

7 Нефінансові активи  63 755  -  -  63 755  

8 Усього активів  913 089  2  30  913 121  

 Зобов'язання     

9 Кошти банків  145 543  -  -  145 543  

10 Кошти клієнтів  470 864  7 275  925  479 064  

11 Інші фінансові зобов'язання  2 671  -  -  2 671  

12 Субординований борг  30 253  -  -  30 253  

13 Усього фінансових зобов'язань  649 331  7 275  925  657 531  

14 Нефінансові зобов'язання  3 897  -  -  3 897  

15 Усього зобов'язань  653 228  7 275  925  661 428  

16 Чиста балансова позиція  259 861  (7 273)  (895)  251 693  

17 Зобов'язання кредитного характеру  73 481  -  -  73 481  

 
Географічні сегменти материнського Банку були відображені в залежності від фактичного  
місцезнаходження контрагента, тобто за відповідними країнами.  
 
Ризик ліквідності  
 
Таблиця 31.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2012 рік  
                                                                                                                                         (тис. грн.) 

Рядок Найменування 
статті 

На 
вимогу 

та менше 
1 міс. 

Від 1 до 
3 міс. 

Від 3 до 
12 міс. 

Від 12 міс. до 
5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

1 Кошти банків  51 719  26 315  -  -  -  78 034  

2 Кошти клієнтів:  180 448  102 685  209 635  22 156  258  515 182  

2.1 Кошти фізичних осіб  101 526  75 613  196 196  20 916  -  394 251  

2.2 Інші  78 922  27 072  13 439  1 240  258  120 931  

3 Інші фінансові 
зобов'язання  

5 799  -  -  -  -  5 799  

4 Субординований 
борг  

260  -  -  -  30 000  30 260  

5 Фінансові гарантії  918  1 836  -  222  21  2 997  

6 Інші зобов’язання 
кредитного 
характеру  

-  520  4 209  746  -  5 475  

7 Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  

239 144  131 356  213 844  23 124  30 279  637 747  

 
Таблиця 31.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2011 рік  
                                                                                                                                                  (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті На вимогу 
та менше 1 

міс. 

Від 1 до 
3 міс. 

Від 3 до 
12 міс. 

Від 12 
міс. до 
5 років 

Понад 
5 

років 

Усього 

1 Кошти банків  145 543  -  -  -  -  145 543  

2 Кошти клієнтів:  180 899  91 630  200 302  5 975  258  479 064  

2.1 Кошти фізичних осіб  96 823  67 279  187 762  1 271  -  353 135  

2.2 Інші  84 076  24 351  12 540  4 704  258  125 929  

3 Інші фінансові зобов'язання  2 671  -  -  -  -  2 671  

4 Субординований борг  253  -  -  30 000  -  30 253  

 

5 Фінансові гарантії  104  1 165  136  619  22  2 046  

6 Інші зобов’язання 
кредитного характеру  

2 151  2 545  2 527  641  -  7 864  



 

7 Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  

331621  95 340  202 965  37 235  280  667 441  

 
Таблиця 31.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за 2012 рік                                                                                                   
(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  На вимогу 
та менше 1 
міс.  

Від 1 до 
3 міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 
міс. до 5 
років  

Понад 5 
років  

Усього  

 Активи       

1 Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

95 963  -  -  -  -  95 963  

2 Кошти в інших банках  49 592  21 074  -  -  -  70 666  

3 Кредити та заборгованість 
клієнтів  

38 541  118 087  155 083  289 921  14 828  616 460  

4 Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  

2 689  19 466  1 406  14 061  271  37 893  

5 Інші фінансові активи  11 592  -  -  -  -  11 592  

6 Усього фінансових 
активів  

198 377  158627  156 489  303 982  15 099  832 574  

 Зобов'язання       

7 Кошти банків  51 719  26 315  -  -  -  78 034  

8 Кошти клієнтів  180 448  102685  209 635  22 156  258  515 182  

9 Інші фінансові зобов'язання  5 799  -  -  -  -  5 799  

10 Субординований борг  260  -  -  -  30 000  30 260  

11 Усього фінансових 
зобов'язань  

238 226  129 000  209 635  22 156  30 258  629 275  

12 Чистий розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня  

(39 849)  29 627  (53 146)  281 826  (15 159)  203 299  

13 Сукупний розрив 
ліквідності на кінець дня 31 

грудня  

(39 849)  (10 222)  (63 368)  218 458  203 299  х  

 
Таблиця 31.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за 2011 рік                                                                                                  
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті На вимогу 
та менше 1 

міс. 

Від 1 
до 3 
міс. 

Від 3 до 
12 міс. 

Від 12 
міс. до 
5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

 Активи       

1 Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

86 845  -  -  -  -  86 845  

2 Кошти в інших банках  134 335  -  -  -  -  134 335  

3 Кредити та заборгованість 
клієнтів  

60 651  77 659  256 567  215 597  25 065  635 539  

4 Цінні папери в портфелі банку 

на продаж  

3 043  -  414  23 701  382  27 540  

5 Інші фінансові активи  6 694  -  -  -  -  6 694  

6 Усього фінансових активів  291 568  77 659  256 981  239 298  25 447  890 953  

 Зобов'язання       

7 Кошти інших банків  145 543  -  -  - -  145 543  

8 Кошти клієнтів  180 899  91 630  200 302  5 975  258  479 064  

9 Інші фінансові зобов'язання  2 671  -  -  -  -  2 671  

10 Субординований борг  253  -  -  30 000  -  30 253  

11 Усього фінансових 
зобов'язань  

329 366  91 630  200 302  35 975  258  657 531  

12 Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

(37 798)  (13 
971)  

56 679  203 323  25 189  233 422  

13 Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

(37 798)  (51 
769)  

4 910  208 233  233 422  Х  

 
Примітка 32. Управління капіталом  
 



 

Материнський Банк здійснює активне управління за рівнем достатності капіталу з метою забезпечення захисту 
від ризиків, що присутні його діяльності. Протягом звітного року материнський Банк дотримувався всіх 
встановлених вимог щодо капіталу.  
 

