Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1238/0/2-21
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Золотько Д.Я.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26410155
4. Місцезнаходження: 01135, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, площа Перемоги, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428 61 28, (044) 428 61 28
6. Адреса електронної пошти: admin@pinbank.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, №15
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.pinbank.ua/wpcontent/uploads/2021/04/26410155_202
0.pdf

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", скорочене офiцiйне
найменування АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" в цьому Звiтi iменується АТ
"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", а також Банк та Емiтент.
12) iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не надається в зв'язку з тим,
що таких змiн не вiдбувалось;
13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не надається
в зв'язку з тим, що таких змiн не вiдбувалось;
14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не надається в зв'язку з тим, що таких
змiн не вiдбувалось;

17) iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом - не надається в зв'язку з тим, що
придбання власних акцiй емiтентом не вiдбувалось;
18) iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв - не надається в зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних
паперiв не iснує;
20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається в зв'язку з
тим, що борговi цiннi папери не випускались;
21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - не надається в зв'язку з вiдсутнiсть як такого;
22) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента - не надається в зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв емiтента, крiм акцiй, не
iснує;
23) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - не надається в зв'язку з тим, що у
власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу
емiтента не iснує;
27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не надається в
зв'язку з тим, що такi правочини не здiйснювались;
30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не надається в
зв'язку з тим, що борговi цiннi папери емiтентом не випускались;
32) iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента - не надається в зв'язку з тим, що такi договори не
укладались;
33) iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з тим, що такi договори
не укладались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
20.06.1997
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
338100000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
200
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
----10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
32009109801026
3) поточний рахунок
32009109801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Операцiйне управлiння Нацiонального банку України, МФО 300001
5) IBAN
32002109801
6) поточний рахунок
32002109801
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська лiцензiя
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
2
3
4
5
178
25.10.2011 Нацiональний банк України
Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є
безстроковою.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33691415
4) Місцезнаходження
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило)
5) Опис
У 2005р. Емiтент брав участь у заснуваннi ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних
iсторiй". Органiзацiйно-правова форма: приватне акцiонерне товариство. Мiсцезнаходження:
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило). Основний вид дiяльностi
товариства: дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй. Вид вкладень:
акцiї. Внеском Емiтента до статутного капiталу товариства були грошовi кошти. Статутний
капiтал товариства станом на 31.12.2017р. складає 11 750 тис.грн. Емiтент володiє часткою у
статутному капiталi товариства у розмiрi 0,85% та має всi права щодо управлiння товариством,
якi передбаченi його статутом.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
1
20.08.2019
Опис

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)
2
3
Кiютiна Наталiя Михайлiвна
428-61-28, kiyutinanm@pinbank.ua
Кiютiна Н.М. має досвiд роботи корпоративного секретаря . Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи:
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник вiддiлу по роботi з
акцiонерним капiталом.

14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ <Рейтингове агентство <IВI Рейтинг>

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Оновлення
uaАА
рейтингової оцінки
емітента 25.09.2020

Опис

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
2) Місцезнаходження
Україна, 00001, - р-н, -, 3) Опис

Емiтент не має фiлiй та представництв, до його структури входять вiдокремленi структурнi
пiдроздiли мережi Емiтента - вiддiлення. Всi вiддiлення зареєстрованi на територiї України.
1.Вiддiлення №1 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04073, Україна, м.
Київ, пр-т Степана Бандери, 6 , дата реєстрацiї:12.12.2002 р. за № 02334.
2.
Вiддiлення №4 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 02094, м.
Київ, вул. Вiскозна, 3 , дата реєстрацiї:26.06.2003 р. за №03206.
3.
Вiддiлення №6 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004,
Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка,5-7/29, дата реєстрацiї:02.12.2003 р. за №03518.
4.
Вiддiлення №8 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04212,
Україна, м. Київ, вул. М.Малиновського, 12, ТЦ "Метрополiс" , дата реєстрацiї:09.03.2005 р. за №
5120.
5.
Вiддiлення №10 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м.
Київ, площа Перемоги, 1 , дата реєстрацiї:24.05.2005 р. за №05237.
6.
Вiддiлення №11 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023,
Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 , дата реєстрацiї:20.09.2007 р. за № 26/290/42.
7.
Вiддiлення №17 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м.
Київ, площа Перемоги, 1 , дата реєстрацiї:05.07.2016 р. за №26/290/66.
8.
Вiддiлення №19 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004,
Україна, м. Київ, ТЦ "Метроград" ПТП № 4 сектор А "Квартал бутiкiв"., дата
реєстрацiї:25.05.2012 р. за №26/290/60.
9.
Вiддiлення №38 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023,
Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-А, дата реєстрацiї:30.10.2008 р. за №26/290/53.
10.
Вiддiлення №23 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 03680, м.
Київ, бул. Вацлава Гавела, 16 , дата реєстрацiї:20.03.2009 за №26/290/56.
11.
Вiддiлення №32 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир, адреса:
10008, м. Житомир, вул. Пушкiнська 32/8, дата реєстрацiї:28.11.2008 р. за № 26/290/54.
12.
Вiддiлення №33 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Коростень,
Житомирської обл., адреса: 11500, Україна, Житомирської обл., м. Коростень, вул.,
Грушевського, 15., дата реєстрацiї:26.10.2004 р. за №30/2.
13.
Вiддiлення №5 ПАТ "ЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Львiв, адреса: 79000,
Україна, м. Львiв, вул. Матейка, 6. , дата реєстрацiї:13.11.2003 р. за №03495.
14.
Вiддiлення №27 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир , адреса:
10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 10, дата реєстрацiї:20.06.2012 р. за №26/290/61.
15.
Вiддiлення №28 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Рiвне, адреса: 33013,
Україна, м. Рiвне, вулиця Князя Володимира, 71, дата реєстрацiї:19.11.2013 за №26/290/63 .
16.
Вiддiлення 25 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Вiнниця, адреса: 21018,
м. Вiнниця, вул. Пирогова, 23-Б, дата реєстрацiї: 10.06.2003 р. за № 267/3/ змiни вiд 31.10.08 за №
26/290/52.
17.
Вiддiлення №29 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Жмеринка, Вiнницької
обл., адреса: 23100 Вiнницька область, м. Жмеринка, вул. Київська,1а, прим.29, дата
реєстрацiї:15.03.06 р. за № 20.
18.
Вiддiлення №13 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Днiпро, адреса: 49051,
Україна, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 3, дата реєстрацiї:05.03.2008 р. за № 26/290/48.
19.
Вiддiлення №16 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Кропивницький,
адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78, дата реєстрацiї:07.02.2007 р. за
№ 26/290/3.
20.
Вiддiлення №42 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65114,
Україна, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-В, дата реєстрацiї:19.11.2004 р. за №225, змiни вiд
05.07.2007 р. за № 09-116/16717/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56.
21.
Вiддiлення №43 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65007,
м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, дата реєстрацiї:19.11.2004 р. за №225.

22.
Вiддiлення №44 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65005,
м. Одеса, вул. Прохоровська, 26 , дата реєстрацiї:03.06.2005 р. за №130.
23.
Вiддiлення №46 АТ"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65104, м.
Одеса, вул. Iльфа i Петрова, будинок 18 - Б., дата реєстрацiї:05.09.2005 р. за №200.
24.
Вiддiлення №49 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65009,
м. Одеса, вул. Академiчна, 32, дата реєстрацiї:31.08.2018 р. за №26/290/69
25.
Вiддiлення №7 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Чернiвцi, адреса: 58000,
м. Чернiвцi, вул. Прутська, 23-А., дата реєстрацiї:21.08.2012 р. за №26/290/62.
26.
Вiддiлення №15 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Херсон, адреса: 73003,
м. Херсон, вул. Пестеля, 5, дата реєстрацiї:20.04.2012 р. за №26/290/59.
27.
Вiддiлення №39 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: 61166,
м. Харкiв,вул. Серпова, 4 , дата реєстрацiї:27.02.2009 р. за № 26/290/55 .
28.
Вiддiлення №40 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: 61058,
Україна, м. Харкiв, пр.-т Незалежностi, 2 , дата реєстрацiї:22.01.2007 р. за № 26/290/1.
29.
Вiддiлення №47 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: 61105
м. Харькiв, вул. Морозова, 13 , дата реєстрацiї:07.12.2005 р. за №281.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
405/7899/16-ц

Найменування
суду
Ленiнський
районний суд м.
Кiровограда

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК"

фiзичнi особа

-

338 491 дол. США
96 цент.,
819 211,18 грн.,

Опис:
звернення стягнення на предмет iпотеки
2
509/171/20
Овiдiопольський
районний суд
Одеської областi

Опис:
звернення стягнення на предмет iпотеки

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК"

фiзичнi особа

-

107 248 (сто сiм тисяч двiстi
сорок вiсiм) дол. США 63
цента., та 88 490 (вiсiмдесят
вiсiм тисяч чотириста
дев`яносто) грн. 14 коп.

Стан розгляду
справи
23.12.2020
Позов
задоволено.
Подано заяву
про видачу
виконавчих
листiв та
повного тексту
рiшення суду.

17.12.2020р.
ухвалено
рiшення, яким
позов Банка
задоволено.16.0
3.2021 до Банку
надiйшла заява
про перегляд
заочного
рiшення,
подготовлено та
подано
заперечення

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№49/БТ, 03.02.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Нацiональний банк
України

Вид стягнення
Порушення вимог
нормативноправового акту НБУ

Інформація про
виконання
Сплачено 11.02.2020р.

Опис:
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi Емiтента.
Органiзацiйна структура була затверджена Рiшенням Наглядової ради №22 вiд 30.08.2019 р. i була
введена в дiю з 02.09.2019 р.
Дiюча органiзацiйна структура була затверджена Рiшенням Наглядової ради №51 вiд
24.12.2020 р. i була введена в дiю з 01.01.2021 р.
Протягом звiтного року Емiтент не створював дочiрнiх пiдприємств.
Емiтент не має фiлiй та представництв, до його структури входять вiдокремленi структурнi
пiдроздiли мережi Емiтента - вiддiлення. Всi вiддiлення зареєстрованi на територiї України.
Ролi та перспективи розвитку структурних пiдроздiлiв Емiтента.
Метою створення та основними функцiями вiддiлень вiдповiдно до положень про вiддiлення є
полiпшення обслуговування клiєнтiв та надання всiм клiєнтам можливостi управлiння власними
коштами в зручнiй для нього формi.
Вiддiлення здiйснюють вiд iменi Емiтента обслуговування клiєнтiв (пiдприємств, установ,
органiзацiй i населення) шляхом виконання операцiй та надання послуг, вiдповiдно до Статуту
Емiтента, банкiвської лiцензiї, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України,
положення про вiддiлення та iнших локальних актiв Емiтента.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Емiтента за станом на кiнець звiтного 2020
року складає 200 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 25 особи, та осiб, якi
працюють за сумiсництвом - 1 особа.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за станом на кiнець звiтного 2020 року склав 66 717,2
тис. грн., що на 20 269,5 тис.грн. бiльше, нiж у минулому роцi.
На ринку фiнансових та банкiвських послуг вiдбувається перегрупування сил, формується бiльш
професiйне середовище, що дає можливiсть пiдвищити якiсть у всiх сферах роботи банку, в цiнi

<унiверсальнi> спецiалiсти - особливо в тих напрямках, якi скорочуються в першу чергу.
Набiр персоналу в порiвняннi з минулими роками мiнiмiзiровано, но вакансiї iз прiоритетних
напрямкiв актуальнi. В той же час - формується база контактiв <на майбутнє>.
Навчання внутрiшнiх кадрових резервiв в банку є альтернативою зовнiшньому пiдбору та
орiєнтується на стратегiю бiзнесу, в першу чергу фокусується на: використаннi внутрiшнiх
семiнарiв та тренiнгiв, якi направлено на пiдвищення якостi обслуговування, вдосконалення
навичок продажу.
Кадрова полiтика являє собою програму просування банку у громадськiй свiдомостi працiвникiв
як органiзацiї в цiлому та передбачає розумiння iнтересiв банку, розвиток лояльностi до банку. З
цiєю цiллю розроблено систему мотивацiї та компенсацiйного пакету з забезпеченням досягнення
результату, що залежить вiд KPI (ключових показникiв роботи), одним з яких є виконання та
перевиконання плану Банку.
Рiвень винагороди у банку залишається на стабiльному рiвнi, змiни можуть вiдбуватися тiльки в
залежностi вiд прiоритетностi напрямку бiзнесу: частина з/п виплачується за результатами
виконання поставлених завдань - як iндивiдуальних, так i по банку в цiлому, зберiгається
можливiсть отримувати змiнну частину, яка виплачується за результатами роботи, що розподiляє
вiдповiдальнiсть кожного за кiнцевий результат.
За 2020 рiк сума коштiв, спрямованих на виплати за програмами пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв та на iнформацiйно-консультацiйнi послуги, склала 101 145 тис. грн.
Кошти на соцiальнi програми для працiвникiв протягом року не спрямовувались.
Станом на кiнець звiтного перiоду пiдроздiли банку укомплектованi квалiфiкованими
спецiалiстами. Iз загальної кiлькостi працюючих на кiнець 2020 року становить 226 осiб, бiльш
нiж 90% працiвникiв Банку мають повну вищу освiту. Одним iз прiоритетних напрямкiв в
питаннях роботи з персоналом є пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня спiвробiтникiв, їх
управлiнських та фахових навикiв шляхом реалiзацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх навчальних
програм. Внутрiшнє навчання реалiзується через систему дистанцiйного навчання на
внутрiшньому порталi Банку. У 2020 роцi проходило дистанцiйне вiдвiдування зовнiшнiх
семiнарiв та iнших заходiв, якi допомагають пiдвищувати квалiфiкацiю та розвивати професiйнi
навики. Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог НБУ. У 2020 роцi: 37
працiвникiв дистанцiйно вiдвiдали тематичнi семiнари, вебiнари, конференцiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Станом на 01.01.2021р. Емiтент є членом або учасником таких установ:
Фiнансовi органiзацiї:
- Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб
- ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"
Платiжнi системи:
- MasterCard International Incorporated
- Visa International Service Association
- Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)
- S.W.I.F.T.
- Western Union Financial Services Inc.
- Money Gram Payment Systems, Inc.
Асоцiацiї:

- Асоцiацiя українських банкiв
- Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем <ЕМА>
- Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА)
MasterCard International Incorporated. Мiсцезнаходження: 2000 Purchase Street Purchase, NY 10577
USA. MasterCard International Incorporated - 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 Incorporated пропонує широкий вибiр карткових продуктiв для фiзичних та
юридичних осiб. Емiтент став асоцiйованим членом в 2002р. при спонсорствi ПАТ <Перший
український Мiжнародний Банк> (головний офiс розташований: вул. Андрiївська, 4, м. Київ,
Україна). Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.
Money Gram Payment Systems, Inc. Мiсцезнаходження: MoneyGram International MoneyGram
Headquarters 1550 Utica Avenue South St. Louis Park, MN 55416 1-800-328-5678 952-591-3000.
Money Gram Payment Systems, Inc. - американська фiнансова компанiя, що займається операцiями
на мiжнародному фiнансовому ринку. Компанiя заснована в 1940 роцi. Об'єднання здiйснює
вiдправку та виплату грошових переказiв в iноземнiй валютi по територiї України (дол. США,
Євро) за кордон/ отриманих iз-за кордону для фiзичних осiб, iнiцiйованих через систему <Money
Gram>. По всьому свiту Money Gram Payment Systems, Inc. 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. Емiтент став
членом в 2007р. Емiтент здiйснює проведення операцiй з фiзичними особами у вiдповiдностi до
встановлених системою <Money Gram> тарифiв, термiнiв та умов. Емiтент не володiє часткою у
статутному капiталi об'єднання.
S.W.I.F.T. Мiсцезнаходження: "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. Емiтент став
членом в 1998р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.
Visa International Service Association. Мiсцезнаходження головного офiсу: 900 Metro Centre
Boulevard, Foster City, California, USA. Visa International Service Association - 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. Емiтент
став асоцiйованим членом в 2002р. при спонсорствi ПАТ <Перший український Мiжнародний
Банк> (головний офiс розташований: вул. Андрiївська, 4, м. Київ, Україна). Емiтент не володiє
часткою у статутному капiталi об'єднання.
Western Union Financial Services Inc. Мiсцезнаходження: 12500 E. Belford Ave Englewood, CO
80112 USA. Western Union Financial Services Inc. - 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 Financial Services Inc. створена у США у 1851 роцi.

Об'єднання здiйснює вiдправку та виплату грошових переказiв в нацiональнiй валютi по територiї
України та в iноземнiй валютi: дол. США - за кордон/ iз-за кордону; Євро - iз-за кордону для
фiзичних осiб, iнiцiйованих через систему <Вестерн Юнiон>. Емiтент є активним учасником цiєї
платiжної системи, завдяки якiй клiєнти Емiтента можуть здiйснювати переказ коштiв у 195
країнах свiту. Емiтент є членом з 2009р. Емiтент здiйснює проведення операцiй з фiзичними
особами у вiдповiдностi до встановлених системою <Вестерн Юнiон> тарифiв, термiнiв та умов.
Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.
Асоцiацiя українських банкiв. Мiсцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, буд. 15, к. 703. 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.
Емiтент є членом асоцiацiї з 2002р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.
ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй". Мiсцезнаходження: Україна, 02660, м.
Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило). ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро
кредитних iсторiй" 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. Емiтент є членом бюро з 2005р. Емiтент
володiє часткою у статутному капiталi об'єднання у розмiрi 0,85%.
Нацiональна система масових електронних платежiв. Мiсцезнаходження: 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. Емiтент є
членом з 2006р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.
Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА). Мiсцезнаходження: 03035, м. Київ, вул.
Сурикова, 3, корпус ДКДЗ "Днiпро". УНIА об'єднує органiзацiї, що активно працюють на ринках
фiнансiв та нерухомостi, що за обсягом виданих кредитiв займають понад 70% ринку iпотечного
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. Емiтент є її членом з 2006 р. Емiтент не володiє
часткою у статутному капiталi об'єднання.
Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА". Мiсцезнаходження: 02002,
м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 5 (1) пiд'їзд. 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. Емiтент є членом з 2007р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi

об'єднання.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Мiсцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул.
Сiчових стрiльцiв, 17. 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. Емiтент став членом в 2000р. Емiтент не володiє
часткою у статутному капiталi об'єднання.
Результати фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента не залежать вiд iнших учасникiв
зазначених вище об'єднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
До Емiтента протягом 2020 року не надходили будь-якi пропозицiї з боку третi осiб щодо
реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдроздiли Емiтента керуються <Облiковою полiтикою АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК>, затвердженою рiшенням Наглядової ради (протокол № 51 вiд 24.12.2020р.)
Принципи облiкової полiтики.
3.1. Облiкова полiтика Банку побудована у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi з дотриманням таких принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi.
Повнота бухгалтерського облiку (повне висвiтлення)
Всi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без виняткiв.
Фiнансова звiтнiсть повинна вмiщувати всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати
операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею.
Превалювання сутностi над формою
Операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного
змiсту, а не за їх юридичною формою.
Автономнiсть
Активи та зобов'язання Банку повиннi бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань iнших банкiв
(пiдприємств) i власникiв Банку.
Окреме вiдображення активiв та пасивiв
Усi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi
рахунки є активими або пасивними, за винятком поточних рахункiв клiєнтiв, якi можуть мати
активне i пасивне сальдо, клiрингових, транзитних або технiчних рахункiв.
Оцiнка (iсторична (фактична)) собiвартiсть
Активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за
подiєю, що сталася ранiше). Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних
статей, мають переоцiнюватися при змiнi офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Обережнiсть (обачнiсть)

Застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не
завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються.
Безперервнiсть дiяльностi
Оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати в
майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, це повинно розкриватися
у фiнансових звiтах.
Нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат
Для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного
перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати
вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення,
незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Цей принцип застосовується за таких умов:
?
якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може
бути досить точно оцiнений;
?
якщо доход або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi (за дебетом - у
разi доходу i за кредитом - у разi витрат).
Умови вважаються виконаними, якщо:
?
є договiр про надання (отримання) послуг, який має юридичну силу;
?
є документи, якi пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг, а саме:
акт приймання-передавання, акт виконаних робiт, платiжна вимога-доручення, накладна.
За цих умов доходи (витрати) за операцiєю з надання (отримання) послуг визнаються у
бухгалтерському облiку в мiру їх надання (отримання).
В зв'язку з тим, що через вiдсутнiсть необхiдних даних не можна визначити точну суму доходiв
вiд здiйснення деяких операцiй Банку в останнi днi мiсяця, доходи враховуються в наступному
мiсяцi, незважаючи на те, що послуга надана у попередньому мiсяцi.
У разi невиконання зазначених вище умов принципи нарахування та вiдповiдностi
застосовуються в межах принципу обережностi, за яким неприпустима як переоцiнка активiв, так
i недооцiнка зобов'язань. Банк повинен врахувати доходи вiд наданої послуги у розмiрi витрат,
пов'язаних з наданням такої послуги, якщо є впевненiсть в отриманнi цих доходiв; якщо такої
впевненостi немає, враховуються тiльки витрати. Доходи за такими операцiями облiковуються пiд
час їх фактичного отримання.
Суттєвiсть
У фiнансових звiтах повинна вiдображатись вся суттєва iнформацiя, корисна для прийняття
рiшень. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або викривлення може вплинути на економiчнi
рiшення користувачiв звiтностi.
Вiдкритiсть
Фiнансовi звiти мають бути достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути двозначностi,
правдиво вiдображати операцiї Банку з необхiдними поясненнями в примiтках про правила оцiнки
активiв i зобов'язань. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту статей звiтiв. Звiтнiсть має бути чiтко
викладена i зрозумiла користувачам.
Сталiсть (послiдовнiсть)
Постiйне з року в рiк застосування Банком обраних методiв. Змiна методiв облiку та оцiнки статей
балансу можлива у випадках, коли це вимагається мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi та нормативними актами Нацiонального банку України, а також у вападках, коли така
змiна приводить до надання бiльш достовiрної i доречнiшої iнформацї щодо фiнансового стану,
результатiв дiяльностi, грошових потокiв Банку у його фiнансовiй звiтностi.
3.2. Забороняється взаємний залiк активiв та зобов'язань, або доходiв та видаткiв, як в
бухгалтерських записах, так i в фiнансовiй звiтностi, а саме:
?
кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних
юридичних та фiзичних осiб;
?
кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi одних

i тих же юридичних чи фiзичних осiб, що враховуються в рiзних валютах та з рiзними термiнами
повернення;
?
вкладiв (депозитiв) та кредитiв, наданих пiд заставу вкладу (депозиту);
?
витрат на виплату процентiв та доходiв у виглядi процентiв тiєї ж самої юридичної особi.
II. МЕТОДИ ОЦIНКИ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, IНШИХ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
4.
Загальнi вимоги до оцiнки
Бухгалтерський облiк, що ведеться Банком, передбачає процес визнання кожної окремої статтi
балансу та звiту про фiнансовий стан, основними елементами яких є активи, зобов'язання та
власний капiтал.
Необхiдною умовою для визнання активiв та зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть
визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi.
Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та
прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу
здiйснювати заходи з полiпшення структури балансу, зменшення низько лiквiдних i недоходних
(неробочих) активiв, що врештi сприяє змiцненню фiнансового стану та стабiльностi Банку.
Облiкова полiтика Банку в частинi методiв оцiнки активiв та зобов'язань, їх переоцiнки,
створення оцiночних резервiв на покриття можливих втрат реалiзується вiдповiдно до МСФЗ,
законодавства, нормативно-правових актiв, правил та положень Банку.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання статистичної i фiнансової звiтностi активи i
зобов'язання Банку оприбутковуються за:
- iсторичною або первiсною вартiстю (вартiстю їх придбання або виникнення);
- справедливою (ринковою) вартiстю.
5.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
5.1. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi активи, якi Банк
утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльноcтi, надання послуг, здавання в оренду
iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу,
якщо вiн довший за рiк).
5.1.1. Оцiнка та облiк основних засобiв в Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 16
"Основнi засоби" та Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних
активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно
визначена.
5.1.2. Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного об'єкта основних засобiв складається з таких витрат:
?
суми, що сплачується постачальникам активiв (з вирахуванням торговельних знижок) та
пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв);
?
реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються у
зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв;
?
суми ввiзного мита;
?
суми непрямих податкiв в зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони
не вiдшкодовуються Банку);
?
витрат зi страхування ризикiв, пов'язаних з доставкою основних засобiв;
?
витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;
?
iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому
вони придатнi для використання за призначенням.

Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання або
доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi.
5.1.3. Пiсля початкового визнання облiк основних засобiв у Банку (крiм групи "Будинки, споруди
та передавальнi пристрої") ведеться за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При цьому методi
переоцiнка основних засобiв не здiйснюється.
Обраний метод Банк застосовує для всiх об'єктiв певної групи основних засобiв.
5.1.4. За потреби, Правлiння Банку згiдно з чинним законодавством може приймати рiшення
щодо переоцiнки або iндексацiї основних засобiв як у фiнансовому так i у податковому облiку.
Переоцiнка об'єкта основних засобiв здiйснюється, якщо його залишкова вартiсть суттєво (бiльш
нiж на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. Пiд
час переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв
групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.
У цьому випадку для групи основних засобiв, що переоцiнюються, з початку наступного року
обирається метод облiку за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. В Облiкову полiтику
вносяться вiдповiднi змiни.
5.1.5. З 01.01.2012 облiк основних засобiв групи "Будинки, споруди та передавальнi пристрої"
ведеться за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" проводиться
щорiчно станом на 31 грудня звiтного року за таким методом вiдображення накопиченої
амортизацiї на дату переоцiнки (без перегляду норм амортизацiї): накопичена амортизацiя
перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi об'єкта основних засобiв таким чином,
щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Переоцiнена
первiсна вартiсть i сума зносу об'єкта основних засобiв визначається множенням первiсної
вартостi та суми зносу об'єкта основних засобiв на iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки
визначається дiленням справедливої вартостi об'єкта, який переоцiнюється, на його залишкову
вартiсть.
Рiзниця мiж сумою (перевищення) попереднiх дооцiнок i сумою попереднiх уцiнок залишкової
вартостi об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу пiд час вибуття об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були
переоцiненi.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 № 480, зi змiнами та доповненнями, розробленої з
врахуванням основних вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
5.1.6. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно з порядком
нарахування амортизацiї, який викладено в чинному Положеннi про порядок бухгалтерського
облiку основних засобiв i нематерiальних активiв та нарахування амортизацiї у Банку.
Лiквiдацiйна вартiсть активу для розрахунку норми амортизацiї приймається за нуль.
Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому
об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання, i припиняється, починаючи
з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основних засобiв.
У фiнансовому облiку амортизацiї пiдлягають усi необоротнi активи (крiм землi i незавершених
капiтальних iнвестицiй) з вiднесенням загальної суми амортизацiї на витрати Банку. У
податковому облiку амортизацiя нараховується та вiдноситься до витрат згiдно з вимогами
чинного податкового законодавства України.
Банк може застосовувати прискорений метод нарахування амортизацiї, пiсля прийняття
вiдповiдного рiшення Правлiнням Банку. В податковому облiку метод прискореної амортизацiї
не застосовується.

Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх
лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше: на дату переведення
активiв до категорiї активiв, утримуваних для продажу, iнвестицiйної нерухомостi, або на дату
припинення визнання активiв.
5.1.7. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз
полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо),
у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання
цього об'єкта. В податковому облiку змiна вартостi основних засобiв здiйснюється згiдно з
вимогами чинного податкового законодавства України.
До модернiзацiї (модифiкацiї) можна вiднести роботи, що виконуються з метою покращення
ресурсу виробу iз замiною будь-яких частин, у тому числi базових на частини, якi вiдрiзняються
вiд замiнюваних бiльшою потужнiстю або iншими показниками, що покращують властивостi
основного засобу, та призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
первiсноочiкуваних вiд використання об'єкта.
Дообладнання - це встановлення додаткового обладнання, або пристроїв.
Добудова - це роботи з завершення будiвництва об'єкта.
Реконструкцiя для будiвель i споруд капiтального характеру - це комплекс будiвельних робiт,
пов'язаних iз змiною технiко-економiчних показникiв або використання об'єкта за новим
призначенням в межах iснуючих будiвельних габаритiв.
5.1.8. Капiтальний ремонт будiвель та споруд капiтального характеру - це комплекс
будiвельних робiт, пов'язаних з вiдновленням або покращенням експлуатацiйних показникiв iз
замiною або вiдновленням несучих або огороджувальних конструкцiй та iнженерного обладнання
без замiни будiвельних габаритiв об'єкта та його технiко-економiчних показникiв.
Ремонтно-реставрацiйнi роботи в будiвлях i спорудах капiтального характеру - це комплекс
заходiв з вiдновлення та фiзичного збереження пам'яток в iснуючому виглядi без змiни їх
художньо-iсторичного вигляду, що включають реставрацiю пам'яток архiтектури, елементи
ремонту, консервацiї, а також пристосування їх для нового використання.
Капiтальний ремонт транспортних засобiв - ремонт, який виконується для вiдновлення
справностi та повного або близького до повного вiдновлення ресурсу виробу iз замiною чи
вiдновленням будь-яких частин, у тому числi базових.
Капiтальним ремонтом комп'ютерної технiки вважається замiна материнської плати i
процесора. Процес модернiзацiї комп'ютерної технiки включає в себе встановлення додаткових
пристроїв (наприклад: мережеве обладнання, мультимедiйне обладнання, збiльшення оперативної
пам'ятi тощо), якi розширюють сферу застосування комп'ютерної технiки.
Капiтальним ремонтом банкомата вважається замiна системного блоку, монiтора,
диспенсера, картридера.
5.1.9. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для
використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його
використання (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування, поточного ремонту
тощо), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть.
5.1.10. За потреби Банк може приймати основнi засоби у заставу або надавати у заставу власнi
основнi засоби, якi здатнi реально забезпечити виконання зобов'язань вiдповiдно до законодавчих
актiв України.
5.1.11. Об'єкти основних засобiв припиняють визнаватися в балансi у разi їх вибуття
внаслiдок продажу, безоплатного передавання (передавання без переходу права власностi), втрати
(лiквiдацiї) або невiдповiдностi критерiям їх визнання як активiв.
При реалiзацiї основних засобiв, що були в експлуатацiї та залишкова вартiсть яких перевищує
цiну реалiзацiї, сума перевищення залишкової вартостi над цiною реалiзацiї вiдноситься на

витрати Банку. В податковому облiку при визначеннi таких витрат необхiдно керуватись нормами
дiючого податкового законодавства України.
Порядок облiку власних основних засобiв, наданих у заставу, а також порядок реалiзацiї, передачi
та лiквiдацiї основних засобiв Банку визначений чинним Положенням про порядок
бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв та нарахування амортизацiї у
Банку.
5.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою
використання їх у своїй дiяльностi, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть придбання яких не перевищує 6000 (шiсть
тисяч) гривень.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi використання
об'єкта (при передачi його в експлуатацiю) в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Порядок списання непридатних для подальшого використання малоцiнних необоротних активiв
визначений чинним Положенням про порядок бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв Банку.
5.3. Списанi (лiквiдованi) основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи можуть бути
(за потреби та економiчної доцiльностi) утилiзованi. Порядок здiйснення та оформлення лiквiдацiї
об'єктiв основних засобiв через знищення (з утилiзацiєю) визначений чинним Положенням про
порядок бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв та нарахування
амортизацiї у Банку.
Витрати на знищення (утилiзацiю) списаних основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв вiдносяться на рахунок 7499 "Iншi витрати" на пiдставi акту виконаних робiт
по знищенню (утилiзацiї).
5.4. Необоротнi активи, якi Банк утримує з метою продажу, та їх балансова вартiсть буде
вiдшкодовуватися через операцiю з продажу, а не поточного використання, визнаються
необоротними активами, утримуваними для продажу.
Оцiнка та облiк необоротних активiв, утримуваних для продажу, в Банку здiйснюється вiдповiдно
до вимог МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" та
"Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України",
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 № 480, iз
змiнами та доповненнями.
Банк не має права облiковувати необоротний актив, який було тимчасово вилучено iз
використання, якщо його балансова вартiсть в основному вiдшкодовуватиметься пiд час
поточного використання, як необоротний актив, утримуваний для продажу.
5.4.1. Банк класифiкує необоротнi активи, як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття
рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан
активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь
iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї.
Якщо на дату прийняття рiшення про визнання необоротних активiв як таких, що утримуються
для продажу, не виконуються вищезазначенi умови, але будуть виконанi протягом трьох мiсяцiв
пiсля визнання активу, то Банк має право класифiкувати їх як утримуванi для продажу.
Банк зобов'язаний продовжувати класифiкувати необоротнi активи, як утримуванi для продажу,
якщо не було здiйснено продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими Банк не може
здiйснити контроль, а також якщо є достатнi свiдчення того, що Банк продовжує виконувати план
продажу необоротного активу.
5.4.2. Перед первiсною класифiкацiєю активiв як утримуваних для продажу Банк здiйснює
оцiнку балансової вартостi активiв:
а) для необоротних активiв Банку, що облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), така
оцiнка полягає в переглядi їх на зменшення корисностi з вiдображенням такого зменшення (у разi

його визнання) в облiку;
б) для необоротних активiв Банку, що облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою
вартiстю), така оцiнка передбачає здiйснення їх переоцiнки.
5.4.3. Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою
вартiстю за вирахуванням витрат на продаж та облiковуються на балансовому рахунку 3408
"Необоротнi активи, утримуванi для продажу".
Зменшення/вiдновлення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу,
визнається в доходах або витратах на дату припинення їх визнання.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується як у фiнансовому,
так i у податковому облiку.
5.4.4. Якщо банк класифiкував необоротний актив як утримуваний для продажу, але надалi не
виконуються умови наведенi в пунктi 5.4.1, то такий актив не класифiкується як необоротний
актив, утримуваний для продажу.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку переведення необоротних активiв залежно вiд намiрiв
щодо способу їх подальшого використання: до категорiї необоротних активiв, призначених для
використання в процесi дiяльностi або до категорiї iнвестицiйна нерухомiсть.
5.5. Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримувана Банком як власником (або орендарем як актив з права користування) з
метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягення обох
цiлей, а не для:
- використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або
- продажу в звичайному ходi дiяльностi.
5.5.1. Оцiнка та облiк iнвестицiйної нерухомостi в Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями.
Iнвестицiйна нерухомiсть, утримувана Банком - орендарем як актив з права користування,
визнається вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда".
5.5.2. До iнвестицiйної нерухомостi належать об'єкти основних засобiв, визначенi за такими
критерiями:
?
земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi (не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi);
?
земля, подальше використання якої на цей час не визначено (якщо Банк ще не визначив,
чи буде вiн використовувати землю як нерухомiсть, зайняту власником, чи для короткострокового
продажу пiд час звичайної дiяльностi, тодi земля вважається утриманою для збiльшення капiталу);
?
будiвля, що перебуває у власностi Банку (або пов'язаний з будiвлею актив з права
користування, що утримується Банком) та надана в оренду за одним або кiлькома договорами про
оперативну оренду;
?
будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в оренду за одним або
кiлькома договорами про оперативну оренду;
?
нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання як
iнвестицiйна нерухомiсть.
Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або частина будiвлi, що
класифiкована, як об'єкт iнвестицiйної нерухомостi.
5.5.3. Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини, що використовуються з рiзною метою: одна частина - для отримання доходу вiд орендної
плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi Банку або для
адмiнiстративних цiлей.

