Титульний аркуш
30.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29
(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).
Тво Голови Правлiння
(посада)

Кiвак З.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дiлова 9А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
6. Адреса електронної пошти: bank@iboxbank.online
7. 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 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
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 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 проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.iboxbank.online/ua/promizh
na_zvitnist_emitenta.html

30.10.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
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
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
1. до Роздiлу "Iнформацiя про посадових осiб емiтента": Протягом 3 кварталу 2020 року
вiдбулись змiни у складi просадових осiб:
1.1. 10 липня 2020 року рiшенням ради (Протокол №43) припинено повноваження члена
Правлiння - Т.в.о. Вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу АТ
"АЙБОКС БАНК" Головач Оксани Костянтинiвни з 10.07.2020р.
1.2. 10.07.2020 року рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" (протокол № 43) обрано
(призначено) до складу Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Голяк Свiтлану Євгенiвну з
13.07.2020 - члена Правлiння - Вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу.
1.3. 27.07.2020 року рiшенням ради Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК"
(Протокол №45) припинено повноваження Голови Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Захарчука О.В.,
у звязку iз з великим навантаженням виконання своїх обов'язкiв.
1.4. 27.07.2020 року рiшенням ради Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК"
(Протокол №45) обрано Зварича Вiталiя Володимировича Головою Ради АТ "АЙБОКС
БАНК".
2. до Роздiлу "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента": 2) iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 3) iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки Банк не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
3. до Роздiлу "Вiдомостi про цiннi папери емiтента": 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента iнформацiя не надається, оскiльки Банк не випускав облiгацiї та боргових цiнних паперiв; 3)
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнформацiя не надається, оскiльки
Банк не випускав iнших цiнних паперiв; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента iнформацiя не надається, оскiльки Банк не випускав iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери.
4. до Роздiлу "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах ": iнформацiя не надається,
оскiльки Банк не приймає участi в iнших юридичних особах. Протягом 3 кварталу 2020 року
Банк не брав участi в створеннi юридичних осiб.
5. до Роздiлiв "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
осiб, заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування
яких створює заiнтересованiсть": - iнформацiя не надається, оскiльки в 3 кварталi 2020 року
така iнформацiя у Емiтента вiдсутня.
6. до Роздiлу "iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв": - iнформацiя не
надається, оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював.
7. до Роздiлу "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв": - iнформацiя не надається,
оскiльки Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
8. до Роздiлiв 13-18: iнформацiя не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
9. до Роздiлу "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": -

iнформацiя не надається, оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював.
10. до Роздiлу "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва)": - iнформацiя не надається, оскiльки Банк не здiйснював емiсiї
цiльових облiгацiй пiдприємств.
11. до Роздiлу "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку": - не надається, оскiльки Банк складає фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
12. до Роздiлу "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою)": - не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал
2020 роу не була перевiрена аудиторською фiрмою.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
200004100
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
222
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв;Виконавчий орган;Рада Банку
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Дробот Володимир Iванович
Березовський Євгенiй Наумович
Семененко Микола Олександрович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА КРОС"
Хмельов Iгор Якович
Смалiй Олександр Володимирович
Путятiн Олексiй Юрiйович
АТ "АЙБОКС БАНК"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
Україна, м. Київ Сiм`ї Соснiних 11, 1
поверх лiтера А, 03134

Україна, м. Київ, вул. Дiлова 9А

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
2356313597
272072485
39724812
2689710474
2864903351
321180599
21676262

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ГУНБУ, МФО
2) IBAN
UA87300001000
3) поточний рахунок
UA87300001000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
J.P.MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA: UKRGASBANK JSB, KYIV, UKRAINE:
JSC IBOX BANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT AGCBUAUK, МФО
5) IBAN

UA233204780000000001600001905
6) поточний рахунок
UA233204780000000001600001905

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
торгiвлi цiнними
паперами.Брокерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
торгiвлi цiнними
паперами.Дилерська дiяльнiсть
Опис
Надання банкiвських послуг
Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйсненя валютних операцiй

Номер
ліцензії
2
1552

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
20.08.2013
НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
1552
20.08.2013

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
53
26.07.2016
НБУ
Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право надавати
банкiвськi послуги, що визначенi частиною 3 ст. 47. Закону України "
Про Банки та банкiвську дiяльнiсть"
53-3
10.08.2016
НБУ

Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Додаток до Генеральної лiцензiї
53-3
10.08.2016
НБУ
валютних операцiй
Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
Опис
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Опис