Основна мета управління капіталом для материнського Банку полягає в забезпеченні дотримання Банком 
зовнішніх вимог по відношенню до капіталу і підтримки нормативів достатності капіталу на рівні, що 
необхідний для проведення діяльності та збільшення акціонерної вартості.  
Материнський Банк управляє структурою свого капіталу і коригує його при змінах економічних умов і 
характеристик ризиків здійснюваних операцій.  
Материнський Банк здійснює контроль за якістю та достатністю капіталу, запобігає неправильному розподілу 
ресурсів та витрат капіталу, визначає на ранніх стадіях потенційні проблеми у фінансовій діяльності Банку.  
Економічний аналіз якості та достатності капіталу материнського Банку здійснюється Управлінням аналізу та 
ризиків. Протягом 2012 року материнський Банк не порушував нормативи капіталу.  
Станом на 31 грудня 2012 і 2011 років коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу становив 29,19% і 
29,02% відповідно. Згідно з вимогами Національного банку України коефіцієнт адекватності регулятивного 
капіталу повинен становити 10%.  
 
Таблиця 32.1. Структура регулятивного капіталу                                                          (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Основний капітал (капітал 1-го рівня)  232 273  233 451  

1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал  230 000  230 000  

1.2 Емісійні різниці  17 924  17 924  

1.3 Загальні резерви та резервні фонди  3 422  10 500  

1.4 Зменшення основного капіталу (нематеріальні активи, 
збитки минулих та поточного років)  

(19 073)  (24 973)  

2 Додатковий капітал (капітал 2-го рівня)  30 230  30 558  

2.1 Резерви під стандартну заборгованість  230  558  

2.2 Субординований борг  30 000  30 000  

3 Відвернення  (8 087)  (6 000)  

3.1 Балансова вартість інвестиції в дочірню компанію  ( 5 630)  (6 000)  

3.2 Балансова вартість позалістингових цінних паперів  (457)  -  

3.3 Балансова вартість ЦП не диверсифікованих 
інвестиційних фондів  

(2 000)  -  

4 Усього регулятивного капіталу  254 416  258 009  

 
Примітка 33. Потенційні зобов'язання материнського банку  
 
Розгляд справ у суді                                                                                                                          (тис. грн.)  

Позивач Предмет позову Сума 
позовних 

вимог 

Примітка 

Центр 
зайнятості  

про стягнення коштів виплаченого 
забезпечення безробітному  

8,6  Справу розглянуто першою інстанцією. 
Банком подано апеляційну скаргу. 
Ймовірність стягнення – 100%  

ПФУ  про стягнення заборгованості  11  Триває розгляд касаційної скарги Банку на 
рішення апеляційного адміністративного суду 
у справі Банку до ПФУ. Ймовірність стягнення 
– 60%  

Фізична особа  про визнання права власності та 
стягнення коштів  

139,9  Справа знаходиться на стадії розгляду в судах 
різних інстанцій. Ймовірність стягнення – 50%  

Інформація про можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань у материнського Банку  
відсутня.  
Станом на 31.12.2012 рок материнський Банк не має зобов’язань з капітальних вкладень.  
 
Зобов’язання з оперативного лізингу  
 
Таблиця 33.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 До 1 року  4 715  5 178  

2 Від 1 до 5 років  10 658  10 787  

3 Понад 5 років  28 421  31 007  

4 Усього  43 794  46 972  

 
Зобов’язання, що пов’язані з кредитування  
 
Таблиця 33.2. Структура зобов'язань з кредитуванням  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 



 

1 Зобов'язання з кредитування, що надані   79 281  73 481  

2 Гарантії видані   2 996  3 836  

3 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням  

16  (217)  (426)  

4 Усього зобов'язань, що пов'язані з 
кредитуванням за мінусом резерву  

 82 060  76 891  

 
Таблиця 33.3. Структура зобов'язань з кредитування у розрізі валют  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 Гривня  79 938  75 134  

2 Долар США  2 318  2 161  

3 Євро  21  22  

4 Усього  82 277  77 317  

 
Активи, надані в заставу  
 
Таблиця 33.4. Активи, надані в заставу  

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов'язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов'язання 

1 Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  

 -  -  24 395  -  

2 Інші майнові права   -  42 176  -  130 332  

3 Усього   -  42 176  24 395  130 332  

 
Примітка 34. Справедлива вартість фінансових інструментів  
 
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Банком на основі дійсної інформації про 
відповідні ринки з використанням відповідних методик оцінки.  
 
Справедлива вартість визначається як сума, за яку інструмент може бути обміняний в ході поточної операції 
між обізнаними, незалежними учасниками за звичайних умов, інших ніж примусовий чи ліквідаційний продаж.  

Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку. 
Внаслідок відсутності відкритого ринку для більшості фінансових інструментів Банку виникає необхідність 
використовувати ряд припущень при проведенні оцінки поточної вартості на основі існуючих економічних умов 
та специфічних ризиків, притаманних фінансовим інструментам.  
 
Для більшості фінансових інструментів материнського Банку, виходячи із їх короткотермінового строку, 
оцінена справедлива вартість приблизно відповідає балансовій. Такими фінансовими інструментами є грошові 
кошти, кошти на рахунках в Національному банку України, заборгованість банків, заборгованість перед 
банками, залишки на поточних рахунках клієнтів і, відповідно, нараховані відсотки. Керівництво материнського 
Банку вважає, що справедлива вартість кредитів, наданих клієнтам, також приблизно дорівнює їх 
справедливій вартості.  
 
Материнський Банк не розраховував справедливу вартість основних засобів (крім нерухомості), акціонерного 
капіталу, а також деяких активів та зобов’язань, які не мають договірного характеру і відповідно не являються 
фінансовими інструментами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 34.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою 

 собівартістю:                                                                                                                  (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

 Фінансові активи     



 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 95 963  95 963  86 845  86 845  

2 Кошти в інших банках  70 666  70 666  134 178  134 178  

3 Кредити та заборгованість 
клієнтів  

586 928  586 928  595 511  594 328  

4 Цінні папери в портфелі банку 35 976  35 976  26 250  26 250  

 Фінансові зобов’язання     

5 Кошти інших банків  78 034  78 034  145 543  145 543  

6 Кошти клієнтів  515 182  515 182  479 064  479 064  

7 Субординований борг  30 260  30 260  30 253  30 253  

 
Таблиця 34.2. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю,  
за рівнями її оцінки:                                                                                                          (тис. грн.)  