У бухгалтерському облiку такi частини об'єкта нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi окремо. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише 10% об'єкта утримується для
використання в процесi дiяльностi Банку або для адмiнiстративних цiлей.
5.5.4. Банк пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi, яка є його власнiстю, оцiнює
та вiдображає її в бухгалтерському облiку за собiвартiстю (первiсною вартiстю), яка включає цiну
придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi
визнаються витратами пiд час їх здiйснення.
Капiтальнi iнвестицiї на будiвництво або забудову та на реконструкцiю об'єкта iнвестицiйної
нерухомостi, який в довгостроковiй перспективi використовуватиметься як iнвестицiйна
нерухомiсть, збiльшують його вартiсть.
При первiсному визнаннi iнвестицiйна нерухомiсть, утримувана Банком - орендарем як актив з
права користування, оцiнюється за її собiвартiстю вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда".
5.5.5. З 01.01.2012 оцiнка об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi в Банку пiсля початкового визнання
здiйснюється за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi (переоцiнки) в
прибутку або збитку. При цьому амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюється вiдповiдно до МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi", повинна вiдображати, серед iншого, дохiд вiд оренди згiдно з поточними
угодами про оренду, а також iншi припущення учасникiв ринку при складаннi цiни на
iнвестицiйну нерухомiсть.
При застосуваннi методу оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю
Банк послiдовно застосовує цей метод до часу вибуття або рекласифiкацiї таких об'єктiв, а їх
переоцiнка повинна проводитись щорiчно станом на 31 грудня звiтного року до часу їх вибуття
або рекласифiкацiї.
У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне
обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною цiєї будiвлi, не визнається в
облiку окремо як основний засiб, а включається до справедливої вартостi єдиного об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо Банк як орендар використовує модель справедливої вартостi для оцiнки iнвестицiйної
нерухомостi, яка утримується як актив з права користування, то вiн оцiнює за справедливою
вартiстю актив з права користування, а не базову нерухомiсть.
5.5.6. Переведення об'єкта нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi та з категорiї
iнвестицiйної нерухомостi до iнших Банк проводить лише в разi змiни способу його
функцiонального використання, що пiдтверджується такими подiями:
?
початком зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з iнвестицiйної
нерухомостi до нерухомостi, зайнятої власником;
?
закiнченням зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з нерухомостi, зайнятої
власником, до iнвестицiйної нерухомостi.
При застосуваннi методу оцiнки iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю:
?
переведення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi до категорiї нерухомостi, зайнятої
власником, здiйснюється за справедливою вартiстю на дату переведення. Пiд час здiйснення
такого переведення прибуток або збиток не виникає;
?
переведення об'єкта з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної
нерухомостi рiзниця мiж балансовою та справедливою вартiстю нерухомостi на дату переведення
визнається Банком як переоцiнка основних засобiв.
5.5.7. Будь-яка рiзниця мiж справедливою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi, яка будується або
будiвництво якої завершується, або полiпшується Банком самостiйно та буде облiковуватися в
подальшому за справедливою вартiстю, i її попередньою балансовою вартiстю на дату оцiнки
визнається як iншi витрати (рахунок 7499) або iнший дохiд (рахунок 6499) звiтного перiоду.
Якщо Банком визначено оцiнку iнвестицiйної нерухомостi, що будується, за справедливою

вартiстю, то Банк зобов'язаний облiковувати цю iнвестицiйну нерухомiсть у разi завершення її
будiвництва за справедливою вартiстю.
5.5.8. Банк припиняє визнавати в балансi об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiд час його вибуття
внаслiдок продажу або передавання у фiнансову оренду або якщо бiльше не очiкується отримання
будь-яких економiчних вигiд вiд його використання.
Рiшення щодо придбання, використання, переведення до iншої категорiї нерухомостi,
передавання у фiнансову оренду та продажу iнвестицiйної нерухомостi приймає Правлiння Банку.
5.6. Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має матерiальної форми, не є
утримуваними грошима та активами, що мають бути отриманi у фiксованiй або визначенiй сумi
грошей, та може бути iдентифiкований.
Оцiнка та облiк нематерiальних активiв в Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 38
"Нематерiальнi активи" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних
активiв банкiв України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями.
5.6.1. Об'єкт вiдповiдає визначенню нематерiального активу якщо його можна iдентифiкувати,
якщо Банк може здiйснювати контроль над використанням цього об'єкта, та якщо вiд його
використання очiкується надходження майбутнiх економiчних вигод для Банку.
Можливiсть iдентифiкацiї нематерiального актива полягає в можливостi його вiдокремлення.
Актив є вiдокремлюваним, якщо дiї, якi виконуються з цим активом (наприклад, обмiн), не
впливають на отримання майбутнiх економiчних вигод, що надходять вiд iнших активiв,
використовуваних у тiй самiй дiяльностi, яка приносить дохiд.
Банк контролює нематерiальний актив, якщо має повноваження отримувати майбутнi економiчнi
вигоди, що надходять вiд основного ресурсу, а також якщо iснує можливiсть обмежити доступ
iнших користувачiв до цих вигод. Здатнiсть контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд
нематерiальних активiв, як правило, виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в
судовому порядку.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд
вiд реалiзацiї продукцiї чи послуг, заощадження витрат або iншi вигоди, якi є результатом
використання активу.
5.6.2. Нематерiальний актив визнається, якщо:
?
iснує iмовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу,
надходитимуть до Банку;
?
вартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
5.6.3. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання (з
вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню,
та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного
для використання за призначенням. Строк служби нематерiальних активiв встановлюється,
виходячи зi строку їх корисного використання (розглядається в кожному окремому випадку), але
не бiльше десяти рокiв.
У податковому облiку строк служби нематерiальних активiв встановлюється вiдповiдно до вимог
чинного податкового законодавства України.
5.6.4. Банк розглядає нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисного
використання, якщо на пiдставi аналiзу всiх чинникiв (юридичних, нормативних, договiрних,
економiчних тощо) немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде,
за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв до Банку (наприклад, право
постiйного користування земельною дiлянкою).
Банк у кiнцi кожного року оцiнює нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного
використання на наявнiсть ознак невизначеностi обмеження строку їх корисного використання.
Якщо таких ознак немає, то Банк установлює строк корисного використання таких

нематерiальних активiв.
5.6.5. Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк надалi здiйснюється за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi. При цьому методi переоцiнка нематерiальних активiв не
здiйснюється.
5.6.6. За потреби, Правлiння Банку згiдно з чинним законодавством може приймати рiшення
щодо переоцiнки нематерiальних активiв. Банк може здiйснювати переоцiнку нематерiальних
активiв за справедливою вартiстю, якщо для таких активiв є активний ринок. У разi переоцiнки
об'єкта нематерiальних активiв на ту саму дату слiд переоцiнити всi iншi активи тiєї групи, до якої
належить цей об'єкт (крiм тих, щодо яких немає активного ринку).
В цьому випадку для групи нематерiальних активiв, що переоцiнюються, з початку наступного
року обирається метод облiку за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до "Iнструкцiї з
бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України", затвердженої
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 №480, зi змiнами та
доповненнями, розробленої з врахуванням основних вимог мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
5.6.7. Знос нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно з порядком
нарахування амортизацiї, який викладено в чинному Положеннi про порядок бухгалтерського
облiку основних засобiв i нематерiальних активiв та нарахування амортизацiї у Банку.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не
пiдлягають.
5.6.8. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз
удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку
використання, що сприятиме збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта нематерiальних активiв у придатному для
використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його
використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову
вартiсть.
5.6.9. Об'єкти нематерiальних активiв припиняють визнаватися в балансi у разi їх вибуття
внаслiдок продажу, безоплатного передавання (передавання без переходу права власностi), втрати
(лiквiдацiї) або невiдповiдностi критерiям їх визнання як активiв.
За потреби Банк може приймати нематерiальнi активи у заставу або надавати у заставу
власнi нематерiальнi активи, якi здатнi реально забезпечити виконання зобов'язань вiдповiдно до
законодавчих актiв України.
Порядок облiку власних нематерiальних активiв та наданих у заставу, а також порядок реалiзацiї,
передачi та лiквiдацiї нематерiальних активiв Банку визначений в чинному Положеннi про
порядок бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв та нарахування
амортизацiї у Банку.
5.7.
Оренда необоротних активiв.
Орендою є договiр або частина договору, який передбачає право на використання активу
(базового активу) протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.
Оцiнка та облiк операцiй з надання/отримання Банком в оренду необоротних активiв здiйснюється
вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Оренда" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв
i нематерiальних активiв банкiв України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями.
5.7.1. Договiр в цiлому або окремi компоненти є договором оренди, якщо виконуються певнi
критерiї:
?
актив є iдентифiкованим;

?
орендарю передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди (використання
активу, утримання активу або передавання його у суборенду) протягом строку використання
активу;
?
орендар має право визначати спосiб використання активу протягом певного перiоду в
обмiн на компенсацiю;
?
орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його використання.
Банк проводить повторну оцiнку того, чи є угода орендною або чи мiстить вона оренду, лише
якщо змiнюються умови угоди.
Для договорiв, якi мiстять компонент оренди, а також один або бiльше додаткових компонентiв,
що вiдмiннi вiд оренди (платежi за супутнi, експлуатацiйнi послуги тощо):
?
Банк як орендар облiковує кожний компонент оренди в договорi як оренду окремо вiд
компонентiв, що не пов'язанi з орендою цього договору (згiдно п.12 МСФЗ 16) - розподiляє
компенсацiю, передбачену в договорi, на кожний компонент оренди на пiдставi вiдносної окремо
взятої цiни компонента оренди та агрегованої окремо взятої цiни компонентiв, що не пов'язанi з
орендою. Компоненти, що не пов'язанi з орендою, облiковуються згiдно iнших застосованих
стандартiв;
?
Банк як орендодавець розподiляє компенсацiю, передбачену в такому договорi,
застосовуючи вимоги пп.73 - 90 МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
5.7.2. Банк визначає строк оренди, як невiдмовний перiод оренди, протягом якого орендар має
право використовувати базовий актив, разом з такими перiодами:
?
на якi розповсюджується право продовження оренди у випадку, якщо Банк об?рунтовано
впевнений в тому, що вiн скористається такою можливiстю;
?
на якi розповсюджується право припинити дiю оренди, якщо Банк об?рунтовано
впевнений в тому, що вiн не скористається такою можливiстю.
Банк переглядає строк оренди, якщо сталася змiна невiдмовного перiоду оренди.
5.7.3. У вiдносинах оренди, зокрема, застосовуються поняття:
?
базовий актив - актив, що є предметом оренди, i право щодо використання якого передане
орендодавцем орендарю;
?
актив з права користування, що представляє собою право орендаря використовувати
базовий актив протягом строку оренди.
Датою початку оренди вважається дата, на яку орендодавець надає базовий актив для
використання орендарем.
5.7.4. Банк як орендар на дату початку оренди визнає актив з права користування (б/р 4600) та
орендне зобов'язання (б/р 3615).
5.7.5. На дату початку оренди Банк (орендар) оцiнює актив з права користування за первiсною
вартiстю, яка включає в себе:
?
суму первiсної оцiнки орендного зобов'язання;
?
оренднi платежi, вже виплаченi на дату початку оренди або до неї, за вирахуванням вже
отриманих стимулiв до оренди (платежiв, здiйснених орендодавцем на користь орендаря i
пов'язаних з орендою, або вiдшкодування чи взяття на себе орендодавцем витрат орендаря);
?
первiснi прямi витрати орендаря (додатковi витрати, понесенi у зв'язку з укладанням
оренди, якi були б вiдсутнi, якби такої оренди не було б укладено);
?
витрати орендаря на демонтаж, перемiщення, доведення базового активу до стану, що
вiдповiдає умовам оренди, зобов'язання за якими виникає на дату початку оренди.
5.7.6. На дату початку оренди Банк (орендар) оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату, дисконтованих з використанням ставки
вiдсотка, закладеної в договорi оренди. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то
застосовується ставка додаткових запозичень орендаря.
Ставка додаткових запозичень орендаря - це ставка вiдсотка, за якою на дату початку орендних
вiдносин орендар мiг би взяти кредит на аналогiчний строк та з аналогiчним забезпеченням, щоб
придбати актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних економiчних

умов.
В Банку за таку ставку дисконтування приймається облiкова ставка НБУ.
Оренднi платежi на дату початку оренди включають:
?
фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi), за вирахуванням будь-якої
дебiторської заборгованостi, якає стимулом до оренди;
?
змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки;
?
суми, якi будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;
?
цiну реалiзацiї можливостi придбання активу, якщо орендар об?рунтовано впевнений у
тому, що вiн скористається такою можливiстю;
?
платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо умови оренди передбачають для
орендаря можливiсть припинення оренди.
До фiксованих вiдносяться платежi орендаря на користь орендодавця за право використовувати
базовий актив протягом строку оренди, за винятком змiнних орендних платежiв.
Змiнними є частка орендних платежiв орендаря на користь орендодавця за право використовувати
базовий актив протягом строку оренди, якi змiнюються внаслiдок змiни фактiв або обставин, що
вiдбуваються пiсля дати початку оренди, окрiм плину часу.
Гарантiєю лiквiдацiйної вартостi вважається гарантiя, надана орендодавцевi стороною, не
пов'язаною з орендодавцем, щодо того, що вартiсть/частина вартостi базового активу на кiнець
оренди щонайменше дорiвнюватиме вказанiй сумi.
5.7.7. Банк (орендар) застосовує спрощений метод щодо вiдносин оренди i не визнає в балансi
актив з права користування та орендне зобов'язання у випадках:
?
короткострокової оренди - строком до 365 днiв включно, що не мiстить можливостi
придбання,
або
?
оренди об'єктiв з низькою вартiстю - до 150 000 гривень включно, у випадку вiдсутностi
факту/намiру передачi в суборенду (застосовується по кожному договору оренди окремо).
В цьому випадку Банк (орендар) визнає оренднi платежi витратами на прямолiнiйнiй основi
протягом строку оренди.
5.7.8. Банк (орендар) пiсля дати початку оренди оцiнює орендне зобов'язання таким чином:
?
збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення процентiв за орендим зобов'язанням;
?
зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення сплачених орендних платежiв;
?
переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки, модифiкацiї оренди або
перегляду по сутi фiксованих орендних платежiв.
Банк (орендар) пiсля дати початку оренди визнає iншими операцiйними витратами змiннi оренднi
платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, в якому сталася подiя чи
певнi умови, якi спичинили здiйснення таких платежiв (наприклад тi, якi не залежить вiд iндексу
та ставки).
5.7.8.1.
Банк (орендар) щорiчно станом на 31 грудня звiтного року оцiнює орендне
зобов'язання, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з використанням переглянутої ставки
дисконту, якщо виконується будь-яка з умов:
?
змiна строку оренди (у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiону на
продовження або дострокового припинення оренди);
?
змiна оцiнки можливостi придбання базового активу;
?
змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки.
Переглянуту ставку дисконту при цьому Банк визначає як облiкову ставку НБУ на дату оцiнки
орендного зобов'язання.
5.7.8.2.
Банк (орендар) щорiчно станом на 31 грудня звiтного року також здiйснює оцiнку
орендного зобов'язання (з метою переоцiнки) в таких випадках:
?
змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi;
?
змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що
використовується для визначення таких платежiв.

В таких випадках Банк визначає переглянутi оренднi платежi для решти строку оренди,
застосовуючи ставку вiдсотка (облiкову ставку НБУ) на дату початку оренди.
Переоцiнка орендного зобов'язання здiйснюється Банком (вiдображається в балансi) у випадку
суттєвого вiдхилення його балансової вартостi вiд оцiненої - бiльше нiж на 10%.
Сума переоцiнки орендного зобов'язання визнається як коригування активу з права користування
(окрiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до нуля). У випадку,
коли балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та вiдбувається
подальше зменшення орендного зобов'язання, решта суми переоцiнки визнається в прибутку або
збитку.
5.7.9. Банк (орендар) для подальшої оцiнки активу з права користування застосовує моделi
облiку, якi використовує до власних активiв, подiбних до базового активу, вiдповiдно до
Облiкової полiтики:
?
за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi оцiнюєься актив з права
користування, якщо базовий актив вiдноситься до групи основних засобiв "Будинки, споруди та
передавальнi пристрої";
?
за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi (переоцiнки) в прибутку
або збитку оцiнюється актив з права користування, який вiдповiдає визначенню iнвестицiйної
нерухомостi;
?
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї,
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi та з коригуванням на переоцiнку орендного
зобов'язання оцiнюється актив з права користування, якщо базовий актив вiдноситься до iнших
необоротних активiв (крiм групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої"
та iнвестицiйної нерухомостi).
Амортизацiя активу з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди до кiнця строку
корисного використання базового активу, якщо оренда передає Банку право власностi на базовий
(орендований) актив наприкiнцi строку оренди або якщо собiвартiсть активу з права користування
вiдображає факт, що Банк скористається можливiстю його придбати. В iнших випадках Банк
амортизує актив з права користування з дати початку оренди до бiльш ранньої з двох таких дат:
кiнець строку корисного використання активу з права користування та кiнець строку оренди.
5.7.10. Банк як орендодавець повинен класифiкувати кожну iз своїх оренд або як оперативну
оренду, або як фiнансову оренду.
Класифiкацiя оренди як фiнансової або оперативної залежить вiд сутi операцiї, а не вiд форми
договору.
Банк (орендодавець) здiйснює класифiкацiю оренди на дату початку оренди i повторно переглядає
лише у разi модифiкацiї оренди. Змiна оцiнки або змiни обставин не ведуть до нової класифiкацiї
оренди.
5.7.10.1.
Фiнансовою є оренда, умовами якої передбачається передавання в основному всiх
ризикiв та вигод, пов'язаних з правом власностi на базовий актив.
Банк (орендодавець) на початок строку оренди визнає активи, якi наданi у фiнансову оренду, як
кредит (в сумi чистої iнвестицiї в оренду), застосовуючи вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти", i припиняє визнання об'єкта фiнансової оренди.
Чиста iнвестицiя в оренду розраховується як теперiшня вартiсть орендних платежiв та теперiшня
вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi активу, дисконтована за ставкою вiдсотка, яка
передбачена в договорi оренди.
До негарантованої лiквiдацiйної вартостi вiдноситься частка лiквiдацiйної вартостi базового
активу, реалiзацiя якої орендодавцем не гарантована або гарантована лише стороною, пов'язаною
з орендодавцем.
Банк (орендодавець) визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка
вiдбражає сталу перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї Банку в оренду.
5.7.10.2.
Оренда класифiкується як оперативна, якщо вона не передає в основному всi ризики

та вигоди щодо права власностi на базовий актив.
Банк (орендодавець) повинен облiковувати необоротнi активи, переданi в оперативну оренду, за
окремими аналiтичними рахунками балансових рахункiв з облiку необоротних активiв.
Амортизацiя на базовi активи, переданi в оперативну оренду, нараховується Банком в порядку,
встановленому для власних необоротних активiв.
Банк (орендодавець) визнає оренднi платежi вiд оперативної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй
основi.
Банк (орендодавець) включає первiснi прямi витрати, якi понесенi при укладання договору про
оперативну оренду, до балансової вартостi базового активу та визнає їх витратами протягом
строку оренди на такiй самiй основi, як i дохiд вiд оренди.
5.7.11. Модифiкацiєю оренди вважається змiна обсягу оренди чи вiдшкодування за оренду, яка не
була передбачена початковими умовами оренди.
5.7.11.1.
Банк як орендар облiковує модифiкацiю оренди як окрему оренду, якщо
виконуються обидвi такi умови:
?
модифiкацiя розширює сферу дiї оренди, додаючи право на використання одного або
бiльшої кiлькостi базових активiв та
?
компенсацiя за оренду зростає на суму, зiставну з цiною окремого договору на збiльшений
обсяг оренди, а також на вiдповiднi коригування такої цiни, що вiдображають обставини
конкретного договору.
Банк (орендар) не припиняє визнавати актив з права користування та орендне зобов'язання за
дiючим договором оренди i облiковує модифiкацiю як окремий договiр оренди, не пов'язаний з
дiючим договором.
По модифiкацiї оренди, яка не облiковується як окрема оренда, на дату набрання чинностi
модифiкацiї оренди Банк (орендар):
?
розподiляє компенсацiю, зазначену у модифiкованiй угодi;
?
визначає строк оренди модифiкованої оренди;
?
переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежiв
за допомогою переглянутої дисконтної ставки.
Переглянута дисконтна ставка визначається як ставка вiдсотка, що неявно передбачена в договорi
оренди, для решти строку оренди, якщо таку ставку легко визначити, або ставка додаткових
запозичень орендаря на дату набрання чинностi модифiкацiї оренди, якщо ставку вiдсотка, неявно
передбачену в договорi оренди, не можна легко визначити. Банк визначає переглянуту ставку
дисконту як облiкову ставку НБУ на дату набрання чинностi модифiкацiї оренди.
По модицiкацiї оренди, яка не облiковується як окрема оренда, Банк облiковує переоцiнку
орендного зобов'язання шляхом:
?
зменшення балансової вартостi активу з права користування на суму часткового або
повного припинення оренди для модифiкацiй оренди, якi зменшують сферу дiї оренди. Банк
визнає будь-який прибуток (за рахунком 6360) або збиток (за рахунком 7360), пов'язаний з
частковим або повним припиненням такої оренди;
?
здiйснення вiдповiдного коригування активу з права користування для всiх iнших
модифiкацiй оренди.
5.7.11.2.
Банк як орендодавець облiковує модифiкацiю договору фiнансової оренди як
окремий договiр, якщо виконуються обидвi такi умови:
?
модифiкацiя розширює сферу дiї оренди, додаючи право на використання одного або
бiльше базових активiв;
?
компенсацiя за оренду зростає на суму, зiставну з окремо взятою цiною розширення сфери
дiї оренди, та вiдповiдними коригуваннями такої окремо взятої цiни для вiдображення обставин
конкретного договору.
Банк облiковує немодифiкований первiсний договiр фiнансової оренди i окремий договiр при
виконаннi зазначених умов. Банк облiковує окремий договiр аналогiчно до нових договорiв
оренди.

Модифiкацiя договору фiнансовї оренди не обумовлює виникнення окремого договору у Банку
(орендодавця), якщо зазначенi умови не виконуються. Банк (орендодавець) повторно аналiзує
класифiкацiю оренди на дату модифiкацiї фiнансової оренди, яка не облiковується як окремий
договiр оренди.
Модифiкацiя, яка не облiковується як окремий договiр оренди, облiковується залежно вiд
класифiкацiї модифiкованого договору оренди:
?
якщо оренда була б класифiкована як оперативна i ця модифiкацiя була б чинною на дату
початку оренди, тодi Банк (орендодавець) облiковує модифiкацiю як нову оренду з дати набрання
чинностi модифiкацiї оренди. Банк оцiнює балансову вартiсть базового активу як чисту
iнвестицiю в оренду безпосередньо перед датою набрання чинностi модифiкацiї;
?
якщо оренда була б класифiкована як фiнансова i ця модифiкацiя була б чинною на дату
початку оренди, тодi Банк (орендодавець) облiковує чисту iнвестицiю в оренду, застосовуючи
вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Банк (орендодавець) повторно аналiзує критерiї класифiкацiї оперативної оренди на дату
модифiкацiї оренди. Модифiкацiя оперативної оренди облiковується як новий договiр оренди з
дати набрання чинностi модифiкацiї, якщо вiдповiдає критерiям визнання оренди. Банк враховує
всi платежi в рахунок здiйснення попередньої оплати чи нарахованi оренднi платежi, пов'язанi з
первiсною орендою, як частину орендних платежiв за новою орендою.
5.8. Необоротнi
активи,
що
належать
Банку/орендуються
Банком
та
використовуються/знаходяться у структурних пiдроздiлах Головного офiсу (далi - ГО),
вiддiленнях Банку облiковуються на балансi ГО Банку.
Аналiтичний облiк необоротних активiв Банку (ГО) ведеться в розрiзi:
?
власних i орендованих (наданих в оперативну оренду);
?
структурних пiдроздiлiв (вiддiлень), адмiнiстративних примiщень ГО (мiсцезнаходження).
5.9. Заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банк набуває право власностi з метою
продажу (на пiдставi рiшення Правлiння), оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку
за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням
витрат на продаж та облiковується на дату балансу за балансовим рахунком 3408 "Необоротнi
активи, утримуванi для продажу".
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Необоротнi активи, якi Банк набув у власнiсть шляхом реалiзацiї права заставодержателя та
утримує з метою подальшого продажу, що не вiдповiдають критерiям визнання їх необоротними
активами, утримуваними для продажу, та не можуть бути визнанi необоротними активами для
використаня в поточнiй дiяльностi або iнвестицiйною нерухомiстю, Банк визнає оборотними
активами (запасами). У бухгалтерському облiку такi активи визнаються за найменшою з двох
вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, списуються з балансового рахунку 3408
та облiковуються за балансовим рахунком 3409 "Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя".
Якщо заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банком звернено стягнення вiдповiдно до
законодавства України, використовується Банком або визнається необоротним активом Банку (на
пiдставi рiшення Правлiння), то в бухгалтерському облiку на дату балансу таке майно
облiковується за справедливою вартiстю за балансовими рахунками 4300 "Нематерiальнi активи",
4400 "Основнi засоби", 4500 "Iншi необоротнi матерiальнi активи".
Якщо Банк набуває право власностi на земельнi дiлянки та будiвлi шляхом реалiзацiї прав
заставодержателя, вiдповiдно до яких чiтко не визначений намiр подальшого використання, то
такi активи класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть i вiдображаються в бухгалтерському
облiку згiдно з порядком, визначеним "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України", затвердженою Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 20.12.2005 №480, зi змiнами та доповненнями.
6.