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Член Правлiння-Тво Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiвак Зоряна Вiкторiвна
3. Рік народження
1986
4. Освіта

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, рiк
закiнчення- 2009р., спецiальнiсть - <Банкiвська справа", квалiфiкацiя- <Магiстр з банкiвської
справи>
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Т.в.о. вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу ПАТ <Айбокс Банкк>, ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ,
вул. Дiлова 9А
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради банку з 17.10.2017р. введена до складу Правлiння банку, як
Член Правлiння. Пiдстава такого рiшення збiльшення складу Правлiння для забезпечення
здiйснення банкiвських операцiй з дотриманням вимог законодавства в сферi запобiгання
легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму. З 22.12.2017р. пiсля погодження
Нацiональним банком України - вiповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового
монiторингу ПАТ <Айбокс Банк>.
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку вiд 01.06.2020 (протокол №31) покладено виконання
обов'язкiв Голови Правлiння на Кiвак Заряну Вiкторiвну з 03.06.2020, у зв'язку iз звiльненням
Голови Правлiння.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кiвак З.В. займала наступнi посади:
з 20.10.2011-26.02.2014р.р. - економiст, головний економiст вiддiлу фiнансового монiторингу
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна";
з 03.03.2014-21.09.2016р.р. - начальник управлiння фiнансового монiторингу ПАТ
"Iнвестицiйно-трастовий Банк";
з 22.09.2016-24.02.2017р.р. - начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "Європейський
промисловий Банк";
з 27.02.2017-13.10.2017 р.р.- начальник управлiння комплаєнс ПАТ "Банк сiч".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Захарчук Олександр Володимирович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення-1997р.,
спецiальнiсть - <Правознавство>, квалiфiкацiя - "Юрист"
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг, 31486216, ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг", юрист,
Код, 31486216, 4073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок
17
7. Опис

Вiдповiдно до Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 06.09.2018р.
обраний членом Ради Банку. На засiданнi Ради банку 06.09.2018р. обраний Головою Ради
банку. Вiдповiдно до Протоколу вiд 27.07.2020 року № 45 Засiдання Ради Банку Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" припинено повноваження Голови Ради АТ
"АЙБОКС БАНК" Захарчука О.В., у звязку iз з великим навантаженням виконання своїх
обов'язкiв.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
З 01.02.2006 року по сьогоднiшнiй день працює в ТОВ <Компанiя <Енергобудлiзiнг>,
юрисконсультом. З 2015р. по 27.07.2020 року займав посаду Голова Ради АТ "АЙБОКС БАНК".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельниченко Володимир Вiталiйович
3. Рік народження
1990
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення 2013
р., спецiальнiсть "Економiчна теорiя" , квалiфiкацiя "Магiстр економiки".
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <Артем - Банк>,, 26253023, ПАТ <Артем - Банк>, посада головного спецiалiста
управлiння розвитку та координацiї мережi вiддiлень, ЕДРПОУ 26253023, мiсцезнаходження ,
вул. Сiчових Стрiльцiв, 103, м. Київ, 04050
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 06.09.2018р.
Мельниченко В.В. був обраний незалежним членом Ради Банку.
Загальний стаж роботи 14 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з 01.10.2013р. - 30.06.2015р. Дарницьке
вiддiлення м. Київ № 1100 ПАТ <Банк Форум>-економiст вiддiлу операцiйної дiяльност, з
03.11.2015 р. - по даний час ПАТ <Артем - Банк>-головний спецiалiст управлiння розвитку та
координацiї мережi вiддiлень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про винагороду посадових осiб Банку є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової
особи про оприлюднення розмiру її винагроди як Члена Ради Банку не отримано.
1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Логiнов Володимир Георгiйович
3. Рік народження

1983
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверстет iм. В. Гетьмана
5. Стаж роботи (років)
11
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Будiвельна компанiя ""Мiськбудiнвест", 31175387, Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймав
наступнi
посади:з
15.10.2012р.-27.02.2015р.
ТОВ
"Будiвельна
компанiя
"Мiськбудiнвест", юрисконсульт; з 10.06.2015р.-27.04.2017р. ПАТ "Агрокомбанк", член Ради
Банку; з 27.04.2017р.-20.04.2018р. ПАТ "Айбокс Банк", член Ради Банку.
7. Опис
07.12.2018р. вiд акцiонера Шпильової Iрини Григорiвни (володiє часткою в статутному
капiталi Банку у розмiрi 5,1225%) Банком було отримано повiдомлення за вх. №5498-01 вiд
07.12.2018р. про замiну представника акцiонера в Радi АТ "АЙБОКС БАНК", а саме на посаду
Члена Ради Банку призначено представника акцiонера Логiнова Володимира Георгiйовича.
Члена наглядової Ради Логiнова В.Г. призначено до закiнчення строку повноважень, на який
було обрано замiненого Члена Ради Банку, тобто до 06.09.2021р.
Логiнов В.Г. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Згоди на розкриття паспортних
даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:з 15.10.2012р.-27.02.2015р. ТОВ
"Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест", юрисконсульт; з 10.06.2015р.-27.04.2017р. ПАТ
"Агрокомбанк", член Ради Банку; з 27.04.2017р.-20.04.2018р. ПАТ "Айбокс Банк", член Ради
Банку.