Рядо
к 

Найменування статті Справедлива вартість за різними 
моделями оцінки 

Усього 
справедл

ива 
вартість 

Усього 
балансов

а 
вартість 

  Ринкові 
котирування 

(рівень І) 

Модель 
оцінки, що 

використо
вує 
спостереж
ні дані 
(рівень ІІ) 

Модель 
оцінки, що 

використовує 
показники, не 
підтверджені 
ринковими 
даними 
(рівень ІІІ) 

  

1 Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  

35 976  -  0  35 976  35 976  

1.1 Облігації підприємств  35 069  -  -  35 069  35 069  

1.2 Акції підприємств та інші цінні 
папери з нефіксованим 
прибутком  

877  -  0  877  877  

2 Усього фінансових активів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю  

35 976  -  0  35 976  35 976  

 
Балансова вартість цінних паперів, справедливу вартість яких не можливо достовірно визначити, станом на 
31.12.2012р. складає 703 тис. грн. Такі цінні папери обліковуються за собівартістю, оскільки не можуть  
бути оціненими за методами, що забезпечать достовірне визначення справедливої вартості таких цінних  
паперів.  
 
Протягом 2012 року продажу фінансових активів, справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, не 
відбувалось.  
 
Примітка 35. Операції з пов'язаними сторонами  
 
Таблиця 35.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 
2012 року                                                                                                                              (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані особи 

1 Кредити та заборгованість клієнтів  411  1 139  

2 Резерви під заборгованість за 
кредитами за станом на 31 грудня  

(12)  -  

3 Кошти клієнтів  20 898  9 045  

4 Резерви за зобов’язаннями  4  5  

 
 
 
 
 
Таблиця 35.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2012 рік  
                                                                                                                                (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані особи 

1 Процентні доходи  64  578  

2 Процентні витрати  (2 260)  (1 058)  

3 Результат від операцій з іноземною валютою  -  -  

4 Результат від переоцінки іноземної валюти  -  -  



 

5 Комісійні доходи  1  31  

6 Комісійні витрати  -  -  

7 Відрахування до резерву під знецінення кредитів 
та коштів в інших банках  

50  22  

8 Відрахування до резервів за зобов’язаннями  3  1  

9 Інші операційні доходи  -  -  

10 Адміністративні та інші операційні витрати  -  (140)  

 
Таблиця 35.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на  
кінець дня 31 грудня 2012 року                                                                                           (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

1 Інші зобов’язання  2 618  180  

 
Таблиця 35.4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними 
сторонами протягом 2012 року                                                                                                         (тис. 
грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

1 Сума кредитів, наданих пов’язаним сторонами 
протягом року  

1 121  2 795  

2 Сума кредитів, погашених пов’язаними 
сторонами протягом року  

1 242  2 885  

 
Таблиця 35.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31  
грудня 2011 року                                                                                                               (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані особи 

1 Кредити та заборгованість клієнтів  532  1 229  

2 Резерви під заборгованість за кредитами за 

станом на 31 грудня  

(62)  (22)  

3 Кошти клієнтів  32 975  4 149  

4 Резерви за зобов’язаннями  7  6 

 
Таблиця 35.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2011 рік  
                                                                                                                                            (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані особи 

1 Процентні доходи  158  77  

2 Процентні витрати  (1 972)  (340)  

3 Результат від операцій з іноземною валютою  -  -  

4 Результат від переоцінки іноземної валюти  54  6  

5 Комісійні доходи  -  94  

6 Комісійні витрати  -  -  

7 Відрахування до резерву під знецінення кредитів 
та коштів в інших банках  

(1)  (19)  

8 Відрахування до резервів за зобов’язаннями  (3)  (5)  

9 Інші операційні доходи  -  -  

10 Адміністративні та інші операційні витрати  -  (298)  

 
 
 
 
Таблиця 35.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на  
кінець дня 31 грудня 2011 року                                                                                       (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

1 Інші зобов’язання  2 442  183  

 
Таблиця 35.8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених  
пов’язаними сторонами протягом 2011 року                                                                        (тис. грн.)  



 

Рядок Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

1 Сума кредитів, наданих пов’язаним сторонами 

протягом року  

1 009  1 784  

2 Сума кредитів, погашених пов’язаними 
сторонами протягом року  

1 675  1 655  

 
Таблиця 35.9. Виплати провідному управлінському персоналу                                     (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

витрати нараховане 
зобов'язання 

витрати нараховане 
зобов'язання 

1 Поточні виплати працівникам  4 093 3 334 3 593 2 478 

 
Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування  
та контролювання діяльності материнського Банку та дочірньої компанії, зокрема Голова та члени 
Спостережної ради, Голова та члени Правління, заступники Голови Правління, головний бухгалтер та його 
заступники.  
 

Примітка 36. Дочірні, асоційовані та спільні компанії 
 

Рядок Назва Вид 
діяльності 

Величина та 
дата змін 

питомої ваги 
інвестицій у 
статутному 

капіталі 
об’єкта 

інвестування 
(% з одним 
десятковим 

знаком) 

Частка 
контрол

ю 

Частка 
участі в 
капіталі 

Країна 
реєстраці

ї 

1 Дочірні компанії       

1.1 ТОВ «Глобальна 
платіжна мережа»  

Інше грошове 
посередництво  

100,0%  
21.04.2011  

100,0%  100,0%  Україна  

 
Примітка 37. Події після дати балансу  
 
Суттєві події, які відбулися після дати балансу та що можуть вплинути на економічні рішення користувачів  
звітності відсутні.  
Плани щодо об’єднання бізнесу, припинення діяльності, істотного придбання активів, значні операції з акціями 
у материнського Банку відсутні. 



 

 

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління 

Загальні збори акціонерів 

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки 

№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори 

1 2 3 4 

1 2010 2 0 

2 2011 1 0 

3 2012 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 

акціонерів останнього разу? 
Реєстраційна комісія 

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх 
загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 

підсумків (за наявності нагляду)? 
 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних 

зборах останнього разу? 