Запаси

6.1. Запаси - активи, якi утримуються для продажу пiд час звичайної дiяльностi, перебувають у
процесi виробництва для такого продажу або наявнi у формi основних чи допомiжних матерiалiв
для споживання у виробничому процесi або пiд час надання послуг.
Визнання та облiк запасiв матерiальних цiнностей в Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСБО 2 "Запаси" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку запасiв матерiальних цiнностей банкiв
України", затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.12.2004
№625, зi змiнами та доповненнями.
6.2. Запаси визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть того, що Банк отримає в майбутньому
економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
До складу запасiв матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що призначенi для
забезпечення безперервної роботи Банку, надання послуг та використовуються не бiльше нiж
один рiк.
6.3. Запаси матерiальних цiнностей оприбутковуються на баланс за їх первiсною вартiстю
(вартiстю придбання), включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку).
Запаси матерiальних цiнностей не переоцiнюються.
6.4. Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних цiнностей (однорiдних, придбаних
за рiзними цiнами матерiальних цiнностей, виданих зi складу в експлуатацiю (в пiдзвiт) чи для
реалiзацiї та оцiнки їх кiнцевих запасiв) застосовується метод середньозваженої вартостi, який
передбачає, що пiд час кожного надходження матерiальних цiнностей на склад середньозважена
вартiсть кожної одиницi товару має бути перерахована.
Надалi передавання запасiв зi складу в експлуатацiю проводиться за цiєю вартiстю, доки на склад
не надiйдуть новi матерiальнi цiнностi i не вiдбудеться новий перерахунок середньої вартостi
цiнностей. Вартiсть кожної одиницi запасiв визначається як середня величина вартостi цiнностей
на початок облiкового перiоду та вартостi подiбних цiнностей, придбаних протягом цього
облiкового перiоду. Середньозважена вартiсть одиницi запасiв матерiальних цiнностей дорiвнює
сумi вартостi наявних та отриманих запасiв, роздiленiй на кiлькiсть одиниць запасу цiнностей.
6.5. Придбанi матерiальнi цiнностi, що надходять на склад у запас, у бухгалтерському облiку
вiдображаються за рахунком 3400.
6.6. Матерiальнi цiнностi вибувають з балансу внаслiдок їх передачi в експлуатацiю, списання
за непридатнiстю для подальшого використання, недостачi, реалiзацiї та передавання.
Вартiсть матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання
об'єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат Банку, а
використаних для створення або полiпшення об'єкта основних засобiв - за рахунками
капiтальних iнвестицiй.
Пошкодженi, застарiлi та зiпсованi матерiальнi цiнностi пiдлягають списанню з балансу (на
витрати звiтного перiоду) згiдно з актом постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї iз зазначенням
причин.
Вiдпуск матерiальних цiнностей зi складу в експлуатацiю чи їх реалiзацiя здiйснюється на пiдставi
належним чином оформлених вимог.
6.7. Порядок облiку невiдшкодованих збиткiв при списаннi запасiв матерiальних цiнностей (як
дебiторської заборгованостi) визначений у главi 11 цього Роздiлу.
6.8. За потреби Банк може реалiзовувати господарськi матерiали та МШП, а також приймати
матерiальнi цiнностi у заставу.
6.9. Позасистемний облiк матерiальних цiнностей здiйснюється в програмному комплексi "IСПРО".
Одиницею бухгалтерського облiку матерiальних цiнностей є одна матерiальна цiннiсть або група
однорiдних матерiальних цiнностей.
Станом на перше число кожного кварталу Банк проводить звiряння даних складського i
бухгалтерського облiку запасiв матерiальних цiнностей. Про проведене звiряння в регiстрах
складського облiку та аналiтичного бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдна вiдмiтка, яка

засвiдчується пiдписами вiдповiдального виконавця та завiдуючого складом в регiстрах
аналiтичного облiку запасiв матерiальних цiнностей.
6.10. Майно, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя з метою подальшого продажу,
що не вiдповiдає критерiям визнання його необоротним активом, утримуваним для продажу, та
не може бути визнане необоротним активом для використання в поточнiй дiяльностi або
iнвестицiйною нерухомiстю, облiковується за балансовим рахунком 3409 "Майно, що перейшло
у власнiсть банку як заставодержателя" за найменшою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї.
Якщо заставлене майно (матерiальнi цiнностi) переходить у власнiсть Банку i визнається його
активом, то на дату балансу таке майно облiковується за балансовим рахунком 3400 "Запаси
матерiальних цiнностей на складi" за справедливою вартiстю запасiв матерiальних цiнностей.
6.11. Порядок придбання, облiку, використання та реалiзацiї запасiв в Банку, а також приймання
матерiальних цiнностей у заставу регламентується "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку запасiв
матерiальних цiнностей банкiв України", затвердженою постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 10.12.2004 №625, зi змiнами та доповненнями та чинними внутрiшнiми
нормативними документами Банку.
7.
Порядок оцiнки фiнансових iнструментiв
7.1. Оцiнка фiнансових iнструментiв - фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань,
iнструментiв власного капiталу i похiдних фiнансових iнструментiв - в Банку здiйснюється згiдно
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй iз фiнансовими
iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 21.02.2018 №14, та чинного "Положення про класифiкацiю та облiк фiнансових
iнструментiв у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" в АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
7.2. Всi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання, крiм фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, Банк
оцiнює за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Фiнансовi iнструменти,
що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки,
оцiнюються без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових
iнструментiв вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками витрат на дату їх
здiйснення.
7.3. Банк класифiкує i оцiнює фiнансовi активи, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує
для управлiння цими активами, та результатiв SPPI-тесту (характеристики контрактних грошових
потокiв). Процедура проведення SPPI-тесту та аналiзу i змiни бiзнес-моделей визначена в
чинному Положеннi про класифiкацiю та облiк фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСФЗ
9 "Фiнансовi iнструменти" в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
7.4. Бiзнес-модель - це мета утримання фiнансового активу, яка визначається управлiнським
персоналом Банку на рiвнi портфелю фiнансових активiв, об'єднаних для досягнення визначених
цiлей бiзнесу. Для керування фiнансовими активами в Банку використовуються такi бiзнесмоделi:
- 1-го типу - мета якої утримування фiнансових активiв для отримання грошових потокiв ,
передбачених договорами - "отримання контрактних грошових потокiв";
- 2-го типу - мета якої як утримування фiнансових активiв для отримання контрактних грошових
потокiв, так i продаж активiв (для управлiння лiквiднiстю, пiдтримання рiвня прибутковостi,
iнше) - "змiшана";
- 3-го типу - мета якої продаж фiнансових активiв, управлiння на основi змiн справедливої вартостi
(для активiв, придбаних з метою перепродажу, та iнших, якi не можна вiднести до бiзнес-моделей
1-го та 2-го типiв) - "продаж".
7.5. На пiдставi SPPI-тесту Банк аналiзує, чи обумовлюють договiрнi умови фiнансового
активу отримання у вказанi дати грошових потокiв, що є виключно платежами в рахунок основної

суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. SPPI-тест виконується для
фiнансових активiв на рiвнi продуктiв (активiв з однаковими/пiдiбними умовами договорiв), на
iндивiдуальнiй основi (окремо по кожному договору з унiкальними умовами). SPPI-тест не
проводиться: для активiв, з умов договорiв яких зрозумiло, виконано чи не виконано такий тест;
для iнструментiв капiталу та похiдних iнструментiв (якi такий тест не пройдуть); для активiв,
вiднесених до 3-го типу бiзнес-моделi (якi у будь-якому випадку облiковуються за справедливою
вартiстю через прибутки/збитки).
7.6. Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi активи на основi визначеної бiзнесмоделi та у вiдповiдностi до результатiв SPPI-тесту:
- за амортизованою собiвартiстю;
- за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi (далi - за
справедливою вартiстю через капiтал). Результат переоцiнки визнається за рахунками 5-го класу
(капiталу);
- за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (далi - за
справедливою вартiстю через прибутки/збитки). Результат переоцiнки визнається за рахунками 6го/7-го класiв (доходiв/витрат).
7.7. Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за амортизованою собiвартiстю,
якщо одночасно виконуються такi умови:
актив утримується Банком в рамках бiзнес-моделi 1-го типу "отримання контрактних
грошових потокiв";
умови договору активу передбачають у визначенi дати надходження грошових потокiв, якi
є лише погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму
("позитивний SPPI-тест").
За такими фiнансовими активами процентнi доходи визнаються за методом ефективної ставки
вiдсотка.
За окремими короткостроковими фiнансовими активами, за якими побудова грошових потокiв
(для визначення ефективної ставки) уявляється практично неможливою i за якими номiнальна
процентна ставка є дуже близькою до ефективної ставки (овердрафти, кредити за кредитними
картками, кредити овернайт, рахунки НОСТРО тощо), процентнi доходи нараховуються з
використанням номiнальної ставки.
За короткостроковою фiнансовою дебiторською заборгованiстю, дебiторською заборгованiстю за
господарськими операцiями Банку (за якою передбачається надходження грошових коштiв),
грошовими коштами процентнi доходи не нараховуються, i амортизована собiвартiсть
прирiвнюється до фактичної собiвартостi придбання або виникнення активу.
Такi активи на кожну звiтну дату оцiнюються на зменшення корисностi i, у разi необхiдностi, за
ними створюються або коригуються резерви пiд знецiнення з вiдображенням результату у
прибутках i збитках на рахунках 7-го класу.
7.8. Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за справедливою вартiстю через
капiтал, якщо одночасно виконуються такi умови:
актив утримується Банком в рамках бiзнес-моделi 2-го типу "змiшана";
умови договору активу передбачають у визначенi дати надходження грошових потокiв, якi
є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму
("позитивний SPPI-тест").
До цiєї категорiї вiдносяться також iнструменти капiталу, придбанi не для торгiвлi, за якими
Банк при первiсному визнаннi прийняв рiшення щодо їх облiку за справедливою вартiстю через
капiтал. За iнструментами капiталу SPPI-тест не проводиться, оскiльки вважається, що такi
iнструменти його не пройдуть, виходячи з їх економiчної сутi.
За такими фiнансовими активами на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає
доходи/витрати на суму рiзницi мiж їх справедливою та балансовою вартостями на рахунках 5-го
класу. Такi активи (окрiм iнструментiв капiталу) на кожну звiтну дату оцiнюються на зменшення
корисностi i, у разi необхiдностi, за ними створюються або коригуються резерви пiд знецiнення з

вiдображенням результату у прибутках i збитках на рахунках 7-го класу.
За борговими iнструментами спочатку виконується нарахування процентiв, розрахунок
амортизацiї дисконту або премiї, розрахунок резерву, i тiльки пiсля цього виконується дооцiнка
або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi мiж справедливою та балансовою вартiстю активу.
Дивiденднi доходи за акцiями вiдображаються на рахунку 6301, i тiльки пiсля цього виконується
дооцiнка або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi мiж справедливою та балансовою
вартiстю активу.
Сума переоцiнки iнструментiв капiталу, визнана у капiталi (за рахунком 5106), не переноситься
на рахунки прибуткiв та збиткiв. При вибуттi iнструментiв капiталу накопичена переоцiнка
переноситься на рахунок 5030/5031. При вибуттi / рекласифiкацiї боргових фiнансових активiв
сума переоцiнки, визнана у капiталi (за рахунком 5102) переноситься на прибутки/збитки
(рахунок 6226).
З урахуванням того, що для акцiй, якими володiє Банк, на даний час немає активного ринку, i,
оскiльки за ними вiдсутнi ознаки знецiнення, Банк вважає що для таких акцiй найкращим
показником справедливої вартостi є їх собiвартiсть.
7.9. Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки, якщо вiн не вiдповiдає умовам класифiкацiї за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю через капiтал. А саме, для фiнансового активу виконується одна з
наступних умов:
?
застосовується бiзнес-модель 3-го типу "продаж";
або
?
умови договору активу передбачають не лише погашення основної суми та сплату
вiдсоткiв на непогашену основну суму ("негативний SPPI-тест").
Усi похiднi фiнансовi активи також класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки. Похiднi фiнансовi активи, якi Банк придбає або створює з метою хеджування,
теж класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки з урахуванням
вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування (згiдно вимог МСФЗ 9, п. 6.4.1).
До цiєї категорiї вiдносять також iнструменти капiталу: призначенi для торгiвлi та не призначенi
для торгiвлi, за якими Банк при первiсному визнаннi вирiшив не облiковувати за справедливою
вартiстю через капiтал. За iнструментами капiталу SPPI-тест не проводиться, оскiльки вважається,
що такi iнструменти його не пройдуть, виходячи з їх економiчної сутi.
За такими фiнансовими активами на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає
доходи/витрати на суму рiзницi мiж справедливою та балансовою вартостями фiнансових
iнструментiв на рахунках 6-го/7-го класу.
При цьому, спочатку виконується нарахування процентiв, розрахунок амортизацiї дисконту або
премiї, i тiльки пiсля цього виконується дооцiнка або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi
мiж справедливою та балансовою вартiстю активу.
За такими активами оцiнка на зменшення корисностi не проводиться та резерви пiд знецiнення не
створюються.
7.10. Банк рекласифiкує фiнансовi активи з однiєї категорiї в iншу виключно у разi змiни бiзнесмоделi, що використовується для управлiння фiнансовими активами, за винятком фiнансових
активiв, облiк яких Банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки пiд час первiсного визнання.
Рекласифiкацiя виконується перспективно з дати рекласифiкацiї. Банк не здiйснює перерахування
ранiше визнаних прибуткiв, збиткiв (в тому числi вiд знецiнення) або процентiв.
Нарахування процентiв, амортизацiя дисконту/премiї, переоцiнка та коригування оцiночного
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки здiйснюється на дату рекласифiкацiї фiнансового активу.
7.11. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку модифiкацiю (змiну умов договору)
фiнансового активу, що призводить до перегляду грошових потокiв за ним, як:
- припинення визнання первiсного фiнансового активу та визнання нового фiнансового активу за
справедливою вартiстю;

або
продовження визнання первiсного фiнансового активу з новими умовами.
7.11.1. До суттєвих змiн, що призводять до припинення визнання первiсного активу, вiдносяться:
змiна валюти активу, подовження кредиту на новий термiн з одночасним переглядом процентної
ставки, змiна типу процентної ставки (фiксованої на плаваючу).
В iнших випадках здiйснюється кiлькiсний аналiз змiн - розрахунок дисконтованої вартостi
майбутнiх грошових потокiв за старими умовами та за переглянутими умовами iз застосуванням
первiсної ефективної ставки. Якщо рiзниця мiж ними є суттєвою (бiльше 30%), то в облiку
визнається припинення визнання первiсного фiнансового активу i визнання нового фiнансового
активу.
На дату припинення визнання первiсного фiнансового активу Банк визнає доходи (за рахунком
6340 "Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв") або витрати (за рахунком 7340
"Витрати вiд припинення визнання фiнансових активiв"), що дорiвнюють рiзницi мiж балансовою
вартiстю первiсного фiнансового активу та справедливою вартiстю нового фiнансового активу витрати або винагороди за перегляд умов договорiв.
7.11.2. Якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або
вiдбувається будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного
фiнансового активу, Банк перераховує валову балансову вартiсть цього активу та визнає доходи
або витрати вiд модифiкацiї.
Банк розраховує валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть переглянутих модифiкованих
грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою
вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з урахуванням кредитного
ризику для придбаних (створених) первiсно знецiнених фiнансових активiв). Витрати на операцiю
включаються в балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу та амортизуються
протягом строку його дiї.
Рiзниця мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними умовами та валовою балансовою
вартiстю за переглянутими модифiкованими умовами визнається Банком як результат вiд
модифiкацiї - за рахунками 6320 "Дохiд вiд модифiкацiї фiнансових активiв" або 7320 "Витрати
вiд модифiкацiї фiнансових активiв".
7.12. Знецiненими вважаються фiнансовi активи, за якими є об'єктивнi докази збитку чи
спостерiгаються одна або декiлька подiй, що мають негативний вплив на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки за таким фiнансовим активом. Пiдтвердженням знецiнення фiнансового активу є
спостережнi данi про такi подiї:
значнi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника;
порушення умов договору (дефолт або прострочення платежу);
надання банком уступки своєму позичальнику з економiчних або договiрних умов,
пов'язаних з фiнансовими труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов;
висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника;
зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;
купiвля або створення фiнансового активу з великою знижкою, що вiдображає понесенi
кредитнi збитки.
Кредитний збиток розраховується як рiзниця мiж теперiшньою вартiстю грошових потокiв згiдно
з умовами договору та теперiшньою вартiстю грошових потокiв, якi Банк очiкує отримати,
дисконтованих за ефективною ставкою.
Пiд очiкуванi кредитнi збитки Банк формує оцiночнi резерви за: фiнансовими активами, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; фiнансовими активами, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через капiтал; зобов'язаннями з кредитування та фiнансовими гарантiями;
фiнансовою дебiторською заборгованiстю.
Банк не визнає оцiночний резерв за iнструментами капiталу.
На кожну звiтну дату протягом сроку дiї фiнансового iнструменту, а також на дату припинення
визнання та дату змiни умов (модифiкацiї) фiнансового iнструменту Банк здiйснює аналiз змiни

очiкуваного кредитного збитку для формування / розформування оцiночного резерву.
7.13. Визнання фiнансового активу припиняється у випадках:
- закiнчується строк дiї прав на грошовi потоки вiд активу, що визначенi умовами договору
(погашення клiєнтом або майновим поручителем, погашення за рахунок звернення стягнення на
заставлене майно);
- списання за рахунок резервiв пiд знецiнення (в тому числi шляхом прощення боргу);
- актив був переданий (шляхом продажу (вiдступлення) боргу), i таке передавання вiдповiдає
критерiям припинення визнання згiдно МСФЗ 9 та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй
з фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 №14 (передача всiх ризикiв i винагород вiд володiння
активом, контроль за активом не зберiгається).
На дату припинення визнання фiнансового активу Банк здiйснює нарахування процентного
доходу, повну амортизацiю дисконту/премiї, переоцiнку до справедливої вартостi, аналiз змiни
очiкуваного кредитного збитку для формування / розформування оцiночного резерву.
При наявностi рiзницi мiж цiною продажу i чистою балансовою вартiстю активу вона визнається
в облiку як витрати або дохiд вiд припинення визнання.
7.14. При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання, окрiм фiнансової кредиторської
заборгованостi та кредиторської заборгованостi за господарськими операцiями (за якою
передбачається вiдтiк грошових коштiв), оцiнюються за справедливою вартiстю, збiльшеною або
зменшеною у разi фiнансового зобов'язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, на суму витрат Банку по угодi, якi безпосередньо вiдносяться до придбання
або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансова кредиторська заборгованiсть та кредиторська заборгованiсть за господарськими
операцiями (за якою передбачається вiдтiк грошових коштiв) розглядаються як торгова
кредиторська заборгованiсть. Така кредиторська заборгованiсть не мiстить значного компонента
фiнансування, тому визнається первiсно за цiною угоди.
ЛОРО-рахунки та вклади (депозити) клiєнтiв на вимогу (у тому числi, поточнi рахунки)
оцiнюються за собiвартiстю.
7.15. Пiсля первiсного визнання усi фiнансовi зобов'язання, окрiм гарантiй та зобов'язань з
кредитування за ставкою, нижче ринкової, оцiнюються i облiковуються в залежностi вiд їх типу:
?
за амортизованою собiвартiстю;
?
за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку;
?
за справедливою вартiстю з вiдображенням результату частково у прибутку чи збитку, i
частково в iншому сукупному доходi.
Усi непохiднi фiнансовi зобов'язання Банк облiковує за амортизованою собiвартiстю.
Похiднi фiнансовi зобов'язання облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку чи збитку. Похiднi фiнансовi зобов'язання, якi Банк придбає
або створює з метою хеджування, також класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю
через прибутки/збитки з урахуванням вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування
(згiдно вимог МСФЗ 9, п. 6.4.1).
Методика оцiнки фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
подiбна до методики оцiнки фiнансових активiв за амортизованою собiвартiстю.
Гарантiї оцiнюються по найбiльшiй з двох величин:
?
суми резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; та
?
первiсно визнаної суми за вирахуванням амортизацiї суми комiсiй за гарантiями, що
розраховується прямолiнiйним методом.
Банк не має зобов'язань з кредитування за ставками, нижче нiж ринковi. Тому зобов'язання з
кредитування, наданi клiєнтам (а саме, невикористанi лiмiти за вiдновлювальними та
невiдновлювальними кредитними лiнiями i овердрафтами) не визнаються у балансi Банку, а
вiдображаються на позабалансових рахунках.
ЛОРО-рахунки та вклади (депозити) клiєнтiв на вимогу (у тому числi, поточнi рахунки)

оцiнюються за собiвартiстю.
7.16. Банк не рекласифiковує фiнансовi зобов'язання.
7.17. Модифiкацiя фiнансового зобов'язання (змiна умов передбачених договором грошових
потокiв) вважається суттєвою, якщо загальна сума дисконтованих грошових потокiв за
переглянутими умовами вiдрiзняється вiд суми дисконтованих грошових потокiв за попереднiми
умовами бiльше, нiж на 10 вiдсоткiв. У такому разi припиняється визнання iснуючого фiнансового
зобов'язання та визнається нове фiнансове зобов'язання. Аналогiчним чином облiковується змiна
валюти фiнансового зобов'язання. Банк вiдображає будь-якi витрати або винагороди вiд
припинення визнання (за рахунками 6350 "Дохiд вiд припинення визнання фiнансових
зобов'язань", 7350 "Витрати вiд припинення визнання фiнансових зобов'язань"), якщо змiна умов
за фiнансовими зобов'язаннями вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення
первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.
Якщо змiна умов договору є незначною, то необхiдно перерахувати валову балансову вартiсть
фiнансового зобов'язання i визнати прибуток або збиток вiд модифiкацiї шляхом коригування
дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками 6330 "Дохiд вiд модифiкацiї фiнансових
зобов'язань" або 7330 "Витрати вiд модифiкацiї фiнансових зобов'язань". Понесенi витрати i
сплаченi комiсiйнi коригують балансову вартiсть модифiкованого фiнансового зобов'язання i
амортизуються протягом строку дiї модифiкованого фiнансового зобов'язання.
В усiх вищезазначених випадках для дисконтування використовується первiсна ефективна
процентна ставка даного фiнансового зобов'язання або, якщо ефективна ставка переглядалася,
переглянута ефективна процентна ставка.
7.18. Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли воно погашено,
тобто коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований або припинений пiсля
закiнчення термiну.
8.
Оцiнка фiнансових iнструментiв за методом ефективної ставки вiдсотка
8.1. За фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю та за справедливою
вартiстю через капiтал, а також за фiнансовими зобов'язаннями, що оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, визнання процентних доходiв i витрат вiдбувається за методом ефективної ставки
вiдсотка.
Метод ефективної ставки вiдсотка забезпечує однаковий рiвень дохiдностi фiнансового
iнструменту шляхом розподiлу доходiв i витрат рiвномiрно на всi перiоди протягом строку його
дiї.
Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка _(далi - ЕСВ) визначаються потоки грошових коштiв
з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим iнструментом, у тому числi включаються всi
комiсiї та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми (витрати на операцiї), що є невiд'ємною
частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту, а також суми коштiв, що будуть
сплаченi/отриманi у майбутньому, якщо така iнформацiя вiдома на момент первiсного визнання.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або очiкуваний строк дiї
фiнансового iнструменту, то використовуються кiнцевi дати та суми потокiв грошових коштiв,
що передбаченi договором.
8.2. Процентнi доходи та витрати за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, визнаються за ЕСВ до валової балансової вартостi за виключенням:
- придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких активiв застосовується ЕСВ,
скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу
з дати первiсного визнання (для її розрахунку пiд час первiсного визнання в грошових потоках
враховуються первiсно очiкуванi кредитнi збитки);
- фiнансових активiв, що не були придбаними або створеними знецiненими, але в подальшому
стали знецiненими. До таких фiнансових активiв Банк застосовує ЕСВ до амортизованої
собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.
8.3. Якщо надалi Банк переглядає попереднi оцiнки сум платежiв та надходжень (крiм модифiкацiї

та змiн оцiнок очiкуваних кредитних збиткiв) за фiнансовими iнструментами, то потрiбно
здiйснити коригування валової балансової вартостi фiнансового активу чи амортизованої
собiвартостi фiнансового зобов'язання для вiдображення фактичних та переглянутих попередньо
оцiнених грошових потокiв.
Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу чи амортизовану собiвартiсть
фiнансового зобов'язання шляхом розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв,
передбачених договором, дисконтованих за первiсною ЕСВ за фiнансовим iнструментом (у разi
придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв - з використанням ЕСВ, скоригованої з
урахуванням кредитного ризику). Коригування визнається у складi процентних доходiв/витрат в
кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї.
Ефективна процентна ставка змiнюється за фiнансовими iнструментами з плаваючою процентною
ставкою в разi перiодичної переоцiнки грошових потокiв з метою вiдображення ринкових
процентних ставок.
8.4. Порядок застосування та розрахунку ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими
iнструментами в Банку визначається вiдповiдно до рекомендацiй Нацiонального банку України
щодо розрахунку ефективної ставки вiдсотка, зокрема: "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку
операцiй iз фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженою постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 №14, та постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 01.06.2011р. №171 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо розрахунку
ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими iнструментами в банках України", зi змiнами та
доповненнями.
8.5. Ефективна ставка вiдсотка застосовується в Банку для:
- оцiнки фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю (наданих кредитiв,
розмiщених вкладiв (депозитiв),_боргових цiнних паперiв з бiзнес-моделлю 1-го типу "отримання
контрактних грошових потокiв" та позитивно пройденим SPPI-тестом), та обчислення
теперiшньої вартостi майбутнiх потокiв грошових коштiв для розрахунку зменшення корисностi
таких фiнансових активiв;
- оцiнки фiнансових зобов'язань (отриманих кредитiв, строкових вкладiв (депозитiв));
- визнання процентних доходiв/витрат за вказаними фiнансовими iнструментами (у т.ч. для
розрахунку амортизацiї дисконту/премiї);
- визнання процентних доходiв за фiнансовими активами, якi облiковуються за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки через капiтал (кредитiв, боргових цiнних паперiв з бiзнесмоделлю 2-го типу "змiшана" та позитивно пройденим SPPI-тестом).
8.6. Банк не застосовує метод ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими iнструментами, за якими
неможливо визначити величину майбутнiх грошових потокiв i термiни їх виникнення та за якими
номiнальна процентна ставка є дуже близькою до ЕСВ:
?
вкладами (депозитами) на вимогу;
?
кредитами та вкладами (депозитами) овернайт;
?
кредитами овердрафт;
?
вiдновлювальними кредитними лiнiями.
8.7. Банк використовує первiсну ефективну ставку вiдсотка протягом усього строку дiї
фiнансового iнструменту за винятком:
- фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань зi змiнюваною (плаваючою) ставкою, що
перiодично переглядається у зв'язку iз змiною ринкових ставок (на дату змiни ринкової ставки
розраховується нова ефективна ставка вiдсотка);
- фiнансового активу або зобов'язання, яке зазнало суттєвих змiн у зв'язку зi змiнами умов
договору, що призвели до погашення цього фiнансового активу або зобов'язання та визнання
нового (на дату змiни умов договору розраховується нова ефективна ставка вiдсотка).
9.

Кредити

9.1. Оцiнка та облiк кредитiв у Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
операцiй з фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 № 14.
9.2. З урахуванням того, що усi кредити Банку пройшли SPPI-тест позитивно, Банк оцiнює наданi
(отриманi) кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, включаючи витрати
на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з iнiцiюванням кредитiв.
Банк включає витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо пов'язанi з визнанням
фiнансового iнструменту (кредиту), у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
9.3. За кредитами, що надаються на ринкових умовах, справедливою вартiстю пiд час
первiсного визнання є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв з
урахуванням витрат на операцiю). Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструменту,
застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для фiнансового iнструменту не є
активним, зокрема:
?
посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
?
аналiз дисконтованих грошових потокiв;
?
iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв.
Для визначення справедливої вартостi кредитiв найпоширенiшим методом оцiнювання є
дисконтування грошових потокiв.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток (за рахунком доходiв 6390) або збиток (за
рахунком витрат 7390) на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю кредиту та вартiстю договору
в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту) пiд час первiсного визнання, якщо ефективна
ставка вiдсотка за цим кредитом є вищою або нижчою, нiж ринкова.
Банк визнає за операцiями з акцiонерами Банку у складi капiталу (за рахунком 5105 "Результати
коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання") прибуток або збиток
на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань та
вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту) пiд час первiсного визнання,
якщо процентнi ставки за фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями є вищими або
нижчими, нiж ринковi.
Такий прибуток/збиток, що облiковується за рахунком 5105, включається частинами до
нерозподiленого прибутку протягом перiоду утримання фiнансових iнструментiв у порядку згiдно
глави 21 роздiлу III Облiкової полiтики Банку.
9.4. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку отриманi/сплаченi комiсiї, що є невiд'ємною
частиною доходу/витрат за фiнансовим iнструментом, до часу видачi/отримання кредиту (траншу
за кредитною лiнiєю) за рахунком 3600 "Доходи майбутнiх перiодiв" / 3500 "Витрати майбутнiх
перiодiв".
Банк вiдносить суму отриманих (сплачених) комiсiй на рахунки комiсiйних доходiв (витрат)
вiдповiдно до умов договору, якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закiнчується без
надання кредиту.
Банк вiдносить на рахунок неамортизованого дисконту (премiї) за кредитами суму наперед
отриманих (сплачених) комiсiй у разi надання/отримання кредиту. При видачi (отриманнi) траншу
кредитної лiнiї комiсiя зараховується на рахунки з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у
сумi, пропорцiйнiй сумi траншу.
9.5. У разi вiдстрочки оплати/отримання Банком комiсiй, що є невiд'ємною частиною
доходiв/витрат фiнансового iнструменту, на дату видачi/отримання кредиту (траншу за
кредитною лiнiєю) за вiдсутностi технiчної можливостi врахування суми вiдстрочки при побудовi
грошових потокiв при розрахунку ефективної ставки вiдсотка в Банку виникає кредиторська
заборгованiсть/дебiторська заборгованiсть щодо сплати комiсiй.
Зобов'язання/вимоги щодо сплати комiсiй вiдображається в бухгалтерському облiку за рахунком

3642 "Кредиторська заборгованiсть за кредитними операцiями" / 3542 "Дебiторська
заборгованiсть за кредитними операцiями" в кореспонденцiї з вiдповiдним рахунком з облiку
неамортизованого дисконту (премiї). Визнання цього зобов'язання/вимоги припиняється на дату
сплати Банком/Банку коштiв.
9.6. Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з
використанням ефективної ставки вiдсотка.
Оцiнка i класифiкацiя новостворюваних, суттєво змiнюваних або тих, що будуть придбанi,
фiнансових активiв (кредитiв) проводиться згiдно глави 7 роздiлу II Облiкової полiтики Банку.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи (витрати) за кредитами та амортизує
дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту (премiї) має бути
повнiстю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту або до наступної дати перегляду
процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо вона змiнюється залежно вiд коливань
ринкових ставок (плаваюча ставка).
За кредитами, до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується (згiдно п.8.6 роздiлу II
Облiкової полiтики Банку), для визнання процентних доходiв i витрат Банк застосувує номiнальну
процентну ставку.
За кредитами овердрафт (для оцiнки яких не застосовується ефективна ставка вiдсотка)
отриманi/сплаченi комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу/витрат такого кредиту, визнаються
за рахунком 3600 "Доходи майбутнiх перiодiв"/3500 "Витрати майбутнiх перiодiв" та
амортизуються прямолiнiйним методом на процентнi доходи/витрати протягом дiї кредитного
договору.
9.7. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку модифiкацiю (змiну умов договору) за
наданими кредитами вiдповiдно до п.7.11 роздiлу II Облiкової полiтики Банку, за отриманими
кредитами вiдповiдно до п.7.17 роздiлу II Облiкової полiтики Банку.
Перегляд оцiнки платежiв та надходжень за кредитами, не пов'язаний з модификацiєю та iз
зменшенням корисностi кредитiв, вiдображається в облiку вiдповiдно до п.8.3. роздiлу II
Облiкової полiтики Банку.
Якщо змiна грошових потокiв за фiнансовим активом (наданим кредитом) пов'язана iз
зменшенням корисностi (змiнами оцiнок очiкуваних кредитних збиткiв), Банк визнає витрати вiд
зменшення корисностi шляхом формування резерву пiд кредитнi збитки.
9.8. Порядок надання, повернення та облiку кредитiв в Банку визначається договорами з
контрагентами, внутрiшнiми нормативними документами Банку, розробленими вiдповiдно до
чинного законодавства України та нормативних актiв Нацiонального банку України.
Погашення кредиту за рахунок поручителiв, гарантiв та третiх осiб здiйснюється вiдповiдно до
чинного законодавства.
Погашення кредиту за рахунок майна, що виступає предметом застави/iпотеки - також вiдповiдно
до Закону України "Про заставу", Закону України "Про iпотеку" тощо.
9.9. Сума заборгованостi за кредитом, що не сплачена позичальником (боржником) у
визначений договором строк, наступного робочого дня вважається простроченою заборгованiстю.
Облiк простроченої заборгованостi здiйснюється на балансових рахунках облiку вiдповiдної
строкової заборгованостi iз використанням окремих аналiтичних рахункiв.
Подальше визнання з управлiнською метою заборгованостi за кредитом проблемною та
вiдповiдна робота Банку з клiєнтами/контрагентами вiдбувається згiдно з чинним "Положенням
про порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" при
роботi з активними операцiями в статусi "особлива увага" i "проблемний актив" та у випадках
виникнення спорiв, якi не стосуються кредитних операцiй".
9.10. Банк визначає заборгованiсть за кредитними операцiями як безнадiйну (знецiнену) з
урахуванням вимог п.7.12 роздiлу II Облiкової полiтики Банку вiдповiдно до власної методики,
розробленої згiдно МСФЗ.
Заборгованiсть (прострочена заборгованiсть) за кредитом, визнана безнадiйною до отримання,
списується за рахунок сформованих оцiночних резервiв на пiдставi рiшення колегiальних органiв