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демиденко Олександр Миколайович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть - <прикладна
математика"
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 1992-2016р. приватний пiдприємець. На даний час безробiтний.
7. Опис
Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2019р. обрано незалежним Членом Ради
АТ "АЙБОКС БАНК" Демиденко О.М.
Посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних. Демиденко О.М. не володiє
часткою в статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на три роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 1992-2016р.
приватний пiдприємець. На даний час безробiтний.

1. Посада
Голова Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зварич Вiталiй Володимирович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища, Херсонський державний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, 24.10.2014 - 11.09.2015, Державна екологiчна iнспекцiя
у м. Києвi, головний спецiалiст з питань запобiгання та виявлення корупцiї
14.09.2015 - 18.04.2016, Українське державне пiдприємство поштового зв'язку "Укрпошта",
директор з питань дiяльностi фiлiалiв
З 15.08.2019, ТОВ "ЮТРЕДЙ", директор
7. Опис
13.12.2019р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримало повiдомлення про замiну члена Ради БанкуПредставника акцiонера, вiдповiдно якого Конзуровська Н.М, як акцiонер Банку, що має у
власностi 4,301% вiд статутного капiталу Банку звертається з проханням замiни її представника
Орлова В.В. на Зварича В.В. з 23.12.2019р. Вiдповiдно до Протоколу вiд 27.07.2020 року № 45
Засiдання Ради Банку Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" обрано Зварича
Вiталiя Володимировича Головою Ради АТ "АЙБОКС БАНК".
Посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних. Зварич В.В. не володiє
часткою в статутному капiталi Банку. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду з 23.12.2019р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
24.10.2014-11.09.2015, Державна екологiчна iнспекцiя у м. Києвi, головний спецiалiст з питань
запобiгання та виявлення корупцiї
14.09.2015-18.04.2016- Українське державне пiдприємство поштового тзвязку "Укрпошта",
директор з питань дiяльностi фiлiалiв
15.08.2019-ТОВ "Ютрейд" по теперiшнiй час.
1. Посада
Член Правлiння - Директора казначейства
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гармаш Свiтлана Євгенiвн
3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет будiвництва i архiтектури
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Начальник управлiння дилiнгу
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.06.2020 (протокол № 33) обрано
(призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Директора
казначейства Гармаш Свiтлану Євгенiвну з 04.06.2020р..

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдповiдно до Статуту АТ
"АЙБОКС БАНК" до виключної компетенцiї Ради Банку належить, зокрема, питання
призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. iдомостi про заробiтну плату
працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової
особи про оприлюднення розмiру її заробiтної плати не отримано.
Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
29.08.2014-21.10.2016р.- ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер.
17.01.2017 по 15.06.2017р. ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер,
20.06.2017р.- 16.03.2018р. ТОВ "ЛЕОГЕЙМIНГ" , Начальник фiнансового вiддiлу,
16.10.2018-29.112019р. ТОВ "ЛЕОПАРТНЕРС" - начальник фiнансового вiддiлу
06.12.2019 - по 03.06.2020р. - начальник управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК"
1. Посада
Член Правлiння-Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Голяк Свiтлана Євгенiвна
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища, Український державний унiверситет харчових технологiй
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, Начальник служби фiнансового монiторингу, член
Правлiння Акцiонерного товариства "КРИСТАЛБАНК"
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 10.07.2020 (протокол № 43) обрано
(призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Голяк Свiтлану
Євгенiвну з 13.07.2020 - члена Правлiння - Вiдповiдального працiвника за проведення
фiнансового монiторингу. Загальний стаж роботи 22 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Голяк С.Є. обiймала наступнi посади: начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", вiдповiдальний працiвник
за здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ "АЙБОКС БАНК", заступник
начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу, начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ
"ВТБ-БАНК", вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу, член
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голяк С.Є. не має.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдповiдно до Статуту АТ
"АЙБОКС БАНК" до виключної компетенцiї Ради Банку належить, зокрема, питання
призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiньколих Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, рiк закiнчення- 1993р.,
спецiальнiсть- "Економiка i соцiологiя працi", квалiфiкацiя - "Спецiалiст"
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Т.в.о. Головного бухгалтера в ПАТ "Айбокс Банк",
ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) Кiньколих Тетяну
Миколаївну було призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" з 10.04.2017
року. До погодження Нацiональним банком України на посаду головного бухгалтера була
призначена Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ <Айбокс Банк>.
Вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 16.06.2017р. та Наказу Т.в.о. Голови
Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" за №191-К вiд 16.06.2017р. Кiньколих Тетяну Миколаївну
призначено на посаду Головного бухгалтера Банку з 19.06.2017р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний
бухгалтер ПАТ "ФIНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ "БГ
Банк".