Бюлетенями (таємне 

голосування) 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 

Реорганізація 
 

Внесення змін до статуту товариства v 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства v 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 
 

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень 
v 

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

дострокове припинення їх повноважень  

Інше (запишіть) 
 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (вкажіть необхідне) 
Ні 

Органи акціонерного товариства 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 5 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

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

років? 

55 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради 

(за наявності)?  

Стратегічного планування 
 

Аудиторський 
 

З питань призначень і винагород 
 



 

Інвестиційний 
 

Інші (запишіть) 
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну 

посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (вкажіть необхідне) 

Так 

Яким чином визначається розмір винагороди членів 
наглядової ради?  

Винагорода є фіксованою сумою 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або 
збільшення ринкової вартості акцій  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів 
товариства  

Члени наглядової ради не отримують винагороди v 

Інші (запишіть) 
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у 

внутрішніх документах акціонерного товариства?  

Галузеві знання і досвід роботи в галузі v 

Знання у сфері фінансів і менеджменту v 

Особисті якості (чесність, відповідальність) v 

Відсутність конфлікту інтересів v 

Граничний вік 
 

Відсутні будь-які вимоги 
 

Інші (запишіть) 
 

Коли останній раз було обрано нового члена 

наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 
 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 

змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 
v 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому 

нового члена наглядової ради ознайомили з його 
правами та обов'язками 

 

Для нового члена наглядової ради було організовано 

спеціальне навчання (з корпоративного управління або 
фінансового менеджменту) 

 

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

Інше (запишіть) 

підписанням цивільно-правового договору з 

членом Спостережної ради про виконання 
посадових обов’язків 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) 

Так 

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 
засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 

2 

 
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 

1 2 3 4 

Члени правління (директор) 
   

Загальний відділ 
   

Члени наглядової ради (голова 
   



 

наглядової ради) 

Юридичний відділ (юрист) 
   

Секретар правління 
   

Секретар загальних зборів 
   

Секретар наглядової ради 
   

Спеціальна особа, підзвітна наглядовій 
раді (корпоративний секретар) 

v v v 

Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами    

Інше (запишіть) 
   

 
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? 

 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не 

належить 
до 

компетенції 

жодного 
органу 

1 2 3 4 5 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

v 
   

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів)  
v 

  

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

v 
   

Обрання та відкликання голови 

виконавчого органу   
v 

  

Обрання та відкликання членів 
виконавчого органу  

v 
  

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
v 

   

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

v 
   

Обрання голови та членів ревізійної 

комісії 
v 

   

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу  
v 

  

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

v 
   

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

 
v 

  

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
v 

   

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних акцій 

v 
   

Затвердження аудитора 
 

v 
  

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів 
v v 

  

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує 
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення 

договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? 

Так 



 

(вкажіть необхідне) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства 
положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість? (вкажіть необхідне) 

Так 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 

Положення про загальні збори акціонерів v 

Положення про наглядову раду v 

Положення про виконавчий орган (правління) v 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

Положення про ревізійну комісію v 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

Інше (запишіть) 

Принципи 

корпоративного 
управління 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєтьс
я на загальних 

зборах 

Інформація 

публікується в 
офіційному 

друкованому 
виданні, 

оприлюднюється 

в 
загальнодоступні

й інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються 
для 

ознайомленн

я 
безпосереднь

о в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документі

в 
надаютьс

я на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на власній 

веб-сторінці 
акціонерног

о 
товариства 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова 
звітність, 

результати 
діяльності 

v v 
 

v v 

Інформація 

про 
акціонерів, 

які 
володіють 

10 

відсотками 
та більше 

статутного 
капіталу 

 
v 

  
v 

Інформація 

про склад 
органів 

товариства 
 

v 
  

v 

Статут та 
внутрішні 

документи 

v 
  

v v 

Протоколи 
загальних 

зборів 
акціонерів 

після їх 
проведення 

   
v v 



 

Розмір 

винагороди 
посадових 

осіб 
акціонерног

о 
товариства 

     

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 

до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть 

необхідне) 

Так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські 

перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 
протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 

Раз на рік 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
(вкажіть необхідне) 

Наглядова рада 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом 

останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 
Так 

З якої причини було змінено аудитора? 
 

Не задовольняв професійний рівень 
 

Не задовольняли умови договору з аудитором 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

Інше (запишіть) 
у зв'язку з реорганізацією 

аудиторської компанії 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської 

діяльності акціонерного товариства в минулому році?  

Ревізійна комісія v 

Наглядова рада 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства v 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

Перевірки не проводились 
 

Інше (запишіть) 

Національний банк України, 

Пенсійний фонд України, 
Державна податкова інспекція 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку 

останнього разу?  

З власної ініціативи 
 

За дорученням загальних зборів 
 

За дорученням наглядової ради 
 

За зверненням правління 
 

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

Інше (запишіть) відповідно до Статуту Емітента 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом 
останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

(вкажіть необхідне) 

Ні 

 Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції 
кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  

Випуск акцій 
 

Випуск депозитарних розписок 
 

Випуск облігацій 
 

Кредити банків v 



 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

Інше (запишіть) 
 

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 v 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік 
прав власності на акції у депозитарній системі України, 

протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 

Так 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав 
власності на акції у депозитарній системі України (далі - 

особа)? 
 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

Не задовольняли умови договору з особою 
 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

суду 
 

Інше (запишіть) 

у зв'язку з переведенням акцій 
Емітента з документарної форми 

існування у бездокументарну 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, 
правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) 

Так 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 

дату його прийняття. 

10.04.2012 

Яким органом прийнятий? Загальними зборами акціонерів 

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним 

товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (вкажіть необхідне) 

Так 

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) 

корпоративного управління оприлюднено. 

на власній веб-сторінці Емітента в 

мережі Інтернет 

       
Вкажіть інформацію 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. 
      Принципи корпоративного управління Емітента оприлюднені на веб-сторінці Емітента в мережі 

Інтернет: www.pinbank.ua.  
      Протягом звітного року (починаючи з дати прийняття) Емітент дотримувався прийнятих ним 

Принципів корпоративного управління. 