Банку у порядку, визначеному чинним "Положенням про порядок взаємодiї структурних
пiдроздiлiв АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" при роботi з активними операцiями в
статусi "особлива увага" i "проблемний актив" та у випадках виникнення спорiв, якi не стосуються
кредитних операцiй".
Безнадiйна заборгованiсть за кредитом, списана за рахунок сформованих резервiв, облiковується
на позабалансових рахунках групи 961 "Списана у збиток заборгованiсть за активами".
У випадку повернення ранiше списаних сум безнадiйної заборгованостi протягом одного звiтного
року, суми надходжень зменшують витрати Банку за статтями "Вiдрахування в резерви".
У випадку повернення ранiше списаної за рахунок резерву заборгованостi у наступному
фiнансовому роцi, сума надходження визнається доходами Банку.
Cписана у фiнансовому облiку безнадiйна заборгованiсть вiдображається в податковому облiку
вiдповiдно до вимог дiючого податкового законодавства України.
9.11. Списання безнадiйної заборгованостi за кредитом з позабалансових рахункiв здiйснюється
в разi неможливостi реалiзувати право вимоги Банку щодо погашення заборгованостi (при
закiнченнi строку позовної давностi, в iнших випадках) на пiдставi рiшення колегiальних органiв
Банку пiсля розгляду питання Кредитним комiтетом Банку.
9.12. Банк припиняє визнання наданих кредитiв за умов, визначених в п.7.13 роздiлу II Облiкової
полiтики Банку.
10.
Цiннi папери
10.1. Оцiнка та облiк цiнних паперiв у Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 32
"Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з
фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 № 14.
10.2. Банк здiйснює класифiкацiю та оцiнку цiнних паперiв, виходячи:
- з типу бiзнес-моделi, яку вiн використавує для управлiння цими активами (згiдно п.7.4 Облiкової
полiтики Банку) - 1-го типу "отримання контрактних грошових потокiв", 2-го типу "змiшана", 3го типу "продаж";
- та характеристик грошових потокiв, тобто чи передбачають умови емiсiї отримання у визначенi
дати грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на
непогашену частину основної суми (SPPI-тест згiдно п.7.5 Облiкової полiтики Банку).
10.3. Банк з метою оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкує цiннi папери
таким чином:
1) що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки;.
2) що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал.
3) що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
4) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
5) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, утримуванi для продажу.
10.4. До цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки, належать:
- борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, за якими визначено бiзнес-модель 3-го
типу "продаж";
- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi з метою торгiвлi;
- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi не для торгiвлi, за якими Банк при первiсному
визнаннi прийняв рiшення облiковувати їх за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки;
- борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель 1-го типу "отримання контрактних
грошових потокiв" чи 2-го типу "змiшана" i при цьому негативно пройдено SPPI-тест.
До акцiй та iнших пайових цiнних паперiв, придбаних з метою торгiвлi, Банк вiдносить пайовi
цiннi папери, що придбанi з метою продажу в найближчий час i отримання прибутку вiд

короткострокових коливань цiни або дилерської маржi.
Придбанi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки,
первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї з придбання.
Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання
таких цiнних паперiв та вiдображаються за рахунком 7503 "Комiсiйнi витрати за операцiями з
цiнними паперами".
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу цiнi папери, що оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибутки та збитки, облiковуються за справедливою вартiстю (пiдлягають
переоцiнцi не рiдше одного разу на мiсяць).
10.5. Банк облiковує в портфелi цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
капiтал:
- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi не для торгiвлi, за якими Банк при первiсному
визнаннi прийняв рiшення облiковувати їх за за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через капiтал;
- борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель 2-го типу "змiшана" i при цьому
позитивно пройдено SPPI-тест.
Борговi цiннi папери цiєї категорiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському
облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних
паперiв. Цi витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату придбання
таких цiнних паперiв.
Придбанi борговi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал, первiсно
вiдображаються в бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть,
дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання.
На кожну наступну пiсля визнання звiтну дату Банк облiковує борговi цiнi папери, що оцiнюються
за справедливою вартiстю через капiтал, за справедливою вартiстю (здiйснює їх переоцiнку не
рiдше одного разу на мiсяць) та визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Акцiї та iншi пайовi цiннi папери (що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал), за
якими собiвартiсть є найкращим показником їх справедливої вартостi, вiдображаються на дату
балансу за їх собiвартiстю.
10.6. До категорiї цiнних паперiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Банк
уключає:
- придбанi борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель 1-го типу "отримання
контрактних грошових потокiв" i при цьому позитивно пройдено SPPI-тест.
Такi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з їх придбання. Цi витрати
вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату придбання таких цiнних паперiв.
Придбанi борговi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, первiсно
вiдображаються в бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть,
дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу такi борговi цiннi папери вiдображаються за їх
амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка та пiдлягають
перегляду на зменшення корисностi.
10.7. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї - до цiєї категорiї включаються iнвестицiї до
статутних капiталiв компанiй, якi вiдповiдають критерiям визначення асоцiйованої або дочiрньої
компанiї.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються
в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї,
збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi.
Якщо Банк складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть, то iнвестицiї в дочiрнi компанiї в
iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з

урахуванням зменшення корисностi.
10.8. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, утримуванi для продажу - Банк уключає до цiєї
категорiї iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються виключно
для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Такi iнвестицiї первiсно оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або
справедливою вартiстю з вирахуванням витрат, що пов'язанi з їх подальшим продажем.
На кожну наступну дату балансу такi iнвестицiї вiдображаються за найменшою з двох
величин: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї,
пов'язанi з їх продажем.
10.9. Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами
вiдображається в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення
визнання) на дату розрахунку.
Купiвля або продаж цiнних паперiв за стандартними процедурами передбачає передавання цих
цiнних паперiв протягом часу, який установлений згiдно з загальними правилами, що дiють на
вiдповiдному ринку.
10.10. Змiна справедливої вартостi цiнних паперiв, якi мають бути переданi Банку (крiм цiнних
паперiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою собiвартiстю), у перiод мiж датою
операцiї та датою розрахунку вiдображається в бухгалтерському облiку за рахунками доходiв
6223 (для цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки,)
та капiталу 5102 (для цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через капiтал).
10.11. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на фондових бiржах,
визначається з використанням ринкового пiдходу - за котирувальною цiною покупця (цiною bid,
найкращою цiною купiвлi) за даними оприлюднених котирувань на фондових бiржах за станом
на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. Якщо Банк володiє достовiрною
iнформацiєю щодо котирувань цiнних паперiв за станом на час закриття останнього бiржового
дня звiтного мiсяця на декiлькох фондових бiржах, за справедливу вартiсть цiнного папера
береться найбiльше з таких котирувань цiнного папера.
У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату справедлива вартiсть цiнного папера
визначається за його останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв,
якi вiдбулися протягом останнiх 5 робочих днiв звiтного мiсяця. Якщо Банк володiє достовiрною
iнформацiєю щодо останнiх бiржових курсiв цiнних паперiв на конкретну дату на декiлькох
фондових бiржах (у межах останнiх 5 робочих днiв), за справедливу вартiсть цiнного папера
береться найбiльший курс цiнного папера.
В iнших випадках для визначення справедливої вартостi цiнних паперiв (для яких немає
активного ринку) в Банку використовується дохiдний пiдхiд - розраховується теперiшня вартiсть
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв за цiнним папером з урахуванням ставки
дисконту, прийнятої Банком для оцiнки таких цiнних паперiв (вiдповiдно до МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi").
10.12. Банк рекласифiкує борговi цiннi папери виключно у разi змiни бiзнес-моделi, яка
використовується для управлiння такими цiнними паперами, крiм тих, якi визначенi пiд час
первiсного визнання за власним розсудом Банку як такi, що оцiнюються за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
На дату рекласифiкацiї боргових цiнних паперiв з однiєї категорiї в iншу здiйснюється
нарахування процентiв, амортизацiя дисконту / премiї, переоцiнка та коригування оцiночного
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Банк перекласифiковує фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї в iншу
категорiю фiнансових iнвестицiй на дату, коли об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям
асоцiйованої або дочiрньої компанiї.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї переводяться в категорiю фiнансових
iнвестицiй, що утримуються з метою продажу, для подальшого продажу протягом 12 мiсяцiв.
10.13. Аналiтичний облiк операцiй купiвлi-продажу цiнних паперiв, що облiковуються за

справедливою вартiстю через прибутки/збитки, одного виду, емiтента випуску здiйснюється за
методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО), який передбачає, що цiннi папери, якi
придбанi до торгового портфеля Банку першими, першими i реалiзовуються з цього портфеля.
10.14. Усi цiннi папери, крiм акцiй та iнших пайових цiнних паперiв, а також цiнних паперiв, якi
облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибутки та збитки,
переглядаються на зменшення корисностi.
Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу шляхом формування оцiночних
резервiв, якщо є об'єктивнi докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки за цiнними паперами (вiдповiдно до п.7.12 роздiлу II Облiкової полiтики Банку).
Порядок визнання оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки за цiнними паперами
визначений "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку операцiй з фiнансовими iнструментами в
банках України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
21.02.2018 № 14.
10.15. За борговими цiнними паперами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки через капiтал та за справедливою
вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки через прибутки та збитки, окремо
облiковуються дисконт або премiя у разi їх наявностi.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти.
За зазначеними борговими цiнними паперами процентний дохiд (нарахування процентiв,
амортизацiя дисконту/премiї) визнається за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд
дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, вiдступлення права вимоги, погашення,
списання за рахунок резерву), рекласифiкацiї. Нарахування процентiв здiйснюється залежно вiд
умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць. Сума амортизацiї дисконту або
премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв.
Аналiтичний облiк доходiв/витрат за рахунком 6223 "Результат вiд операцiй з цiнними паперами,
якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки" ведеться в розрiзi
реалiзованого та нереалiзованого (переоцiнка) результату.
Облiк фiнансового результату вiд торгiвлi цiнними паперами в межах окремого ISIN
здiйснюється за методом FIFO (перший прийшов - перший пiшов).
10.16. Цiннi папери, якi наданi в довiрче управлiння, не вважаються такими, що вибули з портфеля
Банку, а облiковуються за окремими аналiтичними рахунками тих самих балансових рахункiв, на
яких вони облiковувалися до надання в довiрче управлiння, з подальшим здiйсненням операцiй з
переоцiнки, амортизацiї дисконту або премiї, нарахування доходу тощо.
Цiннi папери, що є власнiстю Банку i перебувають у Банку в документарнiй формi, облiковуються
за позабалансовим рахунком 9819 "Iншi цiнностi i документи" за номiнальною вартiстю.
10.17. Доходи та витрати в iноземнiй валютi за операцiями з цiнними паперами вiдображаються
за рахунками 6 i 7 класiв Плану рахункiв у нацiональнiй валютi за офiцiйним валютним курсом
на дату їх нарахування та/або отримання i сплати.
Переоцiнка (перерахунок гривневого еквiвалента залишкiв iноземної валюти) за рахунками
облiку цiнних паперiв у iноземнiй валютi у зв'язку зi змiною офiцiйного валютного курсу
здiйснюється в порядку переоцiнки iноземної валюти, визначеному нормативно-правовими
актами Нацiонального банку України з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та
банкiвських металах.
10.18. Для вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з цiнними паперами Банк може
використовувати транзитнi рахунки, рахунки кредиторської та дебiторської заборгованостi з
подальшим вiдображенням цих операцiй за вiдповiдними рахунками з облiку цiнних паперiв.
Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка ведеться в розрiзi емiтентiв та випускiв.
10.19. Списання цiнних паперiв (нарахованих доходiв за цiнними паперами), визнаних
безнадiйними (знецiненими), за рахунок сформованого резерву здiйснюється на пiдставi рiшення
колегiальних органiв Банку.
Подальший облiк списаних за рахунок сформованих резервiв цiнних паперiв ведеться на

вiдповiдних позабалансових рахунках. Пiсля закiнчення строку позовної давностi, визначеного
Цивiльним кодексом України, колегiальнi органи Банку приймають рiшення про можливiсть
списання цiєї заборгованостi з позабалансових рахункiв.
10.20. Власнi акцiї Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або
анулювання в установленому порядку, облiковуються за номiнальною вартiстю. Рiзниця мiж
номiнальною вартiстю та цiною викупу вiдображається за рахунками 5-го класу "Капiтал банку"
Плану рахункiв.
За наявностi в Банку фiнансових зобов'язань за цiнними паперами власної емiсiї, їх оцiнка та
визнання в облiку здiйснюється у вiдповiдностi до пп.7.14-7.15 Облiкової полiтики Банку та згiдно
вимог "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з фiнансовими iнструментами в банках
України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 № 14.
10.21. Порядок здiйснення операцiй з векселями регламентується "Положенням про порядок
здiйснення банками операцiй з векселями в нацiональнiй валютi на територiї України",
затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.12.2002 № 508, зi
змiнами та доповненнями.
10.22. Облiк операцiй репо.
10.22.1. Вiдповiдно до "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку
банкiв України", затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 11.09.2017 №89, кредит, що
наданий клiєнту Банку за операцiєю репо, передбачає купiвлю у клiєнта цiнних паперiв на певний
перiод з умовою їх зворотного викупу за здалегiдь обумовленою цiною. Таким чином, кошти,
наданi контрагенту (клiєнту Банку) за операцiєю репо, є кредитом, забезпеченням повернення
якого (заставою) є придбанi Банком на певний час цiннi папери.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку операцiї з купiвлi цiнних паперiв iз зворотним їх
продажем за фiксованою цiною з одним i тим самим контрагентом як операцiї репо, незалежно
вiд того, одним чи кiлькома договорами оформленi такi операцiї.
10.22.2. Зобов'язання з надання коштiв за операцiєю репо Банк облiковує на вiдповiдному
позабалансовому рахунку роздiлу 91 "Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi" з дати
виникнення в Банку зобов'язання (з дати заключення договору про операцiю репо). Списання
зобов'язання здiйснюється Банком в день надання коштiв за операцiєю репо, закiнчення строку
виконання та/або погашення.
Надання коштiв за операцiєю репо вiдображається Банком на вiдповiдному балансовому рахунку
з одночасним списанням зобов'язання з позабалансового рахунку.
Цiннi папери, що придбанi за операцiєю репо, облiковуються Банком (покупцем i кредитором) як
отримана застава за позабалансовими рахунками.
Банк у день зворотного викупу клiєнтом (продавцем i позичальником) цiнних паперiв списує їх
вартiсть з позабалансових рахункiв.
У разi неповернення клiєнтом коштiв за операцiєю репо Банк списує вартiсть цiнних паперiв,
отриманих у заставу, з позабаланових рахункiв i одночасно визнає їх за вiдповiдними
балансовими рахунками з облiку придбаних цiнних паперiв за справедливою вартiстю.
10.22.3. Отримання коштiв за операцiєю репо (отримання кредиту) вiдображається в балансi
продавця (клiєнта Банку) на вiдповiдних рахунках з облiку. Одночасно списується з
позабалансових рахункiв сума отриманих зобов'язань з кредитування.
Цiннi папери, якi проданi за операцiєю репо iз зобов'язанням зворотного викупу, продавець
(клiєнт Банку) облiковує на окремих аналiтичних рахунках балансових рахункiв з облiку цiнних
паперiв. Оночасно балансова вартiсть цiнних паперiв вiдображається на позабалансових рахунках
продавця як надана застава.
У день зворотного викупу цiнних паперiв продавець списує їх вартiсть з позабалансових рахункiв.
У разi неповернення продавцем (клiєнтом Банку) коштiв за операцiєю репо вартiсть цiнних
паперiв списується з його балансу. Одночасно вартiсть цiнних паперiв, наданих у заставу,
списується з позабалансових рахункiв.
10.22.4. У випадку, якщо продавцем цiнних паперiв за операцiєю репо виступає Банк,

вiдображення в облiку отримання коштiв за операцiєю репо здiйснюється згiдно п.10.22.3
Облiкової полiтики Банку.
Продаж Банком активiв за угодами репо не враховується при визначеннi бiзнес-моделi для
управлiння фiнансовими активами, оскiльки за економiчним змiстом таких операцiй Банк не
втрачає контролю над проданими активами i продовжує визнавати їх у своєму балансi. Разом з
тим, якщо операцiї зворотного викупу не були проведенi i Банк втратив контроль над активами,
при аналiзi бiзнес-моделi такi випадки будуть розглядатися як продаж.
10.23. В податковому облiку операцiї з цiнними паперами регулюються Податковим кодексом
України та iншими нормативно-правовими актами України у сферi оподаткування.
11.
Дебiторська заборгованiсть
11.1. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Банком
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi у Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та нормативних документiв НБУ з бухгалтерського облiку, що
регламентують операцiї з фiнансовими iнструментами та iншими активами.
11.2. За способом оцiнки та для формування резервiв дебiторська заборгованiсть визначається
як:
1) фiнансова дебiторська заборгованiсть:
?
за операцiями з банками;
?
за операцiями з клiєнтами Банку;
?
за операцiями Банку з фiнансовими iнструментами;
?
iншi нарахованi доходи (в тому числi нарахованi доходи за оперативною орендою);
?
дебетовi суми до з'ясування;
2) iнша дебiторська заборгованiсть:
?
за розрахунками з працiвниками Банку (нестачi, iншi нарахування та iнша дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками Банку, аванси з на витрати з вiдрядження та
аванси працiвникам Банку на господарськi потреби);
?
за господарською дiяльнiстю Банку.
До фiнансових активiв вiдноситься фiнансова дебiторська заборгованiсть та дебiторська
заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається надходження
грошових коштiв (нестачi та iншi нарахування на прцiвникiв Банку, iнша дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками Банку та iншими особами).
Дебiторська заборгованiсть, що є фiнансовими активами, розподiляється також на
короткострокову (iз строком погашення протягом одного року згiдно умов договору) та
довгострокову (iз строком погашення бiльше одного року згiдно умов договору).
11.3. Дебiторська заборгованiсть, що є фiнансовим активом, розглядається як торгова
дебiторська заборгованiсть. З врахуванням того, що така дебiторська заборгованiсть не мiстить
значного компонента фiнансування (згiдно МСФЗ 15 "Дохiд вiд контрактiв з покупцями"), вона
первiсно оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку за цiною операцiї (угоди).
Банк оцiнює короткострокову фiнансову дебiторську заборгованiсть та короткострокову
дебiторську заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається
надходження грошових коштiв, пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю - до
них Банк застосовує бiзнес-модель 1-го типу "отримання контрактних грошових потокiв" i не
проводить SPPI-тест. За такою дебiторською заборгованiстю процентнi доходи не нараховуються,
i амортизована собiвартiсть прирiвнюється до фактичної собiвартостi придбання або виникнення
активу.
Довгострокова фiнансова дебiторська заборгованiсть та довгострокова дебiторська
заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається надходження
грошових коштiв, класифiкується як кредитна операцiя та оцiнюється за правилами, визначеними
у главi 9 Облiкової полiтики Банку.

За торговою дебiторською заборгованiстю Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки протягом усього
строку дiї фiнансового активу.
11.4. На дату виникнення дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю (крiм
дебiторської заборгованостi за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається
надходження грошових коштiв) оцiнюється та вiдображається в балансi за первiсною вартiстю
(фактичною собiвартiстю).
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу дебiторська заборгованiсть за господарською
дiяльнiстю вiдображається в сумi її вартостi за вирахуванням резервiв на вiдшкодування
можливих втрат.
11.5. Порядок створення резервiв за дебiторською заборгованiстю визначений в чинному
"Положеннi про формування АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" резервiв пiд очiкуванi
кредитнi збитки за активними операцiями, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi", в чинному "Положеннi про визначення АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями".
11.6. Резерви пiд дебiторську заборгованiсть формуються в тiй валютi, в якiй враховується
заборгованiсть, та за кожною валютою окремо.
Резерв пiд дебiторську заборгованiсть в iноземнiй валютi, що належить до монетарних статей
балансу, також є монетарною статтею. Такi монетарнi резерви оцiнюються за офiцiйним курсом
iноземної валюти на дату складання блансу i переоцiнюються при кожнiй змiнi офiцiйного курсу
гривнi до iноземних валют. Результат переоцiнки вiдображається за балансовим рахунком 6204
"Результат вiд переоцiнки iноземної валюти та банкiвських металiв".
До монетарної вiдноситься фiнансова дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi та
господарська дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi, що облiковується за рахунками 3510
(з продажу оборотних i необоротних активiв), 3552 (нестачi та iншi нарахування), 3559 (за iншими
розрахунками з працiвниками Банку та iншими особами).
Резерв пiд дебiторську заборгованiсть в iноземнiй валютi, що належить до немонетарних статей
балансу, також є немонетарною статтею та формується з урахуванням офiцiйного курсу iноземної
валюти на дату виникнення дебiторської заборгованостi. Рiзниця мiж офiцiйним курсом на дату
виникнення дебiторської забогованостi та офiцiйним курсом на дату формування резерву
вiдображається за балансовим рахунком 6204. Немонетарнi резерви пiд дебiторську
заборгованiсть в iноземнiй валютi не переоцiнюються при кожнiй змiнi офiцiйного курсу гривнi
до iноземних валют.
До немонетарної вiдноситься господарська дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi, що
облiковується за рахунками 3510 (з придбання оборотних i необоротних активiв за iноземну
валюту), 3550 (за авансами на вiдрядження), 3551 (за авансами на господарськi витрати), 3519 (за
послуги).
11.7. Банк визначає заборгованiсть за дебiторською заборгованiстю, що є фiнансовим активом,
як безнадiйну (знецiнену) з урахуванням вимог п.7.12 роздiлу II Облiкової полiтики Банку
вiдповiдно до власної методики, розробленої згiдно МСФЗ.
У разi визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною до отримання така заборгованiсть у
фiнансовому облiку списується за рахунок сформованих резервiв на пiдставi рiшення
колегiальних органiв Банку.
Списана за рахунок резервiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть облiковується на
позабалансових рахунках групи 961 "Списана у збиток заборгованiсть за активами".
При закiнченнi строку позовної давностi, визначеного Цивiльним кодексом України, колегiальнi
органи Банку вирiшують можливiсть списання цiєї заборгованостi з позабалансових рахункiв.
11.8. Припинення визнання дебiторської заборгованостi, що є фiнансовим активом, в балансi
Банку здiйснюється з урахуванням вимог п.7.13 роздiлу II Облiкової полiики Банку та МСФЗ 9.
Визнання господарської дебiторської заборгованостi в балансi Банку припиняється у разi
виконання вiдповiдних зобов'язань (контрагентами - за договорами з поставки товарiв/послуг,
працiвниками Банку - за вiдрядженнями, авансами на господарськi витрати, нестачами) або

списання за рахунок сформованого резерву.
11.9. Порядок вiдображення в облiку формування резервiв за дебiторською заборгованiстю,
списання та погашення безнадiйної дебiторської заборгованостi визначено "нструкцiєю з
бухгалтерського облiку операцiй з фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженою
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.02.2018 № 14.
Порядок проведення iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi, визнання дебiторської
заборгованостi безнадiйною до повернення та порядок її погашення або списанння, а також
порядок створення та облiку резервiв за дебiторською заборгованiстю визначено в чинних
внутрiшнiх положеннях Банку та вiдповiдно до дiючого законодавства.
12.
Вклади (депозити), iншi фiнансовi зобов'язання
12.1. Оцiнка та облiк вкладiв (депозитiв) здiйснюється вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з фiнансовими iнструментами в
банках України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
21.02.2018 №14.
12.1.1. Банк оцiнює розмiщенi/залученi вклади (депозити) пiд час первiсного визнання за
справедливою вартiстю, включаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з
iнiцiюванням вкладiв (депозитiв).
Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна
операцiї (тобто справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв). Банк визначає справедливу
вартiсть фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для
фiнансового iнструменту не є активним, зокрема:
?
посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
?
аналiз дисконтованих грошових потокiв;
?
iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв.
Для визначення справедливої вартостi вкладiв (депозитiв) найпоширенiшим методом оцiнювання
є дисконтування грошових потокiв.
Банк включає витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо пов'язанi з визнанням
фiнансового iнструменту (вкладу), в суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток (за рахунком доходiв 6398) або збиток (за
рахунком витрат 7398) на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю залученого вкладу (депозиту)
та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту) пiд час первiсного визнання,
якщо ефективна ставка вiдсотка за цим вкладом (депозитом) є вищою або нижчою, нiж ринкова.
Рiзниця мiж справедливою вартiстю фiнансового iнструменту (вкладу) та вартiстю договору за
операцiями з акцiонерами Банку вiдображається в складi капiталу банку за рахунком 5105
вiдповiдно до п.9.3 та глави 21 роздiлу III Облiкової полiтики Банку.
12.1.2.Банк вiдображає в бухгалтерському облiку операцiї з надання кредиту (розмiщення вкладу
(депозиту)) та отримання кредиту (залучення вкладу (депозиту)) на мiжбанкiвському ринку як
операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами, якщо такi операцiї здiйснюються: у рiзних
валютах; з одним i тим самим контрагентом i пов'язанi з одним i тим самим ризиком; одночасно i
не можуть виконуватись окермо; з однаковим термiном погашення.
12.1.3. Банк оцiнює строковi вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та
амортизацiї дисконту (премiї).
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи (витрати ) за вкладами (депозитами)
та амортизує дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту
(премiї) має бути повнiстю замортизована на дату повернення вкладу (депозиту) або до наступної
дати перегляду процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо вона змiнюється залежно вiд
коливань ринкових ставок (плаваюча ставка).
12.1.4. Вклади (депозити) клiєнтiв Банку на вимогу (в тому числi поточнi рахунки) оцiнюються за

собiвартiстю.
За такими вкладами (депозитами) ефективна ставка вiдсотка не застосовується (згiдно п.8.6
роздiлу II Облiкової полiтики Банку). Для визнання процентних витрат i доходiв за ними Банк
застосовує номiнальну процентну ставку.
12.1.5. Модифiкацiя (змiна умов договору) за розмiщеними/залученими вкладами (депозитами)
вiдображається в облiку в порядку, визначеному в п.7.11 i п.7.17 роздiлу II Облiкової полiтики
Банку.
Перегляд оцiнки платежiв та надходжень за вкладами (депозитами), не пов'язаний з
модификацiєю та iз зменшенням корисностi розмiщених вкладiв (депозитiв), вiдображається в
облiку вiдповiдно до п.8.3. роздiлу II Облiкової полiтики Банку.
Якщо змiна грошових потокiв за фiнансовим активом (розмiщеним вкладом (депозитом))
пов'язана iз зменшенням корисностi (змiнами оцiнок очiкуваних кредитних збиткiв), Банк визнає
витрати вiд зменшення корисностi шляхом формування резерву пiд кредитнi збитки.
12.1.6. Порядок розмiщення/залучення, повернення та облiку вкладiв (депозитiв) у Банку
визначається договорами з контрагентами, внутрiшнiми нормативними документами Банку,
розробленими вiдповiдно до чинного законодавства України та нормативних актiв Нацiонального
банку України.
12.2. Оцiнка та облiк наданих гарантiй та авалiв (далi - гарантiй) здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з фiнансовими
iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 21.02.2018 №14.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку наданi гарантiї пiд час первiсного визнання як
зобов'язання за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманих Банком-гарантом комiсiй винагороди за надану гарантiю.
Амортизацiя первiсно визнаного зобов'язання за наданою гарантiєю здiйснюється Банком
прямолiнiйним методом.
Пiсля первiсного визнання гарантiї оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
найбiльшою з двох величин:
?
сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
?
первiсно визнаною сумою зобов'язання (справедливою вартiстю) за вирахуванням
накопиченої амортизацiї.
12.3. Iншi фiнансовi зобов'язання Банку оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку
згiдно пп.7.14 - 7.17 роздiлу II Облiкової полiтики Банку.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу iншi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю.
12.4. Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке
зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.
13.
Iноземна валюта та банкiвськi метали
13.1. Оцiнка та облiк операцiй Банку в iноземних валютах здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в
iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України", затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 17.11.2004 № 555, iз змiнами та доповненнями.
Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах Банк здiйснює в
подвiйнiй оцiнцi, а саме: в номiнальнiй сумi
iноземної валюти / одиницях ваги металу, щодо яких установлюється офiцiйний курс гривнi, тройських унцiях та гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом НБУ.
13.2. Операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах пiд час первiсного визнання
вiдображаються у нацiональнiй валютi звiтностi через перерахунок суми в iноземнiй валютi iз
застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв на дату
здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).

13.3. Облiкова вагова одиниця банкiвських металiв - тройська унцiя (31,1034807 г). При
переведеннi значення маси з грамiв у тройськi унцiї результат визначається з точнiстю до 0,001
тройської унцiї iз застосуванням заокруглення. Бухгалтерськi записи в АБС, а також у
статистичнiй звiтностi за операцiями з банкiвськими металами вiдображаються з точнiстю до 0,01
тройської унцiї.
13.4. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
1) монетарнi статтi балансу, вираженi в iноземнiй валютi та банкiвських металах (в тому числi борговi цiннi папери, кредиторська заборгованiсть з придбання оборотних i необоротних активiв
та дебiторська заборгованiсть з продажу оборотних i необоротних активiв), оцiнюються за курсом
iноземної валюти та банкiвських металiв на дату складання балансу. Переоцiнка здiйснюється при
кожнiй змiнi офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв. Результат
переоцiнки монетарних активiв або зобов'язань Банку вiдображається за балансовим рахунком
6204 "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти та банкiвських металiв".
2) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, а саме:
- дебiторська заборгованiсть за авансами на вiдрядження в iноземнiй валютi, дебiторська
заборгованiсть з придбання оборотних i необоротних активiв за iноземну валюту та кредиторська
заборгованiсть з продажу оборотних i необоротних активiв за iноземну валюту;
- доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi, що пов'язанi з виконанням робiт,
послуг;
- iнвестицiї в iноземнiй валютi в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, iншi цiннi папери, що
облiковуються за собiвартiстю,
вiдображаються в балансi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату проведення
розрахункiв, здiйснення операцiї (дату виникнення) i не переоцiнюються пiд час кожної змiни
офiцiйного курсу.
3) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю,
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i
банкiвських металiв на дату визначення їх справедливої вартостi.
13.5. Переоцiнка позабалансових вимог i зобов'язань в iноземнiй валютi, крiм вимог i зобов'язань
за похiдними фiнансовими iнструментами та вимог i зобов'язань за договорами з купiвлi-продажу
iноземної валюти та банкiвських металiв на умовах том i спот, здiйснюється пiд час кожної змiни
офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
13.6. Для вiдображення операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах за балансовими
рахунками використавуються технiчнi рахунки 3800 "Позицiя банку щодо iноземної валюти та
банкiвських металiв" та 3801 "Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських
металiв". Наприкiнцi кожного операцiйного дня суми залишкiв у гривневому еквiвалентi за
технiчними рахунками 3800 i 3801 мають бути тотожними.
Рiзницi мiж сумами залишкiв у гривневому еквiвалентi вiдповiдної iноземної валюти та
банкiвських металiв за аналiтичними рахунками 3800 i 3801 у розрiзi кодiв iноземної валюти та
банкiвських металiв, що виникають у зв'язку iз математичним округленням, вiдображаються за
балансовим рахунком 6204.
13.7. Визнання курсових рiзниць.
Курсова рiзниця - це рiзниця мiж оцiнками однiєї й тiєї ж кiлькостi одиниць iноземної валюти у
гривнях за рiзними курсами облiку валют. Змiни облiкової вартостi грошових одиниць станом на
дату складання балансу, що спричиненi змiнами валютних курсiв, повиннi визнаватися як дохiд
чи витрати за перiод, коли цi змiни вiдбулися.
13.8. Результат вiд операцiї з iноземною валютою - це фактично одержанi доходи або понесенi
витрати за операцiями купiвлi-продажу iноземної валюти (банкiвських металiв).
До результату торгових операцiй в iноземнiй валютi включаються рiзницi мiж договiрним
обмiнним (ринковим) курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату такої операцiї.
Результат вiд купiвлi-продажу iноземної валюти вiдображається в облiку на рахунку 6214

"Результат вiд операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв" окремо за
кожною угодою (операцiєю).
З метою формування управлiнської звiтностi Банк веде облiк результату за операцiями купiвлiпродажу iноземної валюти по кожному (в т.ч. вiдокремленому) структурному пiдроздiлу Банку.

14.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" грошовi кошти складаються з готiвки в касi i
депозитiв до запитання, а еквiваленти грошових коштiв являють собою короткостроковi,
високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у визначенi суми грошових коштiв i яким
притаманний незначний ризик змiни вартостi.
Еквiваленти грошових коштiв утримуються Банком для погашення короткострокових
зобов'язань, але не для iнвестицiйних або яких-небудь iнших цiлей.
Банк вiдносить до грошових коштiв та їх еквiвалентiв грошi в касi, кошти на кореспондентських
рахунках Банку (крiм коштiв обов'язкових резервiв в Нацiональному банку України), депозити
"овернайт" та кредити "овернайт" у банках.
Суми, що стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та
їх еквiвалентiв для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти первiсно визнаються и облiковуються за собiвартiстю, яка є
рiвною їх справедливiй вартостi.
Подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється:
- по амортизованiй собiвартостi - рахунки НОСТРО, кредити "овернайт", депозити "овернайт" з
нарахуванням доходiв/витрат з використанням номiнальної ставки (згiдно п.7.7 Облiкової
полiтики Банку);
- за фактичною собiвартiстю придбання або виникнення активу - грошовi кошти, за якими
проценти не нараховуються, рахунки ЛОРО.
15.
Похiднi фiнансовi iнструменти
15.1. Оцiнка та облiк похiдних фiнансових iнструментiв в Банку здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 26.12.2018 №153.
Вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами, що
не передбаченi зазначеною Iнструкцiєю, здiйснюються вiдповiдно до їх економiчної сутi та
принципiв мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Похiдний iнструмент (дериватив) - це фiнансовий iнструмент, який має всi три такi
характеристики:
?
його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни
фiнансового iнструменту, цiни товару, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника
кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної базової змiнної;
?
не вимагає початкових чистих iнвестицiй або вимагає початковi чистi iнвестицiї, якi є
меншими, нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi, за очiкуванням, мають
подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв;
?
розрахунки за ним здiйснюються на майбутню дату.
15.2. Похiднi фiнансовi iнструменти з метою вiдображення в бухгалтерському облiку
класифiкуються таким чином:
а) похiднi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки (форварднi,
ф'ючерснi, опцiоннi контракти, свопконтракти);

б) похiднi фiнансовi iнструменти, що призначенi для облiку хеджування.
Аналiтичний облiк похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибутки/збитки, ведеться в розрiзi видiв контрактiв. Похiднi фiнансовi
iнструменти, що призначенi для облiку хеджування, в аналiтичному облiку вiдображаються в
розрiзi типiв хеджування та видiв контрактiв.
Усi похiднi фiнансовi активи i зобов'язання Банку класифiкуються для облiку за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
Похiднi фiнансовi активи та похiднi фiнансовi зобов'язання, якi Банк придбає або створює з метою
хеджування, теж класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки з
урахуванням вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування (згiдно вимог МСФЗ 9, п.
6.4.1).
Для управлiння похiдними фiнансовими активами Банком визначено бiзнес-модель 3-го типу
"продаж". SPPI-тест для них не проводиться.
15.3. Похiднi фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку на дату операцiї вiдображаються
за вiдповiдними позабалансовими рахунками як вимоги щодо отримання одного активу та
зобов'язання з поставки iншого.
Банк може згортати фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання i чисту суму подавати у звiтi про
фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо Банк:
?
має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
?
має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно
погасити зобов'язання.
15.4. Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на
операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв визнаються за рахунками витрат пiд час їх
первiсного визнання.
Вимоги та зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами на дату операцiї облiковуються
за позабалансовими рахунками за курсом (цiною), зафiксованим у контрактi. Справедлива
вартiсть опцiонiв на дату операцiї дорiвнює премiї опцiонiв, яка вiдображається за балансовими
рахунками з облiку опцiонiв.
15.5. На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти
оцiнюються за справедливою вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти, iндексованi стосовно iнструментiв власного капiталу, якi не
котируються на бiржах i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити, за їх наявностi
повиннi оцiнюються за собiвартiстю.
Банк визначає справедливу вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв вiдповiдно до вимог
МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що перебувають в обiгу на
органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю.
Якщо котирування ринкових цiн на похiднi фiнансовi iнструменти є недоступним, Банк
застосовує для визначення справедливої вартостi спостережуванi на ринку вхiднi данi в разi їх
наявностi (такi, як котирування на аналогiчнi iнструменти на активних ринках; котирування на
iдентичнi iнструменти на неактивних ринках; спостережуванi ставки i кривi дохiдностi тощо або
неспостережуванi на ринку вхiднi данi - ринковий пiдхiд або дохiдний пiдхiд).
15.6. Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є бiржовi iнструменти, здiйснюється
Банком за результатами кожного бiржового дня (торговельної сесiї) за визначеною бiржею цiною
котирування (розрахунковою цiною).
Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є позабiржовi iнструменти, здiйснюється
Банком у разi змiни їх справедливої вартостi.
Обов'язково на дату балансу результат переоцiнки похiдних фiнансових iнструментiв
вiдображається в балансi як актив або зобовязання в кореспонденцiї з вiдповiдними рахунками 6
класу - за похiдними фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю

через прибутки/збитки, та рахунками 5104, 6141, 6392, 7141 - за похiдними фiнансовими
iнструментами, якi призначенi для облiку хеджування.
За балансовии рахунками групи 620 вiдображається результат переоцiнки похiдних фiнансових
iнструментiва до справедливої вартостi за видами контрактiв. За балансовими рахунками групи
621 вiдображається результат вiд операцiї купiвлi-продажу похiдних фiнансових iнструментiв на
дату виконання за видами контрактiв. Аналiтичний облiк результату переоцiнки iнструментiв
хеджування ведеться в розрiзi типiв хеджування.
15.7. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку наданий кредит [розмiщений вклад (депозит)]
та отриманий кредит [залучений вклад (депозит)] на мiжбанкiвському ринку з одним i тим самим
контрагентом, у рiзних валютах, на еквiвалентну суму та однаковий термiн як операцiю з
валютним свопом.
15.8. Фiнансовi iнструменти Банку не мiстять вбудованих похiдних iнструментiв. За їх наявностi
оцiнка та облiк вбудованих похiдних iнструментiв здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти" та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з похiдними фiнансовими
iнструментами в банках України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 26.12.2018 №153.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Вiдповiдно до критерiїв Нацiонального банку щодо розподiлу банкiв на Емiтент належить до
групи Банкiв з приватним капiталом.
За рiвнем активiв Емiтент займає 30 мiсце серед 48 банкiв цiєї групи.
Протягом 2020 року Емiтент працював як унiверсальна кредитно-фiнансова установа та у своїй
дiяльностi переважно орiєнтувався на обслуговування корпоративних клiєнтiв, а також фiзичних
осiб та надавав широкий спектр банкiвських послуг.
У 2020 роцi АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" було оновлено бiзнес-модель та стратегiю
розвитку на 2021 - 2023 рр.
Стратегiчнi цiлi 2021-2023- Трансформувати Банк у сучасну, технологiчну фiнансову установу з
концентрацiєю на обслуговування клiєнтiв малого та середнього бiзнесу та роздрiбних клiєнтiв
переважно за допомогою онлайн каналiв.

За 2020 рiк АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" зменшив обсяги чистих активiв на 52 млн.
грн. (3 %), переважно за рахунок вкладень в цiннi папери, що рефiнансуються НБУ - на 236
млн.грн. Обсяг кредитiв, наданих клiєнтам збiльшився на 92 млн.грн., У зв'язку з оновленням IТ
обладнення та програмного забеспечення збiльшився обсяг основних засобiв (+43,6 млн.грн.).
Загальна сума зобов'язань Банку зменшилась на 63,3 млн. грн. (4%), за рахунок зменшення
залучених коштiв клiєнтiв.
Прибуток Банку за 2020 рiк становив 10,95 млн. грн.
- Емiтентом пiдтверджено довгостроковий кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня зi стабiльним
прогнозом <uaАА+>, та iндивiдуальний рейтинг надiйностi вкладiв на рiвнi <5+>.
Головним джерелом доходiв Емiтента були i залишаються процентнi доходи, якi отримуються вiд
наданих Емiтентом послуг з кредитування та операцiй з цiнними паперами, за якими було
отримано 156,9 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2020 року обсяг кредитiв наданих юридичним особам становив - 561 478
тис. грн., обсяг кредитiв, що наданi фiзичним особам - 4 741 тис. грн. Доходнiсть кредитiв
юридичних осiб в 2020 роцi була на рiвнi 17,2% (в 2019 роцi - 16,9%), доходнiсть кредитiв
фiзичних осiб - 15,0% (в 2019 роцi - 15,2%)
Iншим джерелом доходiв Емiтента є комiсiйнi доходи (станом на 31.12.2020 року становили 74
598 тис.грн., якi отримуються переважно вiд розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв.
Дiяльнiсть Емiтента не залежить вiд сезонних змiн.
Протягом звiтного року змiн в системi надання послуг не вiдбулося. Як i ранiше, Емiтент
використовував власнi канали надання послуг. Серед них можна видiлити: Головна установа
Емiтента, вiддiлення.
В ходi своєї дiяльностi Емiтент наражається на наступнi види ризикiв:
1) кредитний ризик;
2) ризик лiквiдностi;
3) процентний ризик банкiвської книги;
4) ринковий ризик (валютний, фондовий);
5) операцiйний (в т.ч. юридичний) ризик;
6) репутацiйний ризик;
7) стратегiчний ризик;
8) комплаєнс-ризик.

Емiтент працює в умовах динамiчних змiн кон'юнктури на основних сегментах фiнансового
ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фiнансовi результати дiяльностi
Емiтента в цiлому впливають такi чинники, як рiвень облiкової ставки Нацiонального банку
України, цiна грошей на ринку кредитiв та депозитiв, змiни iндексу фондового ринку України,
валютний курс та рiвень iнфляцiї. Крiм згаданих чинникiв ризику, на результати дiяльностi
Емiтента впливають також нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi, регуляторнi
обмеження в дiяльностi щодо валютних операцiй, частi змiни в нормативних документах, що
регулюють банкiвську дiяльнiсть. До ризикiв, якi найбiльш властивi та можуть впливати на
дiяльнiсть Емiтента, вiдносяться наступнi: кредитний, лiквiдностi, ринковий, процентний,
валютний, операцiйний. Зазначенi ризики є керованими, контролюються спрямованою на це
системою управлiння ризиками.
Реалiзацiю процесiв управлiння ризиками Емiтент проводить iз застосуванням моделi трьох лiнiй
захисту: перша лiнiя - на рiвнi бiзнес-пiдроздiлiв та пiдроздiлiв пiдтримки дiяльностi. Цi
пiдроздiли приймають ризики та несуть вiдповiдальнiсть за них i подають звiти щодо поточного
управлiння такими ризиками; друга лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу ризикiв та пiдроздiлу контролю за
дотриманням норм (комплаєнс); третя лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту щодо
перевiрки та оцiнки ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками.
Представники пiдроздiлу ризикiв є членами колегiальних органiв Емiтента: Комiтету з управлiння
активами та пасивами (КУАП), Кредитного комiтету.
1. Основнi функцiї управлiння кредитним ризиком покладено на Кредитний комiтет Емiтента,
який дiє в межах повноважень, визначених Правлiнням Емiтента та нормативiв кредитного
ризику, встановлених Нацiональним банком України. Кредитний комiтет затверджує умови
фiнансування окремих кредитних проектiв, класифiкацiю кредитного портфеля та формування
резерву за активними операцiями, встановлює лiмiти повноважень на проведення певних
активних операцiй.
Емiтент надає новi кредити клiєнтам лише пiсля ретельної перевiрки їх здатностi забезпечити
належне обслуговування та повернення кредиту, дiлової репутацiї, кредитної iсторiї.
У зв'язку з порушенням нормативiв кредитного ризику щодо операцiй з пов'язаними особами
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Плану заходiв щодо приведення дiяльностi у
вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актi Нацiонального банку України
щодо операцiй з пов'язаними особами, вiдповiдно до Рiшень Правлiння Нацiонального банку
України №4-рш/БТ вiд 10.01.2018 року зi змiнами №437-рш/БТ вiд 10.07.2018.
2. При здiйсненнi функцiй контролю та монiторингу рiвня процентного ризику пiдроздiл ризикiв
проводить:
? вимiр змiни величини процентного ризику банкiвської книги в розрiзi можливого падiння
чистого процентного доходу та економiчної вартостi капiталу банку з описовою частиною, що
визначає активи, зобов'язання, позабалансовi позицiї, грошовi потоки та продукти, що є
основними з точки зору процентного ризику банкiвської книги;
? аналiз дотримання установлених лiмiтiв процентного ризику банкiвської книги та
авторизованого перевищення лiмiтiв;
? аналiз впливу результатiв здiйснення стрес-тестування процентного ризику банкiвської книги.

4. В процесi управлiння ринковим ризиком пiдроздiл ризикiв здiйснює оцiнку ризику вiдкритих
позицiй, якi зазнають впливу ринкового ризику в розрiзi перелiку iнструментiв, якi формують
торговий портфель Емiтента. КУАП встановлює, переглядає, закриває лiмiти вiдкритої валютної
позицiї за поданням управлiння аналiзу та ризикiв на пiдставi наявних факторiв, якi можуть
свiдчити про змiну валютного (фондового) ринку та здатнi спричинити стресовi коливання курсiв
валют.
Iнструментами управлiння ринковим ризиком є:
? встановлення лiмiтiв на суму конкретної угоди щодо купiвлi/продажу, з урахуванням умов, за
яких результат проведення залежить вiд коливання ринкових цiн;
? встановлення лiмiту на загальний розмiр валютної позицiї;
? встановлення лiмiту на вкладення у цiннi папери;
? проведення стрес-тестування;
? формування резервiв на покриття можливих збиткiв.
Управлiння валютним ризиком базується на обранiй стратегiї керування валютним ризиком, яка
включає у себе наступнi елементи:
? централiзацiю управлiння валютним ризиком;
? вимiр максимальної величини вартостi пiд ризиком, очiкуваних втрат (можливих збиткiв) вiд
вiдкритих позицiй;
? аналiз впливу результатiв здiйснення стрес-тестування валютного ризику;
? встановлення системи лiмiтiв.
КУАП є колегiальним органом Емiтента, який на щомiсячнiй основi контролює виконання лiмiтiв
вiдкритих валютних позицiй, в разi досягнення понадлiмiтних значень розглядає пропозицiї
пiдроздiлу ризикiв щодо приведення розмiру позицiї у вiдповiднiсть iз встановленим лiмiтом або
переглядає/закриває лiмiти.
Протягом звiтного року Емiтентом дотримувалися лiмiти валютних позицiй.
Банк оцiнює фондовий ризики за допомогою методу VаR-аналiзу, сценарного аналiзу (стрестестування) та аналiзу виконання внутрiшнiх лiмiтiв та нормативiв НБУ, а також проведенням

5. З метою зменшення операцiйного ризику було запроваджено наступнi заходи:
1) виявлення та вимiрювання операцiйного ризику з використанням таких iнструментiв: аналiзу
результатiв перевiрок, здiйснених пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
створення та ведення бази внутрiшнiх подiй операцiйного ризику та аналiз накопиченої в нiй
iнформацiї;

2) своєчасне виявлення значних подiй операцiйного ризику та невiдкладне повiдомлення про такi
подiї пiдроздiлу ризикiв та Правлiння та Наглядової ради Емiтента;
3) оцiнка операцiйного ризику з урахуванням його взаємозв'язку та впливу на iншi ризики, що
притаманнi банкiвськiй дiяльностi;
6.Ризик лiквiдностi
Емiтентом установленi чiткi процедури виявлення, вимiрювання, монiторингу, звiтування та
контролю, а також пом'якшення ризику лiквiдностi, якi включають аналiз та прогнозування
грошових потокiв за активними та пасивними банкiвськими операцiями, позабалансовими
банкiвськими операцiями в розрiзi заданих часових iнтервалiв.
Для оцiнки ризику лiквiдностi Емiтент використовує такi iнструменти монiторингу:
1) аналiз дотримання нормативiв лiквiдностi та норм обов'язкового резервування, установлених
Нацiональним банком;
2) GAP-аналiз, що вiдображає часову неузгодженiсть мiж вимогами та зобов'язаннями банку (як
балансовими, так i позабалансовими) за контрактними або очiкуваними строками погашення;
3)
аналiз
концентрацiї
iнструментами/продуктами;

зобов'язань

за

значимими

групами

контрагентiв,

4) спiвставлення обсягiв активiв та зобов'язань у кожнiй значимiй валютi та в розрiзi встановлених
часових iнтервалiв;
5) монiторинг наявних необтяжених високоякiсних лiквiдних активiв, що пiдтримуються як
можливе забезпечення на випадок реалiзацiї стрес-сценарiїв, уключаючи втрату або погiршення
умов залучення незабезпечених i доступних у нормальних умовах забезпечених джерел
фiнансування за видами та значимими валютами;
6) аналiз iнформацiї про ситуацiю на ринку цiнних паперiв та фiнансовому секторi, а також
ринкових характеристик цiнних паперiв, включених до перелiку високоякiсних лiквiдних активiв;
7) аналiз ризику лiквiдностi в межах операцiйного дня.
Емiтент установлює лiмiти для контролю ризику лiквiдностi та здiйснює контроль за їх
дотриманням.
Емiтент на регулярнiй основi здiйснює стрес-тестування ризику лiквiдностi для рiзних
короткострокових та довгострокових стрес-сценарiїв, що можуть реалiзуватися як для Емiтента,
так i для ринку в цiлому (окремо i в поєднаннi), з метою виявлення причин можливих проблем з
лiквiднiстю та оцiнки вiдповiдностi результатiв здiйснення стрес-тестування встановленому
банком рiвню ризик-апетиту до ризику лiквiдностi.
Основним документом щодо оперативного управлiння лiквiднiстю є Полiтика управлiння
ризиком лiквiдностi та План заходiв щодо подолання кризи лiквiдностi.
Впродовж звiтного року Емiтент своєчасно та в повному обсязi виконував зобов'язання перед

клiєнтами, забезпечував неухильне i регулярне виконання всiх нормативiв лiквiдностi,
встановлених Нацiональним банком України.
Оскiльки Емiтент є банкiвською установою, сировиною, необхiдною для дiяльностi Емiтента,
можна вважати грошовi кошти. Здебiльшого Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок
залучених коштiв.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю,
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб
фінансування
В 2016 роцi Банком було продано 4 офiсних примiщення та 1 об'єкт iнвестицiйної
нерухомостi,балансова вартiсть яких становила 3 418 тис.грн. та 8101 тис. грн. вiдповiдно.
В листопадi 2016 року Банком було продано самостiйно створений нематерiальний актив
балансовою вартiстю 9 080 тис. грн.
В вереснi 2017 року Банком було продано офiсне примiщення балансовою вартiстю 850 тис. грн.
В сiчнi 2018 року Банком було продано нежитлове примiщення балансовою вартiстю 12 938 тис.
грн..
В 2019 року Банком в погашення заборгованостi за кредитом набуто право власностi на комплекс
нежитлових примiщень балансовою вартiстю 1528 тис. грн. та на квартиру балансовою вартiстю
569 тис. грн.
В липнi 2019 року Банком придбано офiсне примiщення вартiстю 55 000 тис. грн.
В груднi 2020 року Банком було продано майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя, балансова вартiсть якого становила 569 тис. грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв Емiтента належать основнi засоби виробничого призначення:
- будiвлi та споруди;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iншi.

Для амортизацiї основних засобiв Емiтент застосовує прямолiнiйний метод. Первiсна
(переоцiнена) вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi продовжують
використовуватись станом на 31.12.2020 року становить 26 405 тис. грн.

Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться (у
виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд категорiї) за адресами Головної установи
банку та безбалансових вiддiлень. Протягом звiтного перiоду змiн у структурi основних засобiв,
методах амортизацiї не було. В 2020 роцi Банк здiйснив перегляд строкiв корисного використання
основних засобiв: серверного та мережевого обладнання, стацiонарних робочих станцiй. В 2020
роцi Емiтентом не визнавалися витрати вiд зменшення корисностi об'єктiв необоротних активiв.
Емiтент не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя), вилучених з експлуатацiї для продажу, отриманих за рахунок цiльового
фiнансування.

Протягом 2020 року Емiтент не надавав в заставу основнi засоби.
Також Емiтент не має основних засобiв, щодо яких за 2020 рiк виникли передбаченi чинним
законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
За даними НБУ, Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо
капiталiзованими та високолiквiдними. Робота з очищення та пiдвищення стiйкостi банкiвської
системи, проведена вiд 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Український
банкiвський сектор залишається високоприбутковим завдяки стiйкостi операцiйних прибуткiв та
вiдсутностi значних кредитних втрат. Чистi комiсiйнi доходи лише тимчасово знизилися на пiку
кризи, проте стрiмко вiдновилися в подальшi мiсяцi.
Чистi процентнi доходи зростали завдяки збереженню високого процентного спреду - протягом
року ставки за активами та зобов'язаннями знижувалися паралельно. Водночас звуження спреду
в середньостроковiй перспективi неминуче. Це ключовий ризик для прибутковостi банкiв у
наступнi роки. Викликом для банкiв є i скорочення можливостей використання валютних коштiв.
Попит на валютнi кредити суттєво впав в останнi роки, а ставки за валютними урядовими цiнними
паперами знижуються. Це посилює стимули для банкiв активнiше дедоларизувати свої баланси.
Достатнiсть капiталу банкiвського сектору значно перевищує мiнiмальнi рiвнi. Загалом вплив
кризи на капiталiзацiю банкiв м'якший, нiж червневi оцiнки НБУ на основi експрес тестування.
Це пояснюється меншим економiчним шоком порiвняно з припущеннями стрес-тесту та стiйкiстю
кредитного портфеля. Банки переважно консервативно здiйснювали планування капiталу цього
року. Бiльшiсть iз тих фiнансових установ, що регулярно виплачують дивiденди, затримали
рiшення про розподiл капiталу мiж акцiонерами до осенi. Вони хотiли впевнитися, що виплата
прибуткiв не знизить їхню спроможнiсть протистояти кризовим явищам.

У наступнi два роки НБУ впровадить низку новацiй, що стосуватимуться вимог до капiталу
банкiв. Усi вони покликанi усунути певнi прогалини в регулюваннi та гармонiзувати українськi
правила iз рекомендацiями Базельського комiтету. Iз квiтня почне дiяти коефiцiєнт чистого
стабiльного фондування (NSFR), що спонукатиме банки знизити розриви у строковостi активiв та
зобов'язань. Протягом 2021 року банки повиннi пiдготуватися до впровадження вимог до капiталу
на покриття операцiйного та ринкового ризикiв - це завершить впровадження повної першої
основи (Pillar 1) Базельських рекомендацiй в українську нормативну базу.
Додатково з наступного року почнеться поступове пiдвищення ваг ризику для цiнних паперiв у
валютi, емiтованих українським урядом - це усуне невiдповiднiсть мiж капiталiзацiєю банкiв та
обсягами кредитного ризику, який вони взяли на свої баланси. Iз сiчня банки почнуть поетапно
коригувати суму основного капiталу на вартiсть непрофiльних активiв. Ця норма спонукатиме їх
вчасно позбуватися непрофiльних активiв, утримання яких значно погiршує фiнансову стiйкiсть
фiнустанов, часто робить показники їхньої фiнансової звiтностi недостовiрними.
Iнфляцiя в 2020 роцi склала 5,0% (4,1% у 2019р.). Державний борг за 2020 рiк зрiс на 5,89 млрд.
дол. На 31 грудня 2020 року борг становить 90,26 млрд. доларiв США. (На кiнець 2019 року борг
становив 84,37 млрд. доларiв США.)

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Емiтента фiнансується власним капiталом та залученими ресурсами.
Емiтент здiйснює управлiння за рiвнем достатностi капiталу з метою забезпечення захисту вiд
ризикiв, що присутнi його дiяльностi. Протягом звiтного року Емiтент дотримувався всiх
встановлених вимог щодо капiталу.
Основна мета управлiння капiталом для Емiтента полягає в забезпеченнi дотримання Емiтентом
зовнiшнiх вимог по вiдношенню до капiталу i пiдтримки нормативiв достатностi капiталу на
рiвнi, що необхiдний для проведення дiяльностi та збiльшення акцiонерної вартостi.
Емiтент управляє структурою свого капiталу i коригує його при змiнах економiчних умов i
характеристик ризикiв здiйснюваних операцiй.
Емiтент здiйснює контроль за якiстю та достатнiстю капiталу, запобiгає неправильному розподiлу
ресурсiв та витрат капiталу, визначає на раннiх стадiях потенцiйнi проблеми у фiнансовiй
дiяльностi Емiтента.
Станом на 31.12.2020 р. розмiр власного капiталу становив 361 682 тис. грн.
До складу регулятивного капiталу Емiтента включаються кошти, залученi на умовах
субординованого боргу в сумi 40 000 тис. грн. термiном до 31 грудня 2025 року. Емiтентом
отримано Дозвiл Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв на врахування залучених коштiв до капiталу (Рiшення вiд 30.09.2014р. №№419422).
Так, станом на 31.12.2020р. фактичнi значення нормативiв капiталу Емiтента такi:
- обсяг регулятивного капiталу складав 376 813,0 тис.грн.,
- достатнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть) складає 49,06%, при нормативному
значеннi не менше 10%, що говорить про те, що Емiтент достатньо капiталiзований.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2020 укладенi та не виконанi договори вiдсутнi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною метою Банку, з урахуванням умов, що склалися та прогнозiв на 2021 рiк є збереження
наявних показникiв, у тому числi проведення роботи щодо утримання ресурсної бази на
поточному рiвнi, виважена полiтика щодо диверсифiкацiї кредитного портфелю, дотримання
економiчних нормативiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент використовує виключно лiцензiйне програмне забезпечення вiд провiдних свiтових
виробникiв - Microsoft, Oracle, використання комп'ютерного та серверного обладнання, системи
передачi та зберiгання iнформацiї Cisco, HP, DELL, LG-Nortel, технологiй передачi даних 3G,
GSM - все це дозволяє Емiтенту не лише налагоджувати роботу дiючих пiдроздiлiв Емiтента, але
й вiдкривати новi точки надання послуг у стислi термiни практично у будь-якому куточку країни.
Емiтент впроваджує новi технологiї, як в сферi автоматизацiї банкiвських бiзнес процесiв, так i в
сферi обслуговування клiєнтiв.
Зважаючи на ринковi тенденцiї, в Емiтента створена та розширюється мережа платiжних кiоскiв
самообслуговування, розгорнуто власну мережу WIFI для спiвробiтникiв та клiєнтiв банку,
вдосконалено Call Center, запроваджено IP-телефонiю, розроблено багатофункцiональний web
портал з допомогою якого користувачi можуть не лише безпечно скористатися сервiсом iз
обробки платежiв, а ще скористатися сервiсом електронного профiлю користувача, електронного
зберiгання файлiв та документiв, створити власнi соцiальнi зв'язки та обмiнюватися iнформацiєю,
тощо.
Користування IP-телефонiєю при побудовi корпоративної телефонної мережi дозволяє суттєво
зменшити витрати на зв'язок. Продовжується модернiзацiя серверного та мережевого обладнання,
каналiв зв'язку. Розпочато побудову нових серверних примiщень. Впровадження системи вiдео
конференцiй дозволило значно скоротити витрати на вiдрядження, проведення нарад, навчання
спiвробiтникiв Емiтента, iстотно пiдвищило ефективнiсть роботи Емiтента i зробило його бiльш
конкурентно здатним на ринку України.
Для забезпечення кросплатформенностi (збiльшення точок доступу) розроблено програмне
забезпечення (програмнi додатки) для мобiльних та планшетних пристроїв пiд ОС IOs та Android.
Для ефективного впровадження нових технологiй Емiтент керується рядом полiтик, в тому числi
полiтикою реалiзацiї проектiв по розробцi програмних продуктiв, яка визначає процедури, ролi,
порядок розробок в залежностi вiд типу проекту i виконавцiв.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором дiяльностi Емiтента вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

-

згiдно перелiку акцiонерiв

-

Сахно С.В. - Голова Наглядової ради
Коляда В.П. - член Наглядової ради
Голубєва О.В. - член Наглядової ради

Правлiння

-

Танцюрв Г.В. - член Наглядової ради
Солодко Є.В. - член Наглядової ради
Золотько Д.Я. - Голова Правлiння
Колесник I.В. - заступник Голови
Правлiння
Снiтко М.Г.- заступник Голови
Правлiння
Оначенко С.В. - член Правлiння
Черненко О.В. - член Правлiння

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

заступник Голови
Правлiння

Колесник Iрина Вiкторiвна

1963

вища

39

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
26410155, Голова Правлiння

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
02.09.2019, до
припинення
повноважень

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Колесник I.В. не має.
Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 39 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Колесник I.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
1

17.07.2001 - по 05.10.2015 - Головний бухгалтер ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
06.10.2015 - по 30.08.2019 - Голова Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
01.09.2019 - по теперешнiй час - заступник Голови Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
Колесник I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Правлiння була виплачена винагорода у розмiрi 6 332 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

заступникГолови
Правлiння

Снiтко Матвiй Григорович

1974

вища

2
Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Снiтко М.Г. не має.