Звіт про корпоративне управління* 

      Метою створення та діяльності Емітента є здійснення підприємницької діяльності для 
одержання прибутку та наступного його розподілу серед акціонерів шляхом виплати дивідендів. 

      Станом на 31.12.2012р. власники істотної участі у Емітента відсутні.  
      Протягом звітного року власники істотної участі у статутному капіталі Емітента були відсутні.  

      Протягом звітного року були відсутні факти порушення членами Спостережної ради та 
Правління Емітента внутрішніх правил, що призвели б до заподіяння шкоди Емітенту або 

споживачам фінансових послуг Емітента.  

       
      Протягом року за наслідками перевірки діяльності Емітента щодо дотримання валютного 

законодавства, що проводилася Національним банком України, Емітентом сплачено штрафних 
санкцій на загальну суму 52 тис. грн.  



 

      Крім того, за порушення нормативу обов’язкового резервування в липні 2012 року до Емітента 

застосовано такий захід впливу, як застереження.  

       
      Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.  

      В ході своєї діяльності Емітент наражається на наступні види ризиків:  
      • кредитний ризик,  

      • ризик ліквідності,  

      • операційно-технологічний ризик,  
      • процентний ризик,  

      • валютний ризик,  
      • ринковий ризик,  

      • репутаційний ризик,  
      • юридичний ризик,  

      • стратегічний ризик.  

       
      Емітент працює в умовах динамічних змін кон’юнктури на основних сегментах фінансового 

ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фінансові результати діяльності 
Емітента в цілому впливають такі чинники, як рівень облікової ставки Національного банку України, 

ціна грошей на ринку кредитів та депозитів, зміни індексу фондового ринку України, валютний курс 

та рівень інфляції. Крім згаданих чинників ризику, на результати діяльності Емітента впливають 
також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового 

законодавства, інших норм, що регулюють банківську діяльність. До ризиків, які найбільш властиві 
та можуть впливати на діяльність Емітента, відносяться наступні: кредитний, ліквідності, ринковий, 

процентний, валютний, операційно-технологічний. Зазначені ризики є керованими, контролюються 
спрямованою на це системою управління ризиками.  

       

      Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу Емітента, 
який виникає внаслідок неплатоспроможності клієнта чи контрагента, що взяв на себе зобов’язання 

виконати умови будь-якої фінансової угоди із Емітентом (його підрозділом) або в інший спосіб 
виконати взяті на себе зобов'язання.  

      Кредитний ризик, в свою чергу, включає в себе ризик контрагента.  

      Ризик контрагента стосується негативних наслiдкiв, пов'язаних з дефолтом або погiршенням 
кредитоспроможностi контрагента з кредитних операцiй. У даному випадку кредитування не 

розглядається у вузькому значеннi (кредити, облiгацiї та iн.), а охоплює також операцiї i продукти, 
за яких виникає заборгованiсть контрагента перед Емітентом (наприклад купiвля дебiторської 

заборгованостi, торговi операцiї). Ризик контрагента тiсно пов'язаний з iншими бiльш конкретними 

видами ризику, такими як ризик концентрацiї (через значну заборгованiсть, концентрацiю в 
певному секторi економiки чи концентрацiю дочiрнiх чи афiлiйованих компанiй), ризик розмiщення 

та ризик розрахункiв (ризик того, що розрахунки за угодами будуть проходити не так, як 
очiкувалось).  

       
      Ризик ліквідності – це ризик того, що Емітент буде неспроможний виконати свої зобов’язання у 

належні строки у звичайних або непередбачених умовах. Ризик ліквідності може виникнути через 

незаплановані зміни або скорочення джерел фінансування; а також через нездатність розпізнати 
або врахувати зміни кон’юнктури ринку, які впливають на здатність швидко реалізувати активи з 

мінімальною втратою їх вартості.  
       

      Операційно-технологічний ризик – це імовірність виникнення збитків Емітента внаслідок 

неадекватності або збоїв внутрішніх процесів, впливу людського фактору, збоїв і помилок у 
системах, а також впливу зовнішніх подій. До цієї категорії належать всі види шахрайств, 

юридичний ризик і не належить стратегічний та репутаційний ризик. У разі збоїв в системі 
внутрішнього контролю операційно-технологічний ризик може призвести до фінансових збитків 

мати правові чи регулятивні наслідки або спричинити шкоду репутації.  
       

      Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по 

фінансовим інструментам буде змінюватися внаслідок змін ринкових параметрів (таких як валютні 
курси, ринкові процентні ставки, котирування цінних паперів тощо).  

      Ринковий ризик (операцій з цінними паперами) - це наявний або потенційний ризик для 
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, які є 

в торговому портфелі. Інструменти в торговому портфелі, позицію в яких Емітент не має наміру 

тримати до дати остаточного погашення, а отже має намір продати в коротко або 
середньостроковому часовому проміжку, є чутливими до цінового ризику.  



 

      Процентний ризик виникає внаслідок можливих несприятливих змін процентних ставок, зміни 

часової структури процентних ставок та форми кривої доходності, та може впливати на майбутні 

грошові потоки, справедливу вартість фінансових інструментів та, як наслідок, на прибутковість та 
капітал Емітента.  

      Валютний ризик – це ризик, що виникає внаслідок можливих несприятливих коливань 
валютних курсів та цін на банківські метали, та має потенційний вплив на надходження та капітал 

Емітента.  

      Ризик операцій з цінними паперами - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, які є в торговому 

портфелі. Інструменти в торговому портфелі, позицію в яких Емітент не має наміру тримати до дати 
остаточного погашення, а отже має намір продати в коротко або середньостроковому часовому 

проміжку, є чутливими до цінового ризику.  
      Цей вид ризику має потенційний вплив на прибутки/збитки Емітента.  

      Серед інших ризиків в діяльності Емітента можна виділити політичну нестабільність в країні, 

податкове навантаження та неефективну судову систему. Проте, Емітент не може вплинути на 
розвиток цих подій.  

       
      1. Для реалізації процесів управління ризиками Емітента бізнес-процеси поділяються на фронт і 

бек - офіси.  