25

АТ "СБЕРБАНК", 25959784,
Керiвник по залученню
найбiльших корпоративних
клiєнтiв управлiння
органiзацiї продажiв
Департаменту
корпоративного бiзнесу

17.02.2020, до
припинення
повноважень

Загальний стаж роботи Снiтка М.Г. складає 25 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Снiтко М.Г. протягом п'яти останнiх рокiв:
АТ "СБЕРБАНК" (26.11.2015 - 14.02.2020):
Начальник вiддiлу обслуговування клiєнтiв АПК iнфраструктури та торгiвлi управлiння залучення та супроводження найбiльших корпоративних
клiєнтiв департаменту корпоративного бiзнесу, Начальник вiддiлу обслуговування клiєнтiв АПК iнфраструктури та торгiвлi управлiння залучення
та супроводження найбiльших корпоративних клiєнтiв департаменту корпоративного бiзнесу, Керiвник по залученню найбiльших корпоративних
клiєнтiв управлiння органiзацiї продажiв Департаменту корпоративного бiзнесу
з 17.02.2020 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
Снiтко М.Г.не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Правлiння була виплачена винагорода у розмiрi 6 332 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

член Правлiння

Оначенко Сергiй
Володимирович

1979

вища

19

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
26410155, заступник Голови
Правлiння

29.11.2018, до
припинення
повноважень

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Оначенко С.В. не має.
Загальний стаж роботи Оначенка С.В. складає 19 рокiв.
3

Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Оначенко С.В. в Емiтентi протягом п'яти останнiх рокiв:
з 06.11.2013 - по 28.02.2020 - заступник Голови Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
з 02.03.2020 - по теперешнiй час - член Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>
Оначенко С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Правлiння була виплачена винагорода у розмiрi 6 332 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

4

Голова Наглядової ради

Сахно Свiтлана
Володимирiвна

1970

вища

29

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",

12.04.2018, 3
роки

26410155, заступник Голови
Правлiння
Опис:
Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 29 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сахно С.В. не має.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Сахно С.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
13.11.2007 - 10.07.2015 - заступник Голови Правлiння, член правлiння ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
10.07.2015 - по теперiшнiй час - Голова Наглядової ради АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
Сахно С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмiрi 1 609 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

Член Наглядової ради

Коляда Василь Петрович

1954

вища

48

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
26410155, начальник служби
безпеки

12.04.2018, 3
роки

Опис:
Загальний стаж роботи Коляди В.П. складає 48 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Коляда В.П. не має.
5

Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Коляда В.П. протягом п'яти останнiх рокiв:
16.03.2007 - 10.07.2015 - начальник служби безпеки ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
10.07.2015 - по теперiшнiй час - член Наглядової ради АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
Коляда В.П. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмiрi 1 609 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

6

Член Наглядової ради

Голубєва Олена

1968

вища

29

ПАТ "Держзембанк",

12.04.2018, 3

Володимирiвна

00000000, корпоративний
секретар

роки

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голубєва О.В. не має.
Загальний стаж роботи Голубєвої О.В. складає 29 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Голубєва О.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
ПАТ "Держзембанк" - корпоративний секретар; ПАТ "АКБ "Київ" - корпоративний секретар.
Голубєва О.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмiрi 1 609 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.
ДПЗД "Укрiнтеренерго",
00000000, заступник
Танцюра Геннадiй
12.04.2018, 3
Член Наглядової ради
1970
вища
30
директора, начальник
Володимирович
роки
управлiння закупiвель та
маркетингу
Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Танцюра Г.В. не має.
Загальний стаж роботи Танцюри Г.В.складає 30 рокiв.
7

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Танцюра Г.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 13.07.2015 - по теперешнiй час: член Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК";
з 18.12.2012 по 10.07.2015 - тимчасово не працював за станом здоров"я.
Танцюра Г.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмiрi 1 609 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.
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Член Наглядової ради

Солодко Євгенiй Вiкторович

1973

вища

30

"СД" ЛТД, 20632943,
директор виробничокомерцiйного спiльного
пiдприємства.

12.04.2018, 3
роки

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солодко Є.В. не має.
Загальний стаж роботи Солодка Є.В.складає 30 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Солодко Є.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 17.07.2006 по теперiшнiй час - Адвокатське об'єднання <Адвокатська група <Солодко i партнери>, Голова об'єднання; адреса: 01133, м. Київ,
бул. Л. Українки, 34, оф.703, тел. 272-12-42
У звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода у розмiрi 1 609 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

Ревiзор
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Костенко Неля Iванiвна

1965

вища

19.04.2019, 3
роки

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Костенко Н.I. не має.
Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 32 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Костенко Н.I. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Голова Правлiння

Золотько Дмитро Якович

1967

вища

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Золотько Д.Я. не має.
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32

ВАТ "Українська iновацiйнофiнансова компанiя",
25198262, головний
економiст

Загальний стаж роботи Золотька Д.Я. складає 27 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Золотько Д.Я. протягом п'яти останнiх рокiв:
АТ "СБЕРБАНК" - Заступник Голови Правлiння - казначей
ПАТ АБ "Укргазбанк" - радник Голови Правлiння

27

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
26410155, радник Голови
Правлiння

27.01.2020, до
припинення
повноважень

АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"- радник Голови Правлiння
27.01.2020 - по теперешнiй час - Голова Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.
Золотько Д.Я . не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Правлiння була виплачена винагорода у розмiрi 6 332 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

Член Правлiння

Черненко Олена Василiвна

1972

вища

31

АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
26410155, начальник
управлiння фiнансового
монiторингу

20.03.2020, до
припинення
повноважень

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Черненко О.В.не має.
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Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 31 рiк.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Черненко О.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
з 16.05.2016 - начальник управлiння фiнансового монiторингу АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
Черненко О.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
У звiтному роцi членам Правлiння була виплачена винагорода у розмiрi 6 332 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
заступник Голови Правлiння
заступникГолови Правлiння
член Правлiння
Голова Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
Ревiзор
Голова Правлiння
член Правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Колесник Iрина Вiкторiвна
Снiтко Матвiй Григорович
Оначенко Сергiй Володимирович
Сахно Свiтлана Володимирiвна
Коляда Василь Петрович
Голубєва Олена Володимирiвна
Танцюра Геннадiй Володимирович
Солодко Євгенiй Вiкторович
Костенко Неля Iванiвна
Золотько Дмитро Якович
Черненко Олена Василiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх
звiльнення не передбаченi.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

00191282

39802, Україна, Полтавська обл., р-н, м. Комсомольськ, вул.
Будiвельникiв, буд. 16

0,206

00194122

69032, Україна, Запорізька обл., р-н, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе,
буд. 15

0,2747

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Вiдкрите акцiонерне
товариство "Полтавський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат"
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЗЬКИЙ
ВИРОБНИЧИЙ
АЛЮМIНIЄВИЙ
КОМБIНАТ"

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0,4807

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Банк не планує зупинятися на досягнутому.
З метою визначення напрямкiв подальшого розвитку, Наглядовою радою було затверджено
Стратегiю АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" на 2021 - 2023 роки, (протокол №47 вiд
30.11.2020р.).
Вiдповiдно до Стратегiї, метою Банку є - бути сучасним i ефективним банком, шляхом
впровадження провiдних банкiвських технологiй та продуктiв як основи пiдвищення операцiйної
ефективностi та забезпечення зваженого i стiйкого зростання Банку у довгостроковiй перспективi.
Стратегiчнi цiлi: Трансформувати Банк у сучасну, технологiчну фiнансову установу з
концентрацiєю на обслуговування клiєнтiв малого i середнього бiзнесу та роздрiбних клiєнтiв
переважно за допомогою онлайн каналiв.
Банк планує зберiгати операцiйну ефективнiсть на високому рiвнi за рахунок впровадження
сучасних банкiвських технологiй для збiльшення частки комiсiйних доходiв, що в перспективi
дозволить Банку мати бiльш збалансовану та стiйку структуру доходiв.
Банк планує i в подальшому забезпечувати прозорiсть та стандарти корпоративного управлiння
на рiвнi лiдерiв ринку. Банк на постiйнiй основi проводить роботу по вдосконаленню системи
корпоративного управлiння з врахуванням кращих вiтчизняних i свiтових практик.

Прiоритетнi проекти:
МСБ;
Споживче кредитування фiзичних осiб;
Картковi продукти для фiзичних осiб.
Для досягнення поставлених цiлей розвитку Банку в сегментi корпоративного бiзнесу планується
подальше розширення спектру послуг для пiдтримки полiтики унiверсалiзацiї Банку iз
застосуванням каналiв самообслуговування (Iнтернет-банкiнг, ПТКС), iндивiдуальний пiдхiд до
клiєнтiв.
Прiоритетним стратегiчним напрямком розвитку на 2021-2023 р.р. є малий та середнiй бiзнес
(МСБ), як сегмент зi значним потенцiалом розвитку.
Заплановано впровадження скорочених оптимiзованих процесiв та скорингових програм з
пiдтвердженням можливостi кредитування до першого вiзиту клiєнта до Банку.
Для роздрiбних клiєнтiв Банк планує реалiзацiю двох проектiв: проекту споживчого кредитування
фiзичних осiб та проекту реалiзацiї карткових продуктiв фiзичним особам, продовження
впровадження нових та модифiкацiю iснуючих послуг для максимального задiяння каналiв
самообслуговування при наданнi послуг роздрiбним клiєнтам, а також розширення таких
каналiв дистрибуцiї та їх популяризацiї серед iснуючих та потенцiйних клiєнтiв:
o
розширення мережi ПТКС у регiонах присутностi клiєнтiв для забезпечення їх платежiв;
o
вровадження системи Iнтернет - банкiнгу;
o
впровадження нових технологiй дистанцiйного обслуговування рахункiв фiзичних осiб.
Банк планує провести модернiзацiю мережi термiналiв самообслуговування новими валiдаторами
банкнот для можливостi приймання нових купюр, новими камерами для зчитування qr-code,
новими зчитувачами електронних документiв.
З метою розширення транзакцiйного бiзнесу планується:
встановити 44 термiнали самообслуговування для приймання платежiв за електричну
енергiю в компанiях YASNO (Донецьк) та YASNO (Днiпро);
- пiдключити мiнiмум двох партнерiв єквайрiв (АТ "АКБ "Конкорд" та АТ "Таскомбанк") для
здiйснення операцiй по банкiвським карткам за допомогою ресурсу по прийманню та обробцi
онлайн платежiв PINbank:PAY;
- запустити особистий кабiнет платника на базi ресурсу по прийманню та обробцi онлайн платежiв
PINbank:PAY.
В рамках реалiзацiї IТ - проектiв заплановано:
впровадження автомаитзованої системи кредитування фiзичних осiб "Кредитна фабрика";
завершення впровадження iнтерактивної системи фронт-офiсного обслуговування клiєнтiв
банку "iFOBS" для юридичних та фiзичних осiб (мобiльний та web додатки);
впровадження системи "Електронне досьє" клiєнтiв;
впровадження систем дiстанцiйної iдентифiкацiї клiєнтiв;
використання чат-ботiв;
автоматизованого обмiну повiдомлень з системою SWIFT;
реалiзацiю проектiв з формування та подання мiжнародної звiтностi FATCA та XBRL;
оновлення iнтернет-сайту Банка.
При проведеннi дiяльностi Банк здiйснює аналiз ситуацiї та оточення, в яких виникають ризики
та приймає управлiнськi рiшення щодо рiвня уразливостi Банку до таких ризикiв.
Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi Банку, рiшення з прийняття ризику
вiдповiдають стратегiчним напрямкам розвитку Банку, а очiкувана дохiднiсть здатна
компенсувати прийнятi ризики.

Внутрiшнiй контроль є невiд'ємною частиною дiяльностi Банку та забезпечує належний рiвень
фiнансової надiйностi та iнформацiйної безпеки, вiдповiдає характеру i обсягами бiзнесу.
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" у своїй дiяльностi керується чинним законодавством
України, повною мiрою виконуючи свої зобов'язання перед акцiонерами, партнероами клiєнтами,
персоналом. Банк забезпечує публiчну та прозору дiяльнiсть i звiтнiсть, своєчасну та повну сплату
всiх податкiв. Банк забезпечує своєчасну та офiцiйну заробiтну плату своїм працiвникам.
Керуючись принципами рiвностi та неупередженностi, АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
з повагою ставиться до всiх без винятку клiєнтiв та дiлових партнерiв. Банк будує свої
взаємовiдносини з клiєнтами та партнерами на професiоналiзмi, довiрi, взаємоповазi.
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" придiляє значну увагу питанням екологiчно свiдомої
поведiнки як працiвникiв Банку, так i клiєнтiв Банку: економне споживання природних ресурсiв,
електроенергiї, води, вiдповiдальне ставлення до утилiзацiї смiття, передавання вiдпрацьованого
паперу до вторинної переробки.
В 2021 роцi Банк продовжить працювати як соцiально вiдповiдальний суб'єкт бiзнесу,
продовжуючи здiйснювати iнвестицiї у соцiальне та економiчне зростання України, соцiальну
доступнiсть своїх вiддiлень, покращуючи життя людей в регiонах своєї присутностi.
2. Інформація про розвиток емітента
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" засновано 20.06.1997 року за рiшенням установчих
зборiв у формi закритого акцiонерного товариства зi статутним капiталом 2,21 млн. гривень.
1998 рiк: Банк приєднався до мiжнародної платiжної системи S.W.I.F.T. та отримав членство в
Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi.
2000 рiк: Банк отримав членство у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб
2002 рiк: Банк приєднався до платiжних систем Visa International (асоцiйоване членство) та Master
Card Europe (афiлiйоване членство); отримав членство в Асоцiацiї українських банкiв; вiдкрито
перше вiддiлення у мiстi Житомир.
2003 рiк: Проведено реорганiзацiю Банку у вiдкрите акцiонерне товариство; вiдкрито вiддiлення
в мiстi Вiнниця та МАПП "Ягодин".
2004 рiк: Вiдкрито вiддiлення у мiстi Одеса.
2005 рiк: Участь у заснуваннi ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"; отримано
членство в Асоцiацiї "Перша фондова торгiвельна система"; вiдкрито вiддiлення у мiстi Харкiв.
2006 рiк: Отримано лiцензiї на ведення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв;
отримано членство в Українськiй нацiональнiй iпотечнiй асоцiацiї та в Професiйнiй асоцiацiї
реєстраторiв та депозитарiїв; Банк приєднався до Нацiональної системи масових електронних
платежiв.
2007 рiк: Отримано членство в Українськiй мiжбанкiвськiй асоцiацiї членiв платiжних систем
"ЕМА"; зареєстровано товарний знак "PINBANK", початок ребрендингу Банку.
2008 рiк: Отримано дозвiл вiд мiжнародної платiжної системи Visa International на емiсiю
премiальних платiжних карток Visa Platinum; початок роботи Контакт-центру Банку.
2009 рiк: ребрендинг територiальних управлiнь; вiдкрито територiальнi управлiння у м. Полтава
та у м. Миколаїв; змiнено офiцiйне найменування на Публiчне Акцiонерне товариство "Перший
Iнвестицiйний Банк".
2010 рiк: створено Благодiйну фундацiю "Вiдкритi серця України"; вiдкрито вiддiлення в м.
Кiровоград; введено в експлуатацiю першi iнфомацiйно-транзакцiйнi кiоски; вiдновлено роботу з
Єдиною Iнформацiйною Системою "Реєстр позичальникiв" (НБУ) по обмiну iнформацiєю щодо

прострочених кредитiв. Акцiї Банку пройшли процедуру лiстингу i були включенi до другого
рiвня лiстингу бiржового списку ПАТ"Київська мiжнародна фондова бiржа".
2011 рiк: Розпочато спiвпрацю з Державною iпотечною установою; вiдкрито вiддiлення у мiстах
Ялта, Одеса, Львiв; розпочато впровадження Системи управлiння iнформацiйної безпеки,
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв серiї ISO/IEC 27001:2005 та ISO/IEC 27002:2005; розпочато
спiвпрацю з рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг". Отримано та пiдтверджено кредитний
рейтинг uaBBB+ (прогноз рейтингу - стабiльний). Засновано дочiрнє пiдприємство - ТОВ
"Глобальна платiжна мережа", яким отримано: Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи,
Лiцензiя на здiйснення переказу коштiв небанкiвськими фiнансовими установами та iнiцiйовано
реєстрацiю внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи.
2012 рiк: Вiдкрито вiддiлення у мiстах Київ, Ялта, Чернiвцi, Житомир. Пiдтверджено
iндивiдуальний рейтинг надiйностi вкладiв на рiвнi "4+" (висока надiйнiсть) та кредитний
рейтинг uaBBB+ (прогноз рейтингу - стабiльний) незалежним Рейтинговим агентством "IBIRating". Початок реалiзацiї проекту "Wi-Fi доступ до мережi " Iнтернет " по Українi та успiшне
впровадження безкоштовного сервiсу Wi-Fi в семи вiддiленнях Банку. Введено в експлуатацiю 25
платiжних термiналiв, за допомогою яких можна здiйснити оплату послуг 339 бiллерiв.
2013 рiк: Старт проекту зi встановлення у вiддiленнях ПАТ "Укртелеком" термiналiв прийому
платежiв; вiдкриття вiддiлень в мiстах Харкiв, Одеса, Херсон, Рiвне.
Пiдтвердження рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуального рейтингу надiйностi
вкладiв на рiвнi "4+ (висока надiйнiсть)" та довгострокового кредитного на рiвнi uaВВВ+, з
прогнозом "стабiльний". Зареєстровано банкiвську групу: ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК" та ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТIЖНА МЕРЕЖА".
2014 рiк: Вiдкрито вiддiлення у мiстi Вишневе; зупинено роботу вiддiлень в мiстi Ялта;
пiдтверджено рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуального рейтингу надiйностi
вкладiв на рiвнi "4+ (висока надiйнiсть)" та довгострокового кредитного на рiвнi uaВВВ+, з
прогнозом "стабiльний". Введено в експлуатацiю 250 платiжних термiналiв, за допомогою яких
можна здiйснити оплату послуг бiльш нiж 1300 сервiсiв (всього мережа ПТКС налiчує 576
термiналiв). Узгодженi з НБУ Правила використання електронних грошей з використанням
наперед оплачених карток мiжнародних платiжних систем VISA International та MasterCard ПАТ
"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
2015 рiк: Призупинено роботу двох вiддiлень у мiстi Одеса. Пiдтверджено рейтинговим
агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуальний рейтинг надiйностi вкладiв на рiвнi "4+ (висока
надiйнiсть)" та довгостроковий кредитний рейтинг на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом "у розвитку".
Введено в експлуатацiю 16 платiжних термiналiв, за допомогою яких можна здiйснити оплату
послуг бiльш нiж 1300 сервiсiв.
2016 рiк: Призупинено роботу Вiддiлення № 35 м. Рiвне, Вiддiлення № 14 м. Запорiжжя,
Вiддiлення № 30 м. Київ. Поновлено роботу Вiддiлення № 17 м. Київ, Вiддiлення № 10 м. Київ,
Вiддiлення № 23 м. Київ, Вiддiлення № 47 м. Харкiв. Пiдтвердження рейтинговим агентством
"IВI-Рейтинг" iндивiдуального рейтингу надiйностi банкiвських вкладiв на рiвнi "4+ (висока
надiйнiсть)" та довгострокового кредитного рейтингу на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом "стабiльний".
Введено в експлуатацiю 68 платiжних термiналiв. Запущено спiльну програму Обленерго та
Укртелеком по об`єднанню клiєнтської бази даних органiзацiй для проведення платежiв у
вiддiленнях "Укртелеком" за послуги компанiй "Обленерго" i навпаки. Реалiзовано приймання
платежiв по сканеру в Одесаобленерго, Херсонобленерго, Кiровоградобленерго (вiд юридичних
осiб). Реалiзовано приймання платежiв за послуги вiд фiзичних осiб на користь
енергопостачальних компанiй "Обленерго" за допомогою сканування штрих-коду.
2017 рiк: Пiдтверджено рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуальний рейтинг
надiйностi вкладiв на рiвнi "4+ (висока надiйнiсть)" та довгостроковий кредитний рейтинг на рiвнi

uaВВВ+, з прогнозом "стабiльний". Розмiщено 60 додаткових платiжних термiналiв, за
допомогою яких можна здiйснити оплату послуг бiльш нiж 1500 сервiсiв. Реалiзовано приймання
платежiв по сканеру штрих-коду в Чернiвцiобленерго (вiд юридичних осiб) та
Кiровоградобленерго (оплата послуг). Впроваджено онлайн -взаємодiю з бiлiнговою системою
компанiї Одесаобленерго. Розпочато приймання платежiв з компанiями ТОВ "ФК"Контрактовий
Дiм", (Easypay), ТОВ "ФК"МБК" (Portmone.ua), ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (FlashPay), ТОВ
"ФК"ГЕРЦ".
Припинено визнання банкiвської групи у складi ПАТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" та ТОВ "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТIЖНА МЕРЕЖА"
2018 рiк: Реорганiзовано Банк у приватне акцiонерне товариство. Вiдкрито 2 нових вiддiлення в
мiстi Одеса та Одеськiй областi. Пiдтверджено рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг"
iндивiдуальний рейтинг надiйностi вкладiв на рiвнi "4+ (висока надiйнiсть)" та довгостроковий
кредитний рейтинг на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом "стабiльний". Запущено платiжний ресурс по
прийманню та обробцi онлайн - платежiв PINBANK:PAY. Мережа ПТКС налiчує 492 термiнали,
з яких в енергопостачальних компанiях встановлено - 234 термiнали, в центрах обслуговування
ПАТ "Укртелеком" - 232 термiнали та iнших проектах - 26 термiналiв. Розпочато емiсiю
платiжних карток МПС VisaInternational з пiдтримкою технологiї безконтактної передачi даних
(NFC). Запущено сервiс G-Pay, який дає змогу власникам платiжних карток Банку здiйснювати
оплату товарiв-послуг за допомогою мобiльних пристроїв на базi ОС Android.
2019 рiк: Оновлено рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуальний рейтинг надiйностi
вкладiв до рiвня "5 (вiдмiнна надiйнiсть)" та довгостроковий кредитний рейтинг до рiвня uaАА, з
прогнозом "стабiльний". Введено в дiю новi банкiвськi продукти "Авто в кредит" та "Рахунок
умовного зберiгання Ескроу". Розпочато впровадження системи Iнтернет - Банк для фiзичних
осiб. Розпочато 4 нових проекти по прийому платежiв з компанiями ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ",
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ", АТ "Херсонгаз", ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанiя".
Розширено кiлькiсть сервiсiв для оплат через платiжний ресурс по прийманню та обробцi онлайн
- платежiв PINBANK:PAY - кiлькiсть активних сервiсiв - 385 одиниць (за рiк пiдключено 217
нових сервiсiв для оплати комунальних та iнших платежiв).
2020 рiк: Пiдтверджено рейтинговим агентством "IВI-Рейтинг" iндивiдуальний рейтинг
надiйностi вкладiв до рiвня "5 (вiдмiнна надiйнiсть)" та довгостроковий кредитний рейтинг до
рiвня uaАА, з прогнозом "стабiльний".
Згiдно рейтингу "Банки 2021 року" в рамках VII LEGAL BANKING FORUM АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" - переможець у номiнацiї "Корпоративний банк" серед банкiв з
iноземним капiталом (абсолютний прирiст гривневих кредитiв юридичних осiб за сiчень-листопад
2020 року).
Реалiзовано проект "Apple Pay".
Розпочато впровадження iнтерактивної системи фронт-офiсного обслуговування клiєнтiв банку
"iFOBS" для юридичних та фiзичних осiб (завершення впровадження мобiльного та web додаткiв
2021 рiк).
Розпочато спiвпрацю з компанiєю "ВiЯр" по прийманню платежiв за допомогою ресурсу по
прийманню та обробцi онлайн платежiв PINbank:PAY. Розпочато спiвпрацю з компанiєю ТОВ
"ГЛОБАЛМАНI" (платiжна мережа "GlobalMoney") та ТОВ "ФК "Свiфт-Гарант" (платiжна
мережа City24) по прийманню платежiв через агентську термiнальну мережу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування
В Банку створена комплексна, адекватна та ефективна система управлiння ризиками, що
базується на трьох лiнiях захисту.
В системi управлiння ризиками Наглядова рада Банку визначена, як ключовий суб'єкт системи
управлiння ризиками.
Наглядова рада визначає та контролює дотримання працiвниками Банку корпоративних цiнностей
Банку, якi базуються на здiйсненнi бiзнесу на законних та етичних принципах, та постiйно
пiдтримує високу культуру управлiння ризиками, створює та пiдтримує на належному рiвнi
органiзацiйну структуру, iнформацiйну систему щодо управлiння ризиками та внутрiшнiй
контроль, що забезпечують ефективне управлiння ризиками.
Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Наглядової ради Банку щодо
впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи стратегiю та полiтику управлiння
ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного
управлiння ризиками.
Працiвники Банку зобов'язанi дотримуватися вимог впровадженої системи управлiння
ризиками.
Банк пiдтримує високий рiвень обiзнаностi та забезпечує проведення навчання працiвникiв Банку
щодо дотримання норм законодавства, вiдповiдних стандартiв професiйних об'єднань, дiя яких
поширюється на Банк, управлiння ризиками.
Всi Працiвники Банку проходять навчання з питань управлiння ризиками не рiдше одного разу на
рiк для дiючих працiвникiв та пiд час прийняття на роботу нових працiвникiв.
Наглядова рада та Правлiння Банку з метою дотримання всiма працiвниками Банку культури
управлiння ризиками створюють необхiдну атмосферу (tone at the top) шляхом:
?
визначення та дотримання корпоративних цiнностей, а також здiйснення нагляду за
дотриманням таких цiнностей;
?
забезпечення розумiння як керiвниками Банку, так i iншими працiвниками Банку їх ролi
пiд час управлiння ризиками з метою досягнення цiлей дiяльностi Банку, а також вiдповiдальностi
за порушення встановленого рiвня ризик-апетиту;
?
просування обiзнаностi щодо ризикiв шляхом забезпечення систематичного iнформування
всiх пiдроздiлiв Банку про стратегiю, полiтику, процедури з управлiння ризиками та заохочення
до вiльного обмiну iнформацiєю i критичної оцiнки прийняття ризикiв Банком;
?
отримання пiдтверджень, що керiвники та iншi працiвники Банку проiнформованi про
дисциплiнарнi санкцiї або iншi дiї, якi застосовуватимуться до них у разi неприйнятної
поведiнки/порушення в дiяльностi Банку.
Банк впроваджує систему управлiння ризиками, що вiдповiдає наступним принципам:
1) ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв щодо
управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та
iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку;
2) своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання,
монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних
рiвнях;
3) структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками
мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi згiдно з
таким розподiлом;
4) розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй Банку) уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї Банку та виконує функцiї
контролю;
5) усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх органiзацiйних

рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв;
6) пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його
системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком;
7) незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання
пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм (комплаєнс)
своїх функцiй;
8) конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд
несанкцiонованого ознайомлення;
9) прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та профiлю
ризику;
10) забезпечення обiзнаностi та залучення членiв Наглядової ради та членiв Правлiння Банку, а
також iнших працiвникiв Банку до управлiння ризиками;
11) обмеження ризикiв шляхом встановлення лiмiтiв щодо кожного виду ризику та процедури
ескалацiї їх порушень;
12) розкриття iнформацiї: вся необхiдна вiдповiдно до вимог регуляторiв iнформацiя з управлiння
ризиками та достатнiстю капiталу пiдлягає розкриттю. Склад i перiодичнiсть розкриття
iнформацiї щодо ризикiв вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України, вимогам до
управлiнської звiтностi та вимогам до розкриття iнформацiї щодо ризикiв для всiх зацiкавлених
сторiн.
До головних завдань системи управлiння ризиками в Банку належить:
?
визначення (iдентифiкацiя) видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк пiд час функцiонування
як фiнансово-кредитна органiзацiя;
?
складання карти ризикiв;
?
впровадження методiв монiторингу, аналiзу та оцiнки ризикiв, що застосовуються в
сучаснiй банкiвськiй практицi;
?
розробка та впровадження заходiв запобiгання або мiнiмiзацiї впливу ризикiв на дiяльнiсть
Банку, шляхом виконання низки фiнансових та нефiнансових (операцiйних) процедур, заходiв
хеджування та диверсифiкацiї, вдосконалення процедур прийняття рiшень щодо доцiльностi
прийняття або вiдмови вiд прийняття ризику;
?
забезпечення контролю за дотриманням встановлених, вiдносно ризику, обмежень та
прийнятих стандартiв;
?
аналiз ефективностi iнструментiв запобiгання ризикам, їх вдосконалення вiдповiдно до
змiн зовнiшнього оточення та внутрiшнього середовища.
Процес управлiння ризиками включає такi етапи:
?
iдентифiкацiя (виявлення) ризику;
?
кiлькiсна та якiсна оцiнка (вимiрювання) ризику;
?
контроль за ризиком;
?
монiторинг ризику.
Банк визначає такi категорiї ризикiв вiдповiдно до карти ризикiв, якi є найбiльш впливовими на
дiяльнiсть:
Фiнансовi ризики:
?
кредитний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на
себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору);
?
ризик лiквiдностi (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi Банку забезпечувати
фiнансування зростання активiв та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки);
?
процентний ризик банкiвської книги (наявний або потенцiйний ризик для надходжень i
капiталу Банку, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок на ринку. Цей

ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань
та позабалансових iнструментiв)
?
ринковий ризик (наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими
iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку)
?
валютний ризик (наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає
через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали);
Нефiнансовi ризики:
?
операцiйний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх
процесiв, навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв банку або iнших осiб, збоїв у роботi
iнформацiйних систем банку або внаслiдок впливу зовнiшнiх факторiв);
?
ризик репутацiї (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходiв унаслiдок несприятливого сприйняття iмiджу банку клiєнтами,
контрагентами, акцiонерами, наглядовими та контролюючими органами);
?
юридичний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат, або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання сторонами умов договорiв у зв'язку
з їх невiдповiднiстю вимогам законодавства);
?
стратегiчний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та
неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi).
Комплекс дiй з ризик-менеджменту має на метi забезпечити досягнення таких цiлей:
ризики мають бути зрозумiлими та усвiдомлюватися спiвробiтниками Банку та його
керiвництвом;
?
ризики мають бути в межах рiвнiв толерантностi, установлених Наглядовою радою;
?
рiшення з прийняття ризику мають вiдповiдати стратегiчним завданням дiяльностi Банку;
?
рiшення з прийняття ризику мають бути конкретними i чiткими;
?
очiкувана дохiднiсть має компенсувати прийнятий ризик;
?
розподiл капiталу має вiдповiдати розмiрам ризикiв, на якi наражається Банк;
?
стимули для досягнення високих результатiв дiяльностi мають узгоджуватися з рiвнем
толерантностi до ризику.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Загальною метою системи управлiння ризиками є забезпечення достатнього рiвня капiталу та
лiквiдностi з врахуванням встановленого апетиту до ризику.
Банк щоквартально оцiнює достатнiсть власних коштiв щоб забезпечити належне покриття
вiдповiдних ризикiв, якi загрожують або можуть загрожувати Банку за стресових умов.
Банк має обсяг капiталу, який вiдповiдає нормативному значенню вiдповiдно до чинного
законодавства та нормативно-правових вимог НБУ та який здатен забезпечити дiяльнiсть з
вiдповiдним рiвнем ризикiв.
Для пiдвищення рiвня обiзнаностi всiх пiдроздiлiв про стратегiю, полiтику, процедури з
управлiння ризиками Банком розроблено Програму навчання та пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв Банку з питань управлiння ризиками.
У 2020 роцi було проведено навчання всiх працiвникiв 1-ї лiнiї захисту щодо вимог законодавства
України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку, iнших документiв з питань управлiння
ризиками.

З урахуванням Стратегiї дiяльностi та бiзнес-моделi Банку були встановленi лiмiти (обмеження)
для суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному вимiрюванню, у межах затвердженого ризикапетиту та розроблено процедуру ескалацiї їх порушень.
У 2020 роцi Банком з урахуванням роз'яснень "МСФЗ 9 i covid-19" та нормативних документiв,
здiйснювався постiйний монiторинг iнформацiї щодо поточних умов та прогнози майбутнiх
економiчних умов, яка може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль, за результатами
якого приймалися управлiнськi рiшення щодо внесення змiн до параметрiв оцiнки ризикiв.
З метою забезпечення безперервної роботи Банку та безперебiйного функцiонування усiх
пiдроздiлiв у перiод карантинних обмежень, було забезпечено зв'язок працiвникам, якi працюють
дистанцiйно та встановлено доступ до сервiсiв Банку вiдповiдно до компетенцiй працiвникiв.
Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.07.2019 року N 95 було
розроблено План вiдновлення дiяльностi, у разi реалiзацiї стрес-сценарiю, який передбачає
тривалий негативний економiчний ефект вiд поширення на територiї України гострої
респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та розроблено
ефективнi i реалiстичнi заходи за такими напрямками:
пiдтримка/вiдновлення рiвня капiталу;
пiдтримка/вiдновлення рiвня лiквiдностi;
скорочення витрат;
погашенню НПА;
продаж активiв,
якi в комплексi є здатними забезпечити вiдновлення фiнансової стiйкостi.
Пiдроздiл з управлiння ризиками готує та надає звiти щодо ризикiв Наглядовiй радi Банку, не
рiдше одного разу на квартал, Правлiнню Банку - не рiдше одного разу на мiсяць, а в разi
виявлення ситуацiй, що потребують невiдкладного iнформування Наглядової ради Банку - не
пiзнiше наступного робочого дня.
Структура балансу Банку свiдчить про достатнiй рiвень високолiквiдних активiв (готiвковi кошти,
кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та iнших банках, необтяженi депозитнi сертифiкати
НБУ), для забезпечення коротко- та середньострокового ризикiв лiквiдностi та збереження
достатнього буферу лiквiдностi, як за звичайних, так i за стресових умов.
Банк дотримується показникiв економiчних нормативiв щодо капiталу та лiквiдностi вiдповiдно
до Постанови НБУ №368.
Так станом на 31.12.2020 значення нормативiв становили:
нормативiв капiталу:
достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу Н2 - 49,06% (при нормативному
значеннi - не менше 10%),
достатностi основного капiталу Н3 - 43,06% (при нормативному значеннi - не менше 7%).
нормативiв лiквiдностi:
короткострокової лiквiдностi Н6 - 108,39% (при нормативному значеннi - не менше 60%),
коефiцiєнт покриття лiквiднiстю LCR (всi валюти) - 273,0% (при нормативному значеннi не менше 100%), LCR (iноземнi валюти) - 261,2% (при нормативному значеннi - не менше 100%).
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння Банку (затверджено Загальними зборами акцiонерiв Банку
22.06.2020р., протокол №1)
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
22.06.2020
89,38

-

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій

Ні
X
X

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Ні
X
X
X

вiдсутнiсть кворуму

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Сахно Свiтлана
Володимирiвна
Коляда Василь
Петрович
Солодко Євгенiй

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X
X

X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Загальне керiвництво Наглядовою радою
Вiдповiдає за напрямок безпеки Банку
Вiдповiдає за юридичний напрямок

Вiкторович
Голубєва Олена
Володимирiвна
Танцюра Генадiй
Володимирович

X

Вiдповiдає за корпоративне управлiння

X

Вiдповiдає за аудит та комплаєнс

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року вiдбулось 52 засiдання Наглядової ради пiд
час яких, в межах своєї компетенцiї, Наглядова рада приймала
рiшення:
"
щодо органiзацiї проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
"
щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння (погодження
повноважень Правлiння, затвердження бюджету та факту його
виконання, погодження продажу активiв Банку, затвердження
Стратегiї дiяльностi Банку, затвердження Планiв заходiв щодо
приведення дiяльностi Банку до вимог нормативних документiв
НБУ);
"
щодо органiзацiйної структури Банку (затвердження
органiзацiйної структури та кiлькостi штатних одиниць,
затвердження положень про структурнi пiдроздiли, розгляд
показникiв ефективностi дiяльностi окремих пiдроздiлiв);
"
щодо управлiння ризиками (розгляд Звiтiв про ризики,
затвердження рiвня толерантностi до ризикiв, розгляд впливу
результатiв стрес-тестування ризикiв на капiтал Банку,
затвердження внутрiшнiх нормативних документiв щодо
управлiння ризиками);
"
щодо покращення якостi активiв Банку (обрання
оцiнювача майна Банку, прийняття рiшень щодо купiвлi-продажу
нерухомостi, визнання заборгованостi безнадiйною та списання її
за рахунок резервiв, затвердження заходiв по виправленню
недолiкiв в дiяльностi Банку та контроль за їх виконанням);
"
щодо внутрiшнього контролю (затвердження полiтик та
внутрiшнiх положень Банку, зокрема, про Службу комплаєнсу та
пiдроздiл ризикiв, розгляд аудиторських звiтiв, звiтiв про роботу
СВА, розгляд виконання рiчного Плану СВА та затвердження
такого Плану);
"
щодо обрання зовнiшнього аудитора, затвердження умов
договору з ним, розгляду плану аудиторської перевiрки, розгляд
аудиторського звiту.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Вiдповiдно до Положення про оцiнку дiяльностi Наглядової ради
Оцінка роботи
та Правлiння в цiлому, членiв Наглядової ради та Правлiння
наглядової ради
кожного окремо, колективної придатностi Наглядової ради та
Правлiння, ефективностi органiзацiї корпоративного управлiння
в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" та рiшень
Наглядової ради станом на 01.01.2021р. було здiйснено
самооцiнку дiяльностi Наглядової ради, оцiнку Голови та членiв
Ради. За результатами самооцiнки дiяльнiсть Наглядової ради
визнано ефективною.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як 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
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
виконавчого органу
Золотько Дмитро Якович
Голова Правлiння Банку - загальне керiвництво Банком
Черненко Олена Василiвна член Правлiння, вiдповiдальна особа за здiйснення фiнансового
монiторингу
Оначенко Сергiй
член Правлiння, вiдповiдає за розвитоктранзакцiйного бiзнесу
Володимирович
Колесник Iрина Вiкторiвна заступник Голови Правлiння, операцiйний директор
Снiтко Матвiй Григорович заступник голови Правлiння, корпоративний бiзнес
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року було проведено 71 засiдання Правлiння, на
яких, в межах своєї компетенцiї, Правлiння приймало рiшення:
"
щодо затвердження штатного розпису (щомiсячно);
"
щодо затвердження перелiку пов'язаних iз Банком осiб
(щомiсячно);
"
щодо стану заповнення книг скарг та пропозицiй у
вiддiленнях Банку (щоквартально);
"
щодо виплати мотивацiї працiвникам структурних
пiдроздiлiв та працiвникам пiдроздiлiв регiональної мережi Банку
(щомiсячно);
"
щодо погодження та затвердження внутрiшнiх документiв
Банку (положень, полiтик, методик, регламентiв, iнструкцiй,
типових форм договорiв та iн.);
"
щодо погодження рiшень Кредитного комiтету, якi
пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню;
"
стосовно питань фiнансового монiторингу щодо
зменшення ризикiв легалiзацiї кримiнальних доходiв
/фiнансування тероризму у Банку (щомiсячно);
"
щодо ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього контролю в Банку та
дотримання працiвниками Банку Кодексу корпоративної етики
(щоквартально);
"
щодо розкриття наявного або потенцiйно можливого
конфлiкту iнтересiв працiвникiв Банку;
"
щодо фактичного виконання бюджету Банку та внесення
змiн до нього;
"
стосовно погодження результатiв стрес-тестування
ризикiв (щоквартально);
"
щодо стану виконання Плану заходiв щодо приведення
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо
операцiй з пов'язаними з ПАТ "ПЕРШИЙ IНBЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК" особами;
"
щодо затвердження змiн до Плану заходiв ПАТ
"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" щодо приведення
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо
операцiй з пов'язаними з ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК" особами;
"
щодо погодження нової органiзацiйної структури Банку,
змiни розмiру фонду оплати працi Банку та кiлькостi штатних
одиниць;
"
щодо погодження Стратегiї Банку на 2019-2021 роки;
"
стосовно результатiв аудиторських перевiрок, що
здiйснювалися службою внутрiшнього аудиту;
"
затвердження складу комiтетiв Банку.
Правлiнням Банку створенi та функцiонують наступнi комiтети:
?
кредитний комiтет;
?
комiтет з управлiння активами та пасивами;
?
тарифний комiтет;
?
комiтет з управлiння iнформацiйною безпекою;
?
бюджетний комiтет;
?
тендерний комiтет.
Оцінка роботи
виконавчого органу

Протягом строку перебування на посадах членiв Правлiння, Банк
контролює дотримання вимог щодо їх бездоганної дiлової
репутацiї та професiйної придатностi, шляхом щорiчного
анкетування та перевiрки даних вiдповiдними службами Банку.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Органiзацiя системи внутрiшнього контролю в Банку вiдповiдає таким принципам:
?
дiєвiсть та ефективнiсть - органiзацiя постiйного процесу внутрiшнього контролю,
iнтегрованого в поточну дiяльнiсть Банку та зрозумiлого на всiх рiвнях персоналу Банку;
?
розподiл обов'язкiв - забезпечення уникнення ситуацiї, за якої одна особа здiйснює
повний контроль над функцiєю чи видом дiяльностi Банку (вiдокремлення функцiї контролю вiд
здiйснення операцiй Банку). Винятком може бути виконання операцiй iз встановленим
механiзмом контролю з використанням вiдповiдного програмного забезпечення i за умови
здiйснення подальшого контролю за цими операцiями;
?
усебiчнiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку та всiх його пiдроздiлiв;
?
своєчаснiсть - створення системи внутрiшнього контролю, яка надає можливiсть
отримати iнформацiю про загрозу виникнення втрат Банку ранiше, нiж такi втрати будуть
понесенi;
?
незалежнiсть - вiдокремлення функцiї оцiнки ефективностi системи внутрiшнього

контролю вiд функцiй її органiзацiї i здiйснення;
?
конфiденцiйнiсть - недопущення розголошення iнформацiї особам, у яких немає
повноваження щодо її отримання.
Банк забезпечує функцiонування системи внутрiшнього контролю шляхом:
?
контролю керiвництва Банку за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх
процедур Банку;
?
розподiлу обов'язкiв пiд час здiйснення дiяльностi Банку;
?
контролю за функцiонуванням системи управлiння ризиками Банку;
?
контролю за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю в Банку;
?
упровадження процедур внутрiшнього контролю в Банку;
?
проведення монiторингу системи внутрiшнього контролю Банку;
?
упровадження процедур внутрiшнього аудиту.
Суб?єктами внутрiшнього контролю у Банку є Наглядова рада Банку, Правлiння Банку, служба
внутрiшнього аудиту; головний бухгалтер i його заступник, керiвники вiдокремлених
пiдроздiлiв, департамент ризикiв, служба комплаєнсу; колегiальнi органи, керiвники
структурних пiдроздiлiв i працiвники Банку, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль вiдповiдно до
повноважень, визначених Положенням про органiзацiю системи внутрiшнього контролю в
Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку.
Наглядова рада Банку забезпечує функцiонування системи внутрiшнього контролю та здiйснює
контроль за її ефективнiстю в межах повноважень, наданих законодавством, Статутом та
iншими внутрiшнiми документами Банку.
Правлiння Банку забезпечує органiзацiю системи внутрiшнього контролю в межах повноважень,
наданих законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Банку.
Керiвники Банку вживають заходiв вiдповiдно до законодавства для забезпечення контролю за
виконанням функцiональних обов'язкiв працiвникiв Банку, пiдвищення ефективностi їх
виконання, у тому числi з урахуванням стратегiї та бiзнес-планiв розвитку Банку.
4.14. Управлiння ризиками
В Банку створена комплексна, адекватна та ефективна система управлiння ризиками, що
базується на трьох лiнiях захисту.
В системi управлiння ризиками Наглядова рада Банку визначена, як ключовий суб'єкт системи
управлiння ризиками.
Наглядова рада визначає та контролює дотримання працiвниками Банку корпоративних
цiнностей Банку, якi базуються на здiйсненнi бiзнесу на законних та етичних принципах, та
постiйно пiдтримує високу культуру управлiння ризиками, створює та пiдтримує на належному
рiвнi органiзацiйну структуру, iнформацiйну систему щодо управлiння ризиками та внутрiшнiй
контроль, що забезпечують ефективне управлiння ризиками.
Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Наглядової ради Банку щодо
впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи стратегiю та полiтику управлiння
ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного
управлiння ризиками.
Працiвники Банку зобов'язанi дотримуватися вимог впровадженої системи управлiння
ризиками.
Банк пiдтримує високий рiвень обiзнаностi та забезпечує проведення навчання працiвникiв
Банку щодо дотримання норм законодавства, вiдповiдних стандартiв професiйних об'єднань, дiя
яких поширюється на Банк, управлiння ризиками.
Всi Працiвники Банку проходять навчання з питань управлiння ризиками не рiдше одного разу

на рiк для дiючих працiвникiв та пiд час прийняття на роботу нових працiвникiв.
Наглядова рада та Правлiння Банку з метою дотримання всiма працiвниками Банку культури
управлiння ризиками створюють необхiдну атмосферу (tone at the top) шляхом:
?
визначення та дотримання корпоративних цiнностей, а також здiйснення нагляду за
дотриманням таких цiнностей;
?
забезпечення розумiння як керiвниками Банку, так i iншими працiвниками Банку їх ролi
пiд час управлiння ризиками з метою досягнення цiлей дiяльностi Банку, а також
вiдповiдальностi за порушення встановленого рiвня ризик-апетиту;
?
просування обiзнаностi щодо ризикiв шляхом забезпечення систематичного
iнформування всiх пiдроздiлiв Банку про стратегiю, полiтику, процедури з управлiння ризиками
та заохочення до вiльного обмiну iнформацiєю i критичної оцiнки прийняття ризикiв Банком;
?
отримання пiдтверджень, що керiвники та iншi працiвники Банку проiнформованi про
дисциплiнарнi санкцiї або iншi дiї, якi застосовуватимуться до них у разi неприйнятної
поведiнки/порушення в дiяльностi Банку.
Банк впроваджує систему управлiння ризиками, що вiдповiдає наступним принципам:
1) ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв
щодо управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та
iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку;
2) своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання,
монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних
рiвнях;
3) структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками
мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi згiдно з
таким розподiлом;
4) розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй Банку) уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї Банку та виконує функцiї
контролю;
5) усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх органiзацiйних
рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв;
6) пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його
системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком;
7) незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання
пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм (комплаєнс)
своїх функцiй;
8) конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд
несанкцiонованого ознайомлення;
9) прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та
профiлю ризику;
10) забезпечення обiзнаностi та залучення членiв Наглядової ради та членiв Правлiння Банку, а
також iнших працiвникiв Банку до управлiння ризиками;
11) обмеження ризикiв шляхом встановлення лiмiтiв щодо кожного виду ризику та процедури
ескалацiї їх порушень;
12) розкриття iнформацiї: вся необхiдна вiдповiдно до вимог регуляторiв iнформацiя з
управлiння ризиками та достатнiстю капiталу пiдлягає розкриттю. Склад i перiодичнiсть
розкриття iнформацiї щодо ризикiв вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України, вимогам
до управлiнської звiтностi та вимогам до розкриття iнформацiї щодо ризикiв для всiх
зацiкавлених сторiн.
До головних завдань системи управлiння ризиками в Банку належить:

?
визначення (iдентифiкацiя) видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк пiд час
функцiонування як фiнансово-кредитна органiзацiя;
?
складання карти ризикiв;
?
впровадження методiв монiторингу, аналiзу та оцiнки ризикiв, що застосовуються в
сучаснiй банкiвськiй практицi;
?
розробка та впровадження заходiв запобiгання або мiнiмiзацiї впливу ризикiв на
дiяльнiсть Банку, шляхом виконання низки фiнансових та нефiнансових (операцiйних)
процедур, заходiв хеджування та диверсифiкацiї, вдосконалення процедур прийняття рiшень
щодо доцiльностi прийняття або вiдмови вiд прийняття ризику;
?
забезпечення контролю за дотриманням встановлених, вiдносно ризику, обмежень та
прийнятих стандартiв;
?
аналiз ефективностi iнструментiв запобiгання ризикам, їх вдосконалення вiдповiдно до
змiн зовнiшнього оточення та внутрiшнього середовища.
Процес управлiння ризиками включає такi етапи:
?
iдентифiкацiя (виявлення) ризику;
?
кiлькiсна та якiсна оцiнка (вимiрювання) ризику;
?
контроль за ризиком;
?
монiторинг ризику.
Банк визначає такi категорiї ризикiв вiдповiдно до карти ризикiв, якi є найбiльш впливовими на
дiяльнiсть:
Фiнансовi ризики:
?
кредитний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих
на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору);
?
ризик лiквiдностi (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi Банку забезпечувати
фiнансування зростання активiв та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки);
?
процентний ризик банкiвської книги (наявний або потенцiйний ризик для надходжень i
капiталу Банку, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок на ринку. Цей
ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань
та позабалансових iнструментiв)
?
ринковий ризик (наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних
валют за тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку)
?
валютний ризик (наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який
виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали);
Нефiнансовi ризики:
?
операцiйний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх
процесiв, навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв банку або iнших осiб, збоїв у роботi
iнформацiйних систем банку або внаслiдок впливу зовнiшнiх факторiв);
?
ризик репутацiї (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок несприятливого сприйняття iмiджу банку
клiєнтами, контрагентами, акцiонерами, наглядовими та контролюючими органами);
?
юридичний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат, або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання сторонами умов договорiв у
зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам законодавства);
?
стратегiчний ризик (iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та

неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi).
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
ні
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
ні
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
ні
так
після їх проведення

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1

Гiнер Євгенiй Леннорович

88,89

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради обираються та звiльняються зi своїх посад рiшенням Загальних зборiв
шляхом кумулятивного голосування.
Перед призначенням на посаду Голови та членiв Наглядової ради Банку вивчаються їх анкетнi
данi та трудовий шлях на предмет вiдповiдностi критерiям професiйної належностi та
вiдповiдностi власним посадам, а саме: вiдсутнiсть судимостей за будь-який кримiнальний
злочин; вiдсутнiсть порушень вимог Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку тощо; вiдсутнiсть iсторiї перебування на посадi члена правлiння або
ради пiдприємства, установи, органiзацiї, яка перебувала в стадiї банкрутства, лiквiдацiї або
тимчасової адмiнiстрацiї; наявнiсть адекватної компетентностi та здiбностей (наявнiсть вищої
освiти; наявнiсть належного професiйного досвiду).
Особи, що претендують на займання посад незалежних членiв Наглядової ради, обов'язково
проходять перевiрку на вiдповiднiсть додатковим критерiям. Зокрема, не може вважатися
незалежним директором особа, якщо вона:
1)
входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння Банку та/або
афiлiйованих з ним юридичних осiб;
2)
одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд Банку та/або афiлiйованих
з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного
рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;
3)
володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної
особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй
особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi
вiдносини з Банком та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;
4)
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором Банку та/або
афiлiйованих з ним юридичних осiб;
5)
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка
протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги Банку та/або афiлiйованим з ним
юридичним особам;
6)
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником Банку та/або афiлiйованих з
ним юридичних осiб;
7)
є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера власника контрольного пакета акцiй Банку в будь-яких цивiльних вiдносинах;
8)
була сукупно бiльш як 12 рокiв членом Наглядової ради цього Банку;
9)
є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цiєї частини;
10)
не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим Статутом або iншими внутрiшнiми
документами Банку.

Вимоги пп. 1, 2 та 6 не поширюються на випадки обiймання посади незалежного директора Банку
та вiдносини, пов'язанi з цим.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням
Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень
членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного
питання акцiй. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв),
представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника члена Наглядової ради.
Загальнi збори Банку можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме менше половини
її обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Банку кiлькiсного складу, Наглядова
рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання Загальних зборiв Банку для
обрання всього складу Наглядової ради.
Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки i повноваження покладаються
на членiв Наглядової ради, що залишилися.
Без рiшення Загальних зборiв Банка, повноваження члена Наглядової ради з одночасним
припиненням вiдповiдного договору (контракту) припиняються достроково:
1)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3)
за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це
Банк шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня;
4)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, який засуджено за покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
5)
в разi прийняття рiшення Наглядовою радою про неналежне виконання членом Наглядової
ради своїх обов'язкiв;
6)
у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який
є представником акцiонера;
7)
в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
Члени Правлiння призначаються та звiльняються зi своїх посад рiшенням Наглядової ради Банку.
Перед призначенням на посаду Голови та членiв Правлiння Банку вивчаються їх анкетнi данi та
трудовий шлях на предмет вiдповiдностi критерiям професiйної належностi та вiдповiдностi
власним посадам, а саме: вiдсутнiсть судимостей за будь-який кримiнальний злочин; вiдсутнiсть
порушень вимог Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку тощо; вiдсутнiсть iсторiї перебування на посадi члена правлiння або ради
пiдприємства, установи, органiзацiї, яка перебувала в стадiї банкрутства, лiквiдацiї або тимчасової
адмiнiстрацiї; наявнiсть адекватної компетентностi та здiбностей (наявнiсть вищої освiти;
наявнiсть належного професiйного досвiд).
Будь-який з членiв Правлiння може бути достроково звiльнений за рiшенням Наглядової ради.
Якщо кiлькiсть членiв Правлiння становить менше половини його кiлькiсного складу, Наглядова
рада призначає нового члена(iв) Правлiння.
Повноваження Голови та членiв Правлiння можуть припинитися достроково:

?
в разi смертi, визнання особи недiєздатною, обмежено дiєздатною, безвiсно вiдсутньою,
померлою;
?
в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння за станом здоров'я;
?
у випадку припинення трудових вiдносин з Банком незалежно вiд причин такого
припинення;
?
за рiшенням Наглядової ради;
?
в iнших випадках, передбачених законодавством України.
Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння встановлюються законодавством,
Статутом Банку та договором (контрактом).
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться:
1)
затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Загальними зборами;
2)
затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету служби внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
3)
визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури
управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4)
забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
5)
контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6)
затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7)
визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8)
визначення кредитної полiтики Банку;
9)
визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi служби внутрiшнього аудиту;
10)
затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв Банку, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних
зборiв;
11)
призначення i звiльнення Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння, головного
бухгалтера Банку та iнших членiв Правлiння Банку;
12)
призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту;
13)
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення;
13-1) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Банку;
13-2) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку;
13-3)розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
14)
визначення порядку роботи та планiв служби внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю;
15)
визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16)
розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам
акцiонерiв Банку для прийняття рiшення щодо нього;
17)
контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, службою внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
18)
прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї
та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19)
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками служби внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої

винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20)
забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо
його дiяльностi вiдповiдно до законодавства, опублiкування Банком iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння Банку;
21)
скликання Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
22)
повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
23)
прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що
не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку;
24)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25)
прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26)
вирiшення питань про участь Банку у групах;
27)
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та
затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29)
надсилання оферти акцiонерам в порядку, передбаченому Законом України "Про
акцiонернi товариства";
30)
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови або члена
Правлiння;
31)
обрання особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо);
32)
затвердження форми i тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
33)
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
34)
прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Банку;
35)
прийняття рiшення про заочне голосування та прийняття рiшення про голосування
методом опитування на Загальних зборах;
36)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
37)
обрання та призначення Реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених
законодавством;
38)
визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого
законодавством;
39)
визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв;
40)
визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
41)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
42)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її
послуг;
43)
ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх
реалiзацiєю;
44)
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку;
45)
затвердження кiлькостi штатних одиниць та розмiру фонду заробiтної плати Банку;
46)
прийняття рiшень щодо укладання договорiв про вiдчуження нерухомого майна Банка та
визначення пiдписанта такого договору вiд iменi Банку;

47)
прийняття рiшень щодо укладання Банком договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна
та визначення пiдписанта такого договору вiд iменi Банку;
48)
встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому
погодженню Наглядовою радою;
49)
подання на розгляд Загальним зборам Банку правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Банку;
50)
винесення на розгляд Загальним зборам рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, i якi можуть вчинятись
Банком протягом не бiльше одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi;
51)
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках
встановлених законом.
При цьому, якщо заiнтересована особа є членом Наглядової ради, то вона не бере участi у
голосуваннi з питання вчинення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є
заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, то Наглядова рада зобов'язана винести
дане питання на розгляд Загальними зборами;
52)
забезпечення захисту прав акцiонерiв Банку;
53)
затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
54)
прийняття рiшення щодо визнання безнадiйної заборгованостi за активними операцiями
Банку та списання їх за рахунок ранiше сформованих резервiв;
55)
iнiцiювання проведення Ревiзiйною комiсiєю позапланової перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Банку;
56)
здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами, а також повноважень,
якi законодавством України та Положенням про Наглядову раду вiднесенi до її компетенцiї.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться:
1)
забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проектiв бюджету
Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
2)
реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3)
визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4)
реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою радою
Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу
ризикiв;
5)
формування визначеної Наглядовою радою Банку органiзацiйної структури банку;
6)
створення тимчасових або постiйно дiючих комiсiй та комiтетiв з числа найбiльш
компетентних працiвникiв Банку, визначення їх персонального складу та призначення їх
керiвника;
7)
розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених
пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
8)
забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
9)
iнформування Наглядової ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi
порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового
стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi
дiяльностi Банку;
10)
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Банку;
11)
пiдготовка для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу
Банку;
12)
в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Банку;

13)
вирiшення питання поточного керiвництва роботою Банку, його
вiдокремлених
пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них завдань, а також прийняття рiшення про
призупинення та поновлення роботи вiдокремлених пiдроздiлiв;
14)
вирiшення загальних питань пiдбору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу
Банку;
15)
затвердження форми i системи оплати працi та матерiального заохочення працiвникiв
Банку, за виключенням членiв Правлiння,членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
16)
розгляд питань органiзацiї кредитування, депозитних, лiзингових, розрахункових та iнших
банкiвських операцiй, з визначенням розмiру плати за надання банкiвських послуг та вiдсоткових
ставок за активними та пасивними операцiями Банку;
17)
встановлення основних планових показникiв дiяльностi Банку;
18)
забезпечення органiзацiї облiку випуску цiнних паперiв вiдповiдно до порядку,
затвердженому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
19)
визначення порядку органiзацiї дiловодства в Банку;
20)
затвердження штатного розпису Банку;
21)
затвердження торгової марки, символiки (бренду) Банку;
22)
iнiцiювання проведення Ревiзiйною комiсiєю позапланової (спецiальної) перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Банку;
23)
вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Банку та Наглядової
ради Банку.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Вiдповiдно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо
наступне.
Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Корпоративне управлiння" Звiту керiвництва,
щодо:
"
дотримання Банком положень принципiв корпоративного управлiння,
"
проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на
зборах рiшень,
"
персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку, та
проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень,
та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Принципах
корпоративного управлiння Банку (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Банку
22.06.2020р., протокол №1), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi
корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту.
Ми розглянули питання, корпоративного управлiння, що мiстяться в Звiтi керiвництва, стосовно:
"
основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;
"
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;
"
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах Банку;
"
порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка;
"
повноважень посадових осiб Банку,
та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з
дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та

фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд час
аудиту фiнансової звiтностi Банку.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Гiнер Євгенiй Леннорович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
20 444 834
20 444 834

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
88,89
88,89

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
20 444 834
0
20 444 834
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

22 984 203

337 867 784,10

Права та обов'язки
Кожна проста iменна акцiя дає акцiонеру право:
на участь в управлiннi Банком;
на отримання дивiдендiв;
на отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його
майна або вартостi частини майна Банку;
на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Банку;
переважне право придбавати розмiщуванi Банком
простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру
простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй у
випадках встановлених чинним законодавством;
вимагати здiйснення Банком обов'язкового викупу
належних йому голосуючих акцiй, у випадках,
передбачених законодавством.
Кожна привiлейована акцiя дає акцiонеру право:

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
вiдсутня

Примітки:
Акцiонери Банку зобов'язанi:
дотримуватись положень Статуту Банку, iнших внутрiшнiх документiв Банку та виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння;
виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Банку та рiшеннями органiв управлiння та контролю Банку;
повнiстю оплатити акцiї, що розмiщуються Банком, до моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй уповноваженим органом Банку;
акцiонер Банку - власник контрольного пакету акцiй зобов'язаний в порядку та на умовах, передбачених законом запропонувати всiм акцiонерам придбати у них простi акцiї
Банку, крiм випадкiв придбання контрольного пакету акцiй у процесi приватизацiї;
акцiонер Банку - власник iстотної участi зобов'язаний вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання неплатоспроможностi Банку;
нести вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Банку в межах вартостi належних їм акцiй;
не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
не розголошувати iнформацiю про склад акцiонерiв Банку, а також iншу iнформацiю про акцiонерiв Банку, до якої вони мають або мали доступ у зв'язку iз статусом власника
корпоративних прав Банку;
сприяти Банку у здiйсненнi його дiяльностi, утримуватись вiд дiй, якi можуть спричинити йому збитки чи зашкодити iмiджу;
виконувати iншi зобов'язання, визначенi чинним законодавством України та нормативними документами Банку.
привiлейованi iменнi
15 797
232 215,90
Кожна привiлейована акцiя дає акцiонеру право:
вiдсутня
на переважне одержання щорiчних дивiдендiв у розмiрi
15 (п'ятнадцять) вiдсоткiв її номiнальної вартостi, за
виключенням випадкiв, передбачених законодавством
України та цим Статутом;
на прiоритетну участь у розподiлi майна Банку або

його вартостi у разi його лiквiдацiї;
голосувати пiд час вирiшення Загальними зборами
акцiонерiв питань, передбачених цим Статутом;
переважне право придбавати розмiщуванi Банком
привiлейованi акцiї пропорцiйно частцi належних
акцiонеру привiлейованих акцiй у загальнiй кiлькостi
привiлейованих акцiй у випадках встановлених чинним
законодавством;
вимагати здiйснення Банком обов'язкового викупу
належних йому привiлейованих акцiй, якщо вiн
зареєструвався для участi у Загальних зборах та
голосував проти прийняття Загальними зборами
рiшення про: внесення змiн до Статуту Банку, якими
передбачається розмiщення нового класу
привiлейованих акцiй, власники яких матимуть
перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи
виплат пiд час лiквiдацiї Банку; розширення обсягу
прав акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв
привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо
черговостi отримання дивiдендiв чи виплат пiд час
лiквiдацiї Банку.
Окрiм прав, зазначених вище, акцiонери Банку мають
право:
вийти iз складу акцiонерiв Банку в порядку,
передбаченому чинним законодавством України;
за письмовим запитом в установленому порядку
одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать їм на
правах власностi;
вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших
акцiонерiв Банку;
iншi права вiдповiдно до законодавства України.
Акцiонери Банку зобов'язанi:
дотримуватись положень Статуту Банку, iнших
внутрiшнiх документiв Банку та виконувати рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та
Правлiння;
виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому
числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Банку та рiшеннями органiв
управлiння та контролю Банку;
повнiстю оплатити акцiї, що розмiщуються Банком, до
моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй

уповноваженим органом Банку;
акцiонер Банку - власник контрольного пакету акцiй
зобов'язаний в порядку та на умовах, передбачених
законом запропонувати всiм акцiонерам придбати у
них простi акцiї Банку, крiм випадкiв придбання
контрольного пакету акцiй у процесi приватизацiї;
акцiонер Банку - власник iстотної участi зобов'язаний
вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання
неплатоспроможностi Банку;
нести вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Банку в
межах вартостi належних їм акцiй;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
не розголошувати iнформацiю про склад акцiонерiв
Банку, а також iншу iнформацiю про акцiонерiв Банку,
до якої вони мають або мали доступ у зв'язку iз
статусом власника корпоративних прав Банку;
сприяти Банку у здiйсненнi його дiяльностi,
утримуватись вiд дiй, якi можуть спричинити йому
збитки чи зашкодити iмiджу;
виконувати iншi зобов'язання, визначенi чинним
законодавством України та нормативними
документами Банку.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
06.10.2020