      Функції в системі управління ризиками Емітента розподілені таким чином, що на рівні фронт-
офісу відбувається прийняття ризиків в межах встановлених обмежень, на рівні бек-офісу 

здійснюється виявлення, вимірювання, контроль та моніторинг прийнятих ризиків.  
      Контроль за відповідністю системи управління ризиками Емітента здійснюється службою 

внутрішнього аудиту.  
       

      Представники служби ризик-менеджменту є членами колегіальних органів Емітента: Комітету з 

управління активами та пасивами (КУАП), Кредитного комітету, Технологічного комітету.  
      Основні функції управління кредитним ризиком покладено на Кредитний комітет Емітента, який 

діє в межах повноважень, визначених Правлінням Емітента та нормативів кредитного ризику, 
встановлених Національним банком України. Кредитний комітет затверджує умови фінансування 

окремих кредитних проектів, класифікацію кредитного портфеля та формування резерву за 

активними операціями, встановлює ліміти повноважень на проведення певних активних операцій.  
      В зв’язку з політикою Емітента щодо обмеження банківського кредитування, процес управління 

кредитним ризиком спрямований на діючий кредитний портфель, метою управління є покращення 
його структури та якості, надання нових кредитів здійснюється лише першокласним клієнтам 

загальноукраїнського значення та клієнтам Емітента, що мають добру кредитну історію та 

потребують додаткового фінансування задля забезпечення виконання виробничих цілей.  
      В Емітента запроваджена система раннього реагування кризових явищ, що можуть спричинити 

невиконання зобов’язань в майбутньому, при цьому особлива увага приділяється індивідуальному 
моніторингу фінансового стану з метою запобігання виникнення проблемних активів, наявності та 

схоронності збереження заставного майна.  
      З метою мінімізації майбутніх втрат Емітентом проводиться:  

1) оцінка та аналіз тенденцій розвитку та регулювання банківських ризиків;  

2) моніторинг кон'юнктури ринку банківських послуг, ринку позикового капіталу та валютного 
ринку;  

3) визначення припустимого ризику для Емітента, що інтерпретується як припустимі втрати, 
граничного важеля ризик-капітал та цільового значення кредитного рейтингу;  

4) забезпечення навиків управління, що вимагаються, та здатності прийняття ризику (людські 

та фінансові ресурси) для підтримки стратегії бізнесу;  
5) створення організаційної структури та визначення ролей та відповідальності за управління 

ризиками;  
6) впровадження механізму інтегрованого виміру та управління ризиками;  

7) розробка процесів оцінки ризиків та аудита, а також використання Емітентом провідної 
практики фінансового сектору;  

8) формування активної позиції вищого керівництва по відношенню до ризик-менеджменту та 

матеріального стимулювання дотримання встановлених вимог;  
9) надання необхідних можливостей для навчання Емітента, включаючи аналіз попередніх 

проблем та неперервне навчання та розвиток.  
       

      2. При здійсненні функцій контролю та моніторингу рівня процентного ризику управління 

аналізу та ризиків проводить:  



 

• моніторинг форми кривої дохідності Емітента та оцінку її відповідності поточному ринковому 

рівню в розрізі строків та окремих валют;  

• моніторинг та контроль дотримання структурними підрозділами Емітента обмежень щодо 
встановлення процентних ставок залучення та розміщення в розрізі окремих валют;  

• аналіз дотримання Емітентом в цілому встановленого у бізнес-плані мінімального значення 
процентного спреду та надає пропозиції КУАП у частині прийняття управлінських рішень 

щодо загального коригування кривої дохідності Емітента;  

• моніторинг впливу на стан дотримання Емітентом процентного спреду обсягів операцій та 
зваженої доходності (вартості) за основними процентними активами та пасивами Емітента;  

• аналіз сценаріїв впливу зростання чи зменшення діючих ставок за активами / пасивами, а 
також зміни обсягів процентних активів / пасивів на процентний результат Емітента.  

       
      3. Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії керування валютним ризиком, 

яка включає у себе наступні елементи:  

• централізацію управління валютним ризиком;  
• використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків;  

• контроль та мінімізацію сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику;  
• хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення;  

      • встановлення системи лімітів.  

      КУАП є колегіальним органом Емітента, який на щомісячній основі контролює виконання лімітів 
відкритих валютних позицій, в разі досягнення понадлімітних значень розглядає пропозиції 

управління аналізу та ризиків щодо приведення розміру позиції у відповідність із встановленим 
лімітом або переглядає/закриває ліміти.  

       
      4. В процесі управління ринковим ризиком управління аналізу та ризиків здійснює оцінку 

ризику відкритих позицій, які зазнають впливу ринкового ризику в розрізі переліку інструментів, які 

формують торговий портфель Емітента. КУАП встановлює, переглядає, закриває ліміти відкритої 
валютної позиції за поданням управління аналізу та ризиків на підставі наявних факторів, які 

можуть свідчити про зміну валютного (фондового) ринку та здатні спричинити стресові коливання 
курсів валют.  

      Інструментами управління ринковим ризиком є:  

• встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі/продажу, з урахуванням умов, 
за яких результат проведення залежить від коливання ринкових цін;  

• встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції;  
• встановлення ліміту на вкладення у цінні папери;  

• оцінка волатильності котирувань;  

• позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури на ринку або значного 
зниження ресурсної бази Емітента;  

• формування резервів на покриття можливих збитків.  
       

      5. Правління Емітента впроваджує політики управління ризиками. Відповідальне за 
безпосереднє дотримання законодавства та внутрішніх процедур. Розробляє політику Емітента з 

дотримання законодавства та внутрішніх процедур, забезпечує її реалізацію та звітує перед 

Спостережною радою за управління комплаєнс - ризиком.  
      З метою зменшення операційно-технологічного ризику було запроваджено наступні заходи:  

1) складання внутрішньобанківських положень та методик, що регламентують управлінські та 
технологічні процеси Емітента;  

2) належного документування операцій та технологічних процесів;  

3) застосування процедур адміністративного та фінансового внутрішнього контролю 
(попереднього, поточного та послідуючого) організації бізнес-процесів, діяльності 

структурних підрозділів та здійсненням операцій окремими співробітниками;  
4) застосування принципів розмежування та обмеження функцій, повноважень та 

відповідальності співробітників, використання механізмів прийняття колегіальних рішень;  
5) встановлення обмежень на строки та обсяги операцій (ліміти на здійснення певних видів 

операцій, індивідуальні ліміти на здійснення операцій окремими співробітниками та т.ін.);  

6) страхування операційно-технологічних ризиків, що пов’язані з професійною та 
господарською діяльністю Емітента;  

7) організація системи контролю за формуванням внутрішньої та зовнішньої звітності.  
       