Опис
06.10.2020

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
49/1/2020

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000061428 Акція проста Бездокумент
14,7
22 984 20 337 867 784,
99,93
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
3
1
фондового ринку
рна іменна
У Емiтента вiдсутня iнформацiя про здiйснення торгiвлi його простими акцiями на внутрiшньому ринку. На зовнiшнiх ринках торгiвля простими
iменними акцiями Емiтента не здiйснюється.
Простi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться.
Додаткова емiсiя простих iменних акцiй у звiтному роцi Емiтентом не здiйснювалась.
50/1/2020

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000061436

Акція
Бездокумент
14,7
15 797
232 215,9
0,07
привілейован арні іменні
а
бездокумента
рна іменна
У Емiтента вiдсутня iнформацiя про здiйснення торгiвлi його привiлейованими iменними акцiями на внутрiшньому ринку. На зовнiшнiх ринках
торгiвля привiлейованими iменними акцiями Емiтента не здiйснюється.
Привiлейованi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться.
Додаткова емiсiя привiлейованих iменних акцiй Емiтентом у звiтному роцi не здiйснювалась.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
06.10.2020

2
49/1/2020

3
UA4000061428

4
22 984 203

5
337 867 784,1

6
22 873 619

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

50/2/2020

UA4000061436

15 797

232 215,9

15 797

0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
06.10.2020
Опис:
-

0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
29 382,42
1,86

0

29 382,42

за простими
акціями

25.06.2020

15.01.2020
через
депозитарну
систему
17.07.2020,
29 382,42

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Рiшенням Наглядової ради банку вiд 25.06.2020 року (протокол № 25) було
Опис
встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 15 сiчня 2020р. Строк виплати дивiдендiв
за привiлейованими акцiями з 03 липня 2020 р. по 03 серпня 2020 року. Порядок
виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями:
виплату дивiдендiв здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у
повному обсязi;
виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями здiйснити в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,
шляхом перерахування таких дивiдендiв Центральному депозитарiю цiнних
паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках, для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки акцiонерiв
(депонентiв) або сплати акцiонерам (депонентам) iншим способом, передбаченим
договором.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
74 622
115 229
60 454
57 797
5 400
37 494
1 782
1 288
0
0
6 986
18 650
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
74 622
115 229
60 454
57 797
5 400
37 494
1 782
1 288
0
0
6 986
18 650

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74 622
115 229
0
0
74 622
115 229
В балансi Банку облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 26
405 тис. грн., якi на 31.12.2020 р. повнiстю замортизованi. В 2020 роцi
Банк здiйснив перегляд строкiв корисного використання основних
засобiв: серверного та мережевого обладнання, стацiонарних робочих
станцiй. Виведених з експлуатацiї основних засобiв станом на 31.12.2020
року немає.
Активи, що наданi пiд заставу зобов'язань станом на кiнець дня
31.12.2020 року вiдсутнi.
Протягом 2020 року не вiдбулося зменшення вартостi основних
засобiв.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
кредит рефiнансування
кредит рефiнансування
РЕПО
РЕПО
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
362 529

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

04.12.2020
13.11.2020
24.12.2020
24.12.2020
X

100 000
185 000
18 469
59 060
0

6
6
1,9612
3,4487
X

26.02.2021
07.11.2025
06.01.2021
13.01.2021
X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
29 036
X
X
X
391 565
X
X
Статтi балансу станом за 31.12.2020р. <Кошти клiєнтiв> в сумi
987 946 тис. грн., Зобов'язання орендаря в сумi 3223
тис.грн.<Субординований борг> в сумi 40 370 тис. грн., резерви
за зобов'язаннями в сумi 230 тис. грн. не були включенi до
зазначеної вище таблицi, оскiльки її структурою вiдповiднi
види зобов'язань не передбаченi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "УНIКА"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Саксаганського, 70-А
293993
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
07.08.2014
(044) 225 60 00
(044) 225 60 00
Iншi послуги у сферi страхування
Емiтент
користується
послугами
страхової компанiї щодо страхування
предмету застави.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська промислова страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
22957885
01133, Україна, - р-н, м. Київ, бул. Лесi
Українки, 7-Б, (лiтера А), офiс 157
641756
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

19.02.2015
(044) 221 01 79
(044) 559 45 35
Iншi послуги у сферi страхування
Емiтент
користується
послугами
страхової компанiї щодо страхування
предмету застави.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПРОВIДНА"
Приватне акціонерне товариство
23510137
03049, Україна, - р-н, м. Київ,
Повiтрофлотський пр-т, 25
520904
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
16.02.2010
(044) 492 18 18
(044) 492 18 18
Iншi послуги у сферi страхування
Емiтент
користується
послугами
страхової компанiї щодо страхування
предмету застави.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20602681
04080, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Кирилiвська, 40
641952
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
09.06.2015
(044) 537 66 14
(044) 537 66 14
Iншi послуги у сферi страхування
Емiтент
користується
послугами
страхової компанiї щодо страхування
предмету застави.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська страхова компанiя "Княжа
Вiєнна Iншуранс груп"
Приватне акціонерне товариство
24175269
04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Глибочицька, 44
483124

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
01.10.2009
(044) 207 72 72
(044) 207 72 72
Iншi послуги у сферi страхування
Емiтент
користується
послугами
страхової компанiї щодо страхування
предмету застави.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Нижнiй Вал 17/8
(044) 591 04 00
(044) 482 52 14
Емiтент
користується
наступними
послугами: зберiгання i обслуговування
обiгу цiнних паперiв на рахунках у
цiнних паперах та операцiй Емiтента
щодо випущених ним цiнних паперiв;
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв,
випущених в Українi, вiдповiдно до
мiжнародних норм.
ПАТ <НДУ> з 12 жовтня 2013 року дiє
без лiцензiї вiдповiдно до Закону
України <Про депозитарну систему
України>
та
набув
статусу
Центрального
депозитарiю
з
01.10.2013р.
(рiшення
НКЦПФР
№2092).
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма
<Актив-Аудит>
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Генерала Наумова, 23-Б
2315
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

30.03.2001
(044) 498-56-52
(044) 498-56-52
аудиторська дiяльнiсть
Емiтент користується послугами ТОВ
<Аудиторська фiрма <Актив-Аудит>
щодо
здiйснення
аудиту
та
пiдтвердження фiнансової звiтностi.
Товариство з обмеженою
вiдповiдiльнiстю "IBI-Рейтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33262696
03164, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Обухiвська, 135, оф. 11
3
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.04.2010
(044) 362 90 84
(044) 362 90 84
визначення кредитного рейтингу банка
Емiтент користується послугами ТОВ
"IBI-Рейтинг"
щодо
визначення
кредитного рейтингу Емiтента.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01033, Україна, - р-н, Київ, вул.
Саксаганського, 36-В
263431
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.10.2013
(044) 494-43-73
(044) 494-43-73
професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть,
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Емiтент користується послугами щодо
обслуговування власного рахунку в
цiнних паперах та облiку рахункiв
власникiв цiнних паперах Емiтента.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
13.02.2020

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
600 000

5
1 346 194

6
44,57

Предмет
правочину

7
Депозитнi
сертифiкати
НБУ

Дата
вчинення
правочину

8
24.12.2019

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
14.02.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо надання
згоди на вчинення
значних
правочинів

10
https://www.pinbank.
ua/wpcontent/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
2
13.02.2020
Наглядова
250 000
1 346 194
18,57
Депозитнi
26.12.2019
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
3
13.02.2020
Наглядова
550 000
1 346 194
40,86
Депозитнi
27.12.2019
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
4
13.02.2020
Наглядова
300 000
1 346 194
22,29
Депозитнi
27.12.2019
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про

надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
5
13.02.2020
Наглядова
340 000
1 346 194
25,26
Депозитнi
28.12.2019
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
6
13.02.2020
Наглядова
450 000
1 800 920
24,99
Депозитнi
10.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
7
13.02.2020
Наглядова
245 000
1 800 920
13,6
Депозитнi
10.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного

товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
8
13.02.2020
Наглядова
223 000
1 800 920
12,38
Депозитнi
11.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
9
13.02.2020
Наглядова
260 000
1 800 920
14,44
Депозитнi
23.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
10
13.02.2020
Наглядова
220 000
1 800 920
12,22
Депозитнi
24.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
11
13.02.2020
Наглядова
550 000
1 800 920
30,54
Депозитнi
24.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.

рада

сертифiкати
НБУ

ua/wpcontent/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
12
13.02.2020
Наглядова
285 000
1 800 920
15,83
Депозитнi
27.01.2020
14.02.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
02/26410155_13.02.2
020_1.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №4 вiд 13.02.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
19
31.03.2020
Наглядова
250 000
1 800 920
13,88
Депозитнi
24.02.2020
01.04.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
04/26410155_31.03.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
24

31.03.2020

Наглядова
рада

185 000

1 800 920

10,27

Депозитнi
сертифiкати
НБУ

05.03.2020

01.04.2020

https://www.pinbank.
ua/wpcontent/uploads/2020/
04/26410155_31.03.2
020.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
25
31.03.2020
Наглядова
350 000
1 800 920
19,43
Депозитнi
06.03.2020
01.04.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
04/26410155_31.03.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №12 вiд 31.03.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
26
14.05.2020
Наглядова
673 096
1 346 194
49,9999
Вчинення
14.05.2020
14.05.2020
https://www.pinbank.
рада
значних
ua/wpправочинiв, у
content/uploads/2020/
разi
05/26410155_14.05.2
задоволення
020.pdf
Нацiональним
банком
України
заявок Банку
на здiйснення
операцiй з
рефiнансуванн
я,
максимальною
сумою за

одним
правочином
менше 50
(п'ятдесяти)
вiдсоткiв
вартостi
активiв Банку
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
Банку.
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рiшення Наглядової ради
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiд 14.05.2020 року, Протокол №18.
Предмет правочину - вчинення значних правочинiв, у разi задоволення Нацiональним банком України заявок Банку на здiйснення операцiй з рефiнансування, максимальною
сумою за одним правочином менше 50 (п'ятдесяти) вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - до 673 096 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 346 194 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) до 49,9999 (сорок дев'ять цiлих дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять десятитисячних).
Iнформацiя щодо загальної кiлькiстi голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення:
всього в складi Наглядової ради - 5 членiв, якi мають 5 голосiв.
Кiлькiсть голосiв:
"за" - 5 осiб (одноголосно)
"проти" - немає
"утримались" - немає.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством - статутом не передбаченi.
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28.05.2020

Наглядова
рада

175 000

1 346 194

13

Депозитнi
сертефiкати
НБУ

27.03.2020

10.07.2020

http://www.pinbank.u
a/wpcontent/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
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28.05.2020

Наглядова
рада

140 000

1 346 194

10,4

Депозитнi
сертефiкати
НБУ

31.03.2020

10.07.2020

http://www.pinbank.u
a/wpcontent/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
29
28.05.2020
Наглядова
175 000
1 346 194
13
Депозитнi
03.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
30
28.05.2020
Наглядова
150 000
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11,14
Депозитнi
03.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
31
28.05.2020
Наглядова
175 000
1 346 194
13
Депозитнi
06.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/

05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
32
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Депозитнi
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http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
33
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197 000
1 346 194
14,63
Депозитнi
08.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
34
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15,23
Депозитнi
09.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
35
28.05.2020
Наглядова
250 000
1 346 194
18,57
Депозитнi
10.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
36
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http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
37
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05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
38
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http://www.pinbank.u
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сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
39
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Наглядова
250 000
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Депозитнi
24.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
40
28.05.2020
Наглядова
250 000
1 346 194
18,57
Депозитнi
30.04.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
41

28.05.2020

Наглядова
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10,77

Депозитнi
сертефiкати
НБУ

04.05.2020

10.07.2020

http://www.pinbank.u
a/wpcontent/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
42
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
43
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
44
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
45
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Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
46
28.05.2020
Наглядова
200 000
1 346 194
14,86
Депозитнi
15.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
47
28.05.2020
Наглядова
135 000
1 346 194
10,03
Депозитнi
15.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf

Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
48
28.05.2020
Наглядова
175 000
1 346 194
13
Депозитнi
18.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
49
28.05.2020
Наглядова
243 000
1 346 194
18,05
Депозитнi
19.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
50
28.05.2020
Наглядова
140 000
1 346 194
10,4
Депозитнi
21.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про

надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
51
28.05.2020
Наглядова
250 000
1 346 194
18,57
Депозитнi
22.05.2020
10.07.2020
http://www.pinbank.u
рада
сертефiкати
a/wpНБУ
content/uploads/2020/
05/26410155_28.05.2
020.pdf
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №21 вiд 28.05.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалено значний правочин, прийняття
рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає
зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
52
08.09.2020
Наглядова
375 000
1 837 535
20,41
депозитнi
10.07.2020
09.09.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
09/26410155_08.09.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №36 вiд 08.09.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
53
08.09.2020
Наглядова
250 000
1 837 535
13,61
депозитнi
17.07.2020
09.09.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
09/26410155_08.09.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №36 вiд 08.09.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
54
08.09.2020
Наглядова
200 000
1 837 535
10,89
депозитнi
24.07.2020
09.09.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
09/26410155_08.09.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №36 вiд 08.09.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
55
08.09.2020
Наглядова
250 000
1 837 535
13,61
депозитнi
31.07.2020
09.09.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
09/26410155_08.09.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №36 вiд 08.09.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
56
08.09.2020
Наглядова
200 000
1 837 535
10,89
депозитнi
07.08.2020
09.09.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНБУ
content/uploads/2020/
09/26410155_08.09.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №36 вiд 08.09.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
57
26.11.2020
Наглядова
250 000
1 837 353
13,61
Депозитнi
25.09.2020
27.11.2020
https://www.pinbank.

рада

сертифiкати
Нацiонального
банку України

ua/wpcontent/uploads/2020/
12/26410155_27.11.2
020.pdf

Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №46 вiд 26.11.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
58
26.11.2020
Наглядова
270 000
1 837 353
14,7
Депозитнi
02.10.2020
27.11.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНацiонального
content/uploads/2020/
банку України
12/26410155_27.11.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №46 вiд 26.11.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
59
26.11.2020
Наглядова
200 000
1 837 353
10,89
Депозитнi
23.10.2020
27.11.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНацiонального
content/uploads/2020/
банку України
12/26410155_27.11.2
020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №46 вiд 26.11.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.
60
26.11.2020
Наглядова
195 000
1 837 353
10,61
Депозитнi
30.10.2020
27.11.2020
https://www.pinbank.
рада
сертифiкати
ua/wpНацiонального
content/uploads/2020/
банку України
12/26410155_27.11.2

020.pdf
Опис:
Наглядовою радою Банку (протокол №46 вiд 26.11.2020р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про подальше схвалення
значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада
Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв
акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АФ "АктивАудит"
1 - аудитори
30785437
03115, м. Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-Б
100062
номер: 0705, дата: 28.09.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
номер: 994, дата: 26.04.1020
дата початку: 15.01.2020, дата
закінчення: 05.02.2021
19.03.2021
540 000,00

Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ"
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року

Цей Звiт незалежного аудитора адресується:
ў
керiвництву АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК";
ў
Нацiональному банку України;
ў
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
ў
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (надалi - АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", Банк), що
складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звiту про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi)
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка суми резерву пiд
знецiнення кредитiв клiєнтiв було ключовою областю професiйних суджень керiвництва
Банку. На звiтну дату кредити та заборгованiсть клiєнтiв складають 28,7% вiд загальних
активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати
дiяльностi. Додатковий ризик кредитних операцiй Банку на звiтну дату обумовлюють
концентрацiї заборгованостi пов'язаних з Банком осiб.
При оцiнцi очiкуваних кредитних ризикiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi судження
щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за

кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня ймовiрностi
дефолту.
При виявленнi та оцiнцi знецiнення кредитiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi
судження щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв за кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня
ймовiрностi дефолту.
Нашi аудиторськi процедури зокрема включали:
"
тестування ефективностi ключових контролiв, якi запровадженi управлiнським
персоналом в процесi класифiкацiї активiв та визначення розмiру резервiв з урахуванням
оцiнки очiкуваних збиткiв;
"
оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при
оцiнках суттєвого збiльшення кредитного ризику, ймовiрностi настання дефолту, втрат в разi
дефолту та оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитами клiєнтiв;
"
розгляд методологiї знецiнення, та перевiрку доречностi та точностi застосованих
Банком вхiдних даних при розрахунку резервiв;
"
незалежну оцiнку розмiру створених резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам на
основi перегляду iнформацiї, що мiститься в кредитних справах, включаючи оцiнку
фiнансового стану позичальникiв, своєчаснiсть сплати заборгованостi, аналiз прогнозiв
майбутнiх грошових потокiв тощо.
Iнформацiя щодо кредитiв клiєнтiв та розмiру їх знецiнення наведена в примiтцi 8 до рiчної
фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при
визначеннi балансової вартостi кредитiв клiєнтiв, очiкуваних кредитних збиткiв за ними
наведена у примiтцi 4.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Ми визначили питання iдентифiкацiї та визнання пов'язаних сторiн, а також операцiй з ними,
як ключове питання аудиту у зв'язку зi значною сумою залишкiв за активними операцiями
Банку з пов'язаними сторонами, а також з огляду на суб'єктивну природу суджень, якi
застосовуються при iдентифiкацiї та визнаннi пов'язаних сторiн, та суттєвi оцiночнi
припущення керiвництва при визначеннi контролю та впливу, якi визначають статус
пов'язаних сторiн.
В примiтцi 32 "Управлiння фiнансовими ризиками" до рiчної фiнансової звiтностi Банком
розкрита iнформацiя щодо перевищення нормативу максимального розмiру кредитного
ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9), розрахункове значення якого
станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року складало 51,4% при нормативному значеннi - не
бiльше 25%. Банком розроблений та поданий до Нацiонального банку України План заходiв
щодо приведення в строк до 01.10.2021р. дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з
Банком особами.
Iнформацiя щодо значущих облiкових полiтик наведена у примiтцi 4, а у примiтцi 37 розкрита
вiдповiдна iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними сторонами.
В ходi аудиту ми оцiнили пiдхiд та методологiю, яку використовує Банк для визначення
пов'язаних осiб у вiдповiдностi до МСБО 24 "Операцiї з пов'язаними сторонами", Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових вимог Нацiонального
банку України. Крiм того, ми проаналiзували пiдхiд Банку до розкриття iнформацiї щодо

залишкiв та операцiй з пов'язаними сторонами у фiнансовiй звiтностi та дотримання
погодженого з Нацiональним банком України Плану заходiв щодо приведення дiяльностi
банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами.
Оцiнка iнвестицiй в борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки на звiтну дату iнвестицiї в
борговi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, складають 47,4% вiд
загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та
результати дiяльностi.
Нашi аудиторськi процедури зокрема включали отримання розумiння процесу оцiнки
балансової вартостi цiнних паперiв, джерел вхiдних даних та обгрунтованостi припущень
управлiнського персоналу. Ми здiйснили аналiз суджень та припущень керiвництва Банку, що
були використанi в процесi визначення балансової вартостi цiнних паперiв, включаючи умови
їх випуску, ринковiсть ефективної процентної ставки та коректнiсть її розрахунку, здiйснили
оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при оцiнцi
очiкуваних кредитних збиткiв.
Iнформацiя щодо iнвестицiй в цiннi папери розкрита в примiтцi 9 до рiчної фiнансової
звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi
балансової вартостi цiнних паперiв, наведена у примiтцi 4.
Пояснювальний параграф
Операцiйне середовище
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати
на дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та
призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми
не можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським
персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан
Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив
таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не
був модифiкований щодо цього питання.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння)
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" за 2020 рiк (надалi Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
повiдомляємо наступне.
Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Корпоративне управлiння" Звiту
керiвництва, щодо:
"
дотримання Банком положень принципiв корпоративного управлiння,
"
проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих
на зборах рiшень,
"
персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку,
та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень,
та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Принципах
корпоративного управлiння Банку (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Банку
22.06.2020р., протокол №1), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi
корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту.
Ми розглянули питання, корпоративного управлiння, що мiстяться в Звiтi керiвництва,
стосовно:
"
основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;
"
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;
"
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах Банку;
"
порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка;
"
повноважень посадових осiб Банку,
та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з
дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та
фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг", узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй
нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть,
або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг i час проведення
аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що
мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв,

якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити
його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна
тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень
Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" за 2020 рiк рiшенням Наглядової ради Банку вiд 24.09.2020р.,
протокол №38.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 5 рокiв.
Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема
пов'язаних iз шахрайством
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що
включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, зокрема кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, заниження обсягу зобов'язань через необгрунтоване застосування
управлiнським персоналом облiкових оцiнок та пов'язаний з цим ризик неправомiрного
визнання доходiв та витрат Банку.
Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi
аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством,
шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на
шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту.
Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що
регулює дiяльнiсть Банку та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi, перегляд
ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до
управлiнського персоналу Банку, включаючи керiвникiв юридичного пiдроздiлу, пiдроздiлiв з
ризик-менеджменту, комплаєнс-ризикiв, внутрiшнього аудиту тощо.
Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми:
"
розглянули питання щодо вибору та обгрунтованостi застосування управлiнським
персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та
припущення, що лежать в основi визначення знецiнення фiнансових активiв;
"
розглянули ефективнiсть ключових контролiв Банку щодо процесiв визначення
справедливої/балансової вартостi активiв;
"
вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi
до ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства.

За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити
про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Банку мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства або помилок.
Ми надаємо наступнi твердження
Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим
звiтом, наданим Наглядовiй радi Банку.
Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України "Про
аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання, iншi посадовi особи та
працiвники аудиторської фiрми є незалежними по вiдношенню до АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися АТ "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" послуги з огляду промiжної фiнансової звiтностi, проведення
оцiнки якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями Банку
вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Iнформацiя
про це розкрита у Звiтi керiвництва. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторськi
послуги будь-яким контрольованим Банком суб'єктам господарювання.
Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження
Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у
параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi".
Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання
нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо:
"
суттєвих господарських операцiй Банку;
"
iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем
аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин;
"
доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку, що використано при
складаннi фiнансових звiтiв.
Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з
результатом проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує
неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути
невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок
подання банком до Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами
щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi" (затверджене постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 02.08.2018р. №90, iз змiнами та доповненнями) надаємо iнформацiю щодо:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань
Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про
структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до
Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань внутрiшнього контролю;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань внутрiшнього аудиту;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями;

дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв
Банку;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань ведення бухгалтерського облiку.
Питання, якi викладенi в цьому Звiтi, розглядалися лише в рамках проведення аудиту
фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням
принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту. Ми використовували
професiйне судження для оцiнки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур,
включаючи аналiз та перевiрку заходiв контролю. Цей роздiл параграфу "Звiт щодо вимог
iнших законодавчих та нормативних актiв" призначений для використання акцiонерами Банку,
Наглядовою радою, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України i може бути
неприйнятним для використання будь-якою iншою стороною. Як зазначено вище, процедури з
оцiнки питань щодо дiяльностi Банку та органiзацiї систем бухгалтерського контролю та
внутрiшнього контролю мають обмежений характер, а критерiї оцiнки вищезазначених питань
можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку статистичної звiтностi, розробку,
впровадження та пiдтримку процедур бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю,
внутрiшнього аудиту, визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними,
визначення кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, забезпечення
достатностi капiталу вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання iнформацiї (оцiнки) щодо предмету перевiрки, зазначеного
вище, на пiдставi проведеного нами аудиту.
Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку
за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про
структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до
Нацiонального банку, станом на 1 сiчня 2021 року
За результатами вибiркової перевiрки нами були встановленi окремий випадок недостовiрного
вiдображення Банком активiв i зобов'язань за строками у файлi з показниками статистичної
звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", яка складається
вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку
України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №120 вiд
13.11.2018р. (iз змiнами та доповненнями), а саме господарської дебiторської заборгованостi
на суму 1 659 тис. грн.
Зазначене не призводить до порушення Банком на звiтну дату нормативiв лiквiдностi,
встановлених Нацiональним банком України.
Нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року
Банком дотримувалися.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань внутрiшнього контролю
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для
визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього
контролю Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх
можливих недолiкiв.

Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує
ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими.
За результатами аудиту звертаємо увагу на необхiднiсть посилення внутрiшнього контролю в
частинi здiйснення операцiй з пов'язаними особами, вдосконалення процедур внутрiшнього
аудиту.
За винятком зазначеного у попередньому параграфi за результатами проведених процедур
нашу увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що
заходи внутрiшнього контролю Банку не вiдповiдають нормативно-правовим вимогам
Нацiонального банку України.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань внутрiшнього аудиту
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для
визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього
аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих
недолiкiв.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про
органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правлiння
НБУ №311 вiд 10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрiшнього аудиту, що
пiдпорядкована та пiдзвiтна Наглядовiй радi Банку. Призначення керiвника служби
внутрiшнього аудиту погоджено Нацiональним банком України. Запланованi та затвердженi
Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2020 рiк виконанi в
повному обсязi з урахуванням змiн, що вносилися протягом звiтного року.
За результатами нашого аудиту вважаємо, що процедури внутрiшнього аудиту Банку
потребують вдосконалення в частинi:
"
конкретизацiї у програмах аудиторських перевiрок та аудиторських звiтах iнформацiї
щодо методiв здiйснення аудиторської вибiрки, питомої ваги вибiрки у сукупностi, iншої
iнформацiї, що пiдтверджує репрезентативнiсть вибiрки, оцiнки результатiв вибiрки та
необхiдностi її перегляду за результатами здiйсненої перевiрки;
"
формалiзацiї та провадження ризик-орiєнтовного планування вiддiлень Банку;
"
обгрунтування часу перевiрок при складаннi програм та планiв аудиторських
перевiрок;
"
вдосконалення процедур аудиторських перевiрок та складання звiтiв за їх результатами
зокрема в частинi вiдповiдностi програмi та плану перевiрки, застосування аналiтичних
процедур, аналiзу кiлькiсного впливу ризикiв на дiяльнiсть/капiтал Банку, виявлення недолiкiв
системи внутрiшнього контролю, надання обгрунтованих висновкiв за результатами
перевiрки.
Нашу увагу не привернули будь-якi iншi суттєвi аспекти, крiм тих, що зазначенi вище, якi
давали би нам пiдстави вважати, що процедури внутрiшнього аудиту Банку протягом звiтного
року не вiдповiдали нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими

операцiями
Визначення розмiру кредитного ризику протягом звiтного року здiйснювалося Банком з
врахуванням вимог Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику
за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України №351 вiд 30.06.2016р. (iз змiнами та доповненнями).
Тестування дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями, здiйснювалося в ходi виконання аудиторських процедур, а також на
виконання вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №141 вiд 22.12.2017р.
"Про затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи
України" та рiшення Правлiння Нацiонального банку України №39-рш вiд 08.02.2021р. "Про
затвердження Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської
системи України у 2021 роцi".
За результатами проведених процедур ми не виявили суттєвих фактiв, якi б свiдчили про
недотримання Банком вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України в
частинi визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними
Процедури Банку щодо визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними
грунтуються на вимогах Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння
Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення
про визначення пов'язаних iз банком осiб (затверджене постановою Правлiння
Нацiонального банку України №315 вiд 12.05.2015р.), iнших нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
Станом на звiтну дату Банком не дотриманий норматив максимального розмiру кредитного
ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9), розрахункове значення якого
станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року складало за даними фiнансової звiтностi з
урахуванням рiчних коригувань 51,4% при нормативному значеннi - не бiльше 25%. Банком
розроблений та поданий до Нацiонального банку України План заходiв щодо приведення в
строк до 01.10.2021р. дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативноправових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з Банком особами.
В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на
умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд
стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами.
Крiм зазначеного вище за результатами проведених процедур нашу увагу не привернули iншi
суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком
пов'язаних з ним осiб та операцiї з пов'язаними особами протягом звiтного року не
вiдповiдали нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку

Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2020р. структура активiв
Банку представлена таким чином: 47,4% - iнвестицiї в цiннi папери; 28,7% - кредити та
заборгованiсть клiєнтiв; 13,6% - грошовi кошти та їх еквiваленти; 6,8% - основнi засоби,
нематерiальнi активи та активи з права користування; iншi - 3,5% (в тому числi майно, що
перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя, - 0,5%).
Вважаємо, що кредитнi ризики Банка потребують посиленого контролю з огляду на кредитнi
концентрацiї на пов'язаних з Банком особах та значну питому вагу непрацюючих кредитiв,
наданих юридичним та фiзичним особам, якi складають на звiтну дату вiдповiдно до файлу з
показниками статистичної звiтностi 6BX "Данi про розмiр кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями" 13,6%.
На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери становить 845 922 тис. грн.
(47,4% вiд загальних активiв), якi складаються з:
"
депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України (облiковуються за
амортизованою собiвартiстю) балансовою вартiстю 217 039 тис. грн. (12,2% вiд загального
обсягу активiв);
"
облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком
України (облiковуються за амортизованою собiвартiстю) балансовою вартiстю 547 118 тис.
грн. (30,6% вiд загального обсягу активiв);
"
борговi цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування (облiковуються за
амортизованою собiвартiстю балансовою вартiстю 81 696 тис. грн. (4,6% вiд загального обсягу
активiв);
"
вкладення в акцiї суб'єкта господарювання балансовою вартiстю 69 тис. грн.
Якiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери є задовiльною.
Станом на кiнець дня 31.12.2020р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку
складає 338 100 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капiталу Банку з урахуванням
коригуючих подiй пiсля дати балансу на звiтну дату складало 376 813 тис. грн., що вiдповiдає
вимогам, встановленим Нацiональним банком України. Нормативи капiталу, встановленi
Нацiональним банком України, протягом звiтного року Банком дотримувалися.
За винятком обсягу операцiй, що здiйснюються Банком з пов'язаними з ним особами, нашої
уваги не привернули iншi суттєвi аспекти, якi б давали нам пiдстави вважати, що принципи та
процедури Банку щодо формування резервiв та капiталу суперечать нормативним вимогам
Нацiонального банку України, а розмiр регулятивного капiталу Банку станом на звiтну дату з
урахуванням результатiв аналiзу якостi активiв Банку та операцiй iз пов'язаними з Банком
особами не вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань ведення бухгалтерського облiку
Банк здiйснював бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Принципи побудови облiкової полiтики та складання фiнансової звiтностi Банку грунтуються
на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України.
За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали
би нам пiдстави вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам нормативноправових актiв Нацiонального банку України та не забезпечує належний рiвень адекватностi

наявним внутрiшнiм положенням та процедурам.
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк були розглянутi тi полiтики та
процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками, якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах.
Додаток:
o
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва
Наталiя Вiкторiвна.
Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315)
Директор
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062
В.М. Мнiщенко
Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту
Н.В. Домарєва
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100065
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
19 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" Золотько Д.Я. та головний бухгалтер
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" Гадомська Т.I. пiдтверджують, наскiльки це їм
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку,
що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської
дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони
стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
24.01.2020
13.02.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
24.01.2020
14.02.2020

13.02.2020
26.02.2020
20.03.2020
31.03.0201

14.02.2020
27.02.2020
23.03.2020
01.04.2020

28.05.2020

29.05.2020

22.06.2020

23.06.2020

25.06.2020
09.07.2020

26.06.2020
10.07.2020

07.08.2020

10.08.2020

08.09.2020

09.09.2020

03.11.2020

03.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

24.12.2020

28.12.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого
органу
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного
капіталу за результатами його збільшення або зменшення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