      6.Ризик ліквідності  

      Основні принципи стратегічного управління ризиком ліквідності:  
• Пріоритетність ліквідності при визначенні політики щодо розміщення коштів.  



 

• Постійність ідентифікації потреби Емітента в ліквідних коштах.  

• Планування та прогнозування дій Емітента в разі виникнення кризи ліквідності.  

• Врахування кореляції ризику ліквідності з іншими ризиками, а також з такими напрямками 
діяльності Емітента, як залучення та розміщення коштів.  

      Складовими частинами управління ризиком ліквідності Емітента є:  
• виявлення та аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на схильність Емітента до 

ризику ліквідності, прогноз їх змін;  

• розробка, затвердження та застосування методики оцінки (вимірювання) та аналізу ризику 
ліквідності на підставі комплексу кількісних та якісних показників;  

• встановлення та контроль виконання нормативів та коефіцієнтів, що обмежують рівень 
ризику ліквідності, що приймається Емітентом;  

• своєчасна підготовка звітності, що відображає стан схильності Емітента до ризику 
ліквідності;  

• прийняття та реалізація рішень щодо управління активами та пасивами Емітента, що 

спрямовані на підтримку прийнятного ступеню ризику ліквідності та рентабельності 
Емітента;  

• розробка детального плану на випадок кризових обставин (в т.ч. щодо подолання кризи 
ліквідності).  

       

      Основним документом щодо оперативного управління ліквідністю є Політика управління 
ризиком ліквідності та План заходів щодо подолання кризи ліквідності.  

      Емітентом визначені наступні основні задачі щодо управління ризиком ліквідності:  
• визначення складу та розрахунок значень кількісних показників, що характеризують стан 

ліквідності Емітента;  
• визначення та аналіз можливих сценаріїв зміни стану ліквідності Емітента;  

• обмеження рівня ризику ліквідності, що приймається, шляхом встановлення нормативних 

значень показників ліквідності (нормативів, коефіцієнтів та лімітів);  
• прийняття заходів, що спрямовані на підтримку відповідності фактичних показників 

ліквідності до нормативних значень;  
• контроль виконання обов’язкових нормативів ліквідності, що встановлені Національним 

банком України, та створення механізму прийняття рішень, що дозволяють усунути 

відхилення фактичних значень від нормативних;  
• організація поточного моніторингу, аналізу та звітності щодо схильності Емітента до ризику 

ліквідності.  
       

      7. Ризики інвестування полягають у можливих факторах, які можуть спричинити «розмиття» 

поточної частки акціонера у статутному капіталі Емітента, тобто є можливість докапіталізації 
Емітента, що спричинить зменшення частки кожного з акціонерів.  

      8. Серед інших ризиків в діяльності Емітента можна виділити політичну нестабільність в країні, 
податкове навантаження та неефективну судову систему. Проте, Емітент не може вплинути на 

розвиток цих подій.  
      Станом на 31.12.2012р. чисельність служби внутрішнього аудиту – 3 особи. Служба 

внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній раді. Служба внутрішнього аудиту у цілому та 

за функціями є самостійним підрозділом та не входить до складу інших підрозділів Емітента.  
      Керівник служби внутрішнього аудиту погоджений Національним банком України. Керівник 

служби внутрішнього аудиту бере участь в засіданнях Правління Емітента у випадках обговорення 
питань, пов’язаних з розвитком банку, бухгалтерських питань, а також в засіданнях Спостережної 

ради з питань, що стосуються внутрішнього контролю та аудиту.  

      Внутрішній аудит в регіональних відділеннях Емітента здійснюється службою внутрішнього 
аудиту відповідно до затвердженого плану роботи на рік шляхом виїзних перевірок та 

дистанційного інспектування.  
      Протягом звітного року службою внутрішнього аудиту проведено 25 перевірок, в тому числі 

перевірено 8 регіональних відділень.  
      Результати проведених службою внутрішнього аудиту перевірок та рекомендації для прийняття 

відповідних заходів надаються Голові Правління та/чи Заступнику Голови Правління, керівнику 

відповідального за здійснення операцій підрозділу для врахування в роботі. Узагальнений звіт про 
встановлені внутрішнім аудитом зауваження, виявлені ризики та надані рекомендації подається 

Спостережній раді. Службою внутрішнього аудиту надавались рекомендації щодо поліпшення 
внутрішнього контролю, запобігання ризикам та виправлення недоліків в роботі, дотримання вимог 

внутрішніх нормативних актів та чинного законодавства, інші. З врахуванням рекомендацій служби 

внутрішнього аудиту Головою Правління видаються розпорядження про виправлення встановлених 
службою внутрішнього аудиту недоліків, окремі питання розглядались на засіданнях Правління. У 



 

визначені строки розробляються заходи для виправлення зауважень та покращення стану роботи, 

виконання яких систематично контролюється службою внутрішнього аудиту.  

      Протягом звітного року були відсутні факти відчуження активів в обсязі, що перевищує 
встановлений у Статуті Емітента розмір. 

      Оскільки були відсутні факти купівлі-продажу активів протягом звітного року, що перевищували 
б встановлений у Статуті Емітента розмір, відповідна оцінка Емітентом не здійснювалась.  

       

      16.02.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 3 000 тис.грн. терміном 

більше року під 18,5% річних.  
      16.03.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 

ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 300 тис.грн. терміном 
більше року під 14% річних.  

      19.04.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 

ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 300 тис.грн. терміном 
до 03.05.2012р. під 14,0% річних.  

      16.05.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 1 000 тис.грн. терміном 

на один рік під 16,75% річних.  

      03.08.2012р. Емітент уклав депозитну угоду з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» щодо залучення коштів на депозитний рахунок в сумі 1 600 тис.грн. терміном 

на один рік під 16,75% річних.  
      Умови залучення коштів від дочірнього підприємства не відрізняються від загальних умов 

залучення (ставки та строки оприлюднені на офіційному сайті Емітента).  
      26.11.2012р. Емітент на загальних умовах уклав кредитний договір з дочірнім підприємством 

ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» на суму 1 800 тис.грн. терміном дії до 24.11.2016р., плата 

за користування кредитом, - 23% річних. ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» надало в заставу 
Емітенту основні засоби, заставна вартість яких складала 3 271 тис.грн.  

      03.01.2012р. Емітент на загальних умовах уклав з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» договір оренди програмно - технічних комплексів самообслуговування 

терміном дії до 31.12.2012р., щомісячна орендна плата складає 14 тис.грн.  

       
      В звітному році Емітент залучив кошти на депозитні рахунки від асоційованої компанії на 

загальну суму 300 тис.грн. на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були 
затверджені КУАП.  

       

      19.04.2012р. Емітент уклав договір з дочірнім підприємством ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА 
МЕРЕЖА» щодо банківського обслуговування клієнта в режимі віддаленого доступу з 

використанням програмного продукту «iBank2UA».  
       

      В звітному році Емітент залучав кошти від членів Спостережної ради:  
 в сумі 355 тис.доларів США на депозитний рахунок на загальних умовах залучення, що 

діяли у Емітента та були затверджені КУАП. Кошти залучені на строк до 22.03.2013р. (дата 

залучення – 21.03.2012р.);  

 в сумі 2 300 тис.доларів США, 3 000 тис. грн. та 100 тис. Євро на депозитні рахунки на 

загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП. Кошти 
залучені на строк до 22.12.2014р., 04.09.2013р., 04.09.2013р. відповідно;  

 в сумі 50 тис.грн. на загальних умовах залучення терміном більше року (з 09.11.2012р. по 

11.11.2013р.) Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та 
були затверджені КУАП.  

       

      В звітному році Емітент залучав кошти від членів Правління:  
 в сумі 12,5 тис. доларів США та 4,5 тис. Євро на депозитні рахунки від члена Правління 

Емітента на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП. 

Кошти залучені на строк до 15.04.2013р. та 29.04.2013р. відповідно (дати залучення – 
12.04.2012р. та 27.04.2012р. відповідно);  

 15.03.2012р. залучено на депозитний рахунок кошти на суму 20 тис. грн. Кошти залучалися 

на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були затверджені КУАП;  
 15.06.2012р. залучено на депозитний рахунок кошти на суму 40 тис. грн. під 17% річних 

строком на 3 місяці. Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента 

та були затверджені КУАП;  



 

 17.09.2012р. залучено кошти на депозитний рахунок на суму 40 тис. грн. під 21% річних 

строком на 3 місяці. Кошти залучалися на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента 

та були затверджені КУАП.  

       
      В звітному році Емітент залучив кошти на депозитні рахунки від асоційованої компанії на 

загальну суму 300 тис.грн. на загальних умовах залучення, що діяли у Емітента та були 
затверджені КУАП.  

       

      В звітному році Емітент відкрив овердрафти на карткові рахунки терміном на 1 рік в загальній 
сумі 519 тис.грн. управлінському персоналу Емітента та асоційованим особам. Умови надання 

кредитних коштів не відрізняються від умов надання коштів за відповідною програмою, 
затвердженою КУАП та Кредитним комітетом Емітента.  

       
      Також протягом звітного періоду Емітент обслуговував раніше укладені правочини з дочірнім 

підприємством, членами Спостережної ради та Правління.  

      Звіт зовнішнього аудитора ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" за результатами аудиторської 
перевірки косолідованої фінансової звітності Емітента за 2012 рік складений у відповідності до 

вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" та інших вимог Національного банку 
України. 

      Зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» визначено Спостережною радою Емітента 

в 2012 році.  
      Інформація про зовнішнього аудитора.  

      Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».  
      Код за ЄДРПОУ: 30373906.  

      Юридична адреса: вул. Грекова 3, кв. 9, м. Київ, 04112, Україна.  
      Поштова адреса: вул. Фізкультури, 28, м. Київ, 03680, Україна.  

       

       
      ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» здійснює свою діяльність в Україні з квітня 1999 року.  

      Емітент користується послугами зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» протягом 
2-х останніх років, а також користувався його послугами у 2008 році. 

      Протягом звітного року зовнішній аудитор ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» не надавав інші 

аудиторські послуги Емітенту.  
      Протягом звітного року у Емітента відсутні випадки конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора Емітента.  
      У 2008 році Емітент користувався послугами ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (аудитор О.С. 

Коновченко).  

      У 2009, 2010 роках Емітент користувався послугами ТОВ "Грант Торнтон Україна" (партнер І.А. 
Константінов).  

      У 2011, 2012 роках Емітент користувався послугами ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (аудитор 
Г.С. Нерсесян).  

      Інформація про стягнення, що були застосовані до зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
УКРАЇНА» Аудиторською палатою України протягом звітного року, у Емітента відсутня.  

       

      Протягом звітного року органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг, фактів подання недостовірної фінансової звітності Емітента, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлено не було. 
      Скарги від споживачів фінансових послуг Емітента розглядаються у порядку та в строки, 

встановлені чинним закододавством.  

      В структурі Емітента відсутній конкретний працівник, що був би уповноважений розглядати 
скарги. Всі скарги споживачі фінансових послуг Емітента мають право подавати до відділу 

документообігу Емітента. 
      Протягом звітного року до Емітента не надходили скарги стосовно надання ним фінансових 

послуг. 
      Протягом звітного року були відсутні позови до суду стосовно надання фінансових послуг 

Емітентом. 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
 

 



 



 

Інформація про осіб, що підписують документ 

       

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній 
інформації. 

 

Посада керівника емітента Голова Правління 

Прізвище, ім'я  
та по батькові керівника емітента 

Малкін Олег Олександрович 

  

Посада головного  

бухгалтера емітента 

Головний бухгалтер 

Прізвище, ім'я та по батькові 

головного бухгалтера емітента 

Колесник Ірина Вікторівна 

 