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

Дата
виникнення
X

X
X

Дата
погашення
X

X
X

власним випуском):
за векселями (усього)
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

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X
1598185
X
X
X
1598185
X
X
Усього зобов'язання та забезпечення включають:
iншi фiнансовi зобов'язання - 47 225 тис. грн.
iншi зобов'язання - 7 821 тис. грн.
кошти банкiв- 42 353 тис. грн.
Кошти клiєнтiв - 1 479 610 тис. грн.
Iншi залученi кошти - 8 050 тис. грн.
Зобовязання щодо поточного податку на прибуток - 64 тис.
грн.
Зобовязання з оренди - 8 976 тис. грн.
Резерви за забовязаннями - 4 086 тис. грн.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
03.11.2016 108/1/2016

Опис
27.12.2019

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000066153

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1,18
16949500
200004100
100
проста
рні іменні
0
бездокумент
арна іменна
Протягом звiтного перiоду рiшення про додаткову емiсiю ацкiй не приймалось. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було.
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшньому ринках, не здiйснюється.
Акцiї банку включенi до бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
78/1/2019-Т

Нацiональна комiсiя з
UAT00000261
Акція
Бездокумента
1,18
10000000
200004100
49,9
цiнних паперiв та
3
проста
рні іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 25 вересня 2019року, прийнято рiшення збiльшити розмiр
Статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" , який складає 200 004 100грн. (двiстi мiльйонiв
чотири тисячi сто гривень 00 копiйок) до 300 004 100 гривень 34 копiйок(триста мiльйонiв чотири тисячi сто гривень 34 копiйок) шляхом
розмiщення додаткових 84 745 763 штук простих iменних акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 1,18 грн. (одна
гривня вiсiмнадцять копiйок) за рахунок додаткових внескiв (без здiйснення публiчної пропозицiї). Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi
планує розмiстити Банк, становить 100 000 000,34 (сто мiльйонiв гривень 34 копiйки) грн.
Випуск було зареєстровано Нацiональною комiсiєю по цiнним паперам та фондового ринку 27 грудня 2019р. Згiдно з Рiшення про
випуск акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" затвердженого позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв вiд 25.09.2019р., розмiщення
здiйснюватиметься в один етап та триватиме з 24.04.2020 року по 23.06.2020 року включно.
Станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал Банку у виглядi приватного акцiонерного товариства становить 200 004 тис.грн.
та представлений у виглядi простих iменних акцiй в кiлькостi 169 495 тис. штук, номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 1,18 грн.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i повернення капiталу. Згiдно з рiшеннями загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК" дивiденди за 2019 рiк не нараховувалися.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
03.07.2020

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Загальнi збори
акцiонерiв

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

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

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
420 000

5
1 215 935

6
34,54

Предмет
правочину

7
пiдписання
Генерального
кредитного
договору з
Нацiональним
банком
України за
операцiями з
рефiнансуванн
я

Дата
вчинення
правочину

8
03.07.2020

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
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
06.07.2020

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

10
https://www.iboxbank.
online/ua/protokoli_za
galnih_zboriv.html

Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 3 вiд 03.07.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 420 000 000,00 грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 215 935 тис.грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
34,54%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами):
-кiлькiсть голосуючих акцiй - "за" 91 403 505шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт.,
-кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
2
03.07.2020
Загальнi збори
500 000
1 215 935
41,12
пiдписання
03.07.2020
06.07.2020
https://www.iboxbank.
акцiонерiв
Генерального
online/ua/protokoli_za
кредитного
galnih_zboriv.html
договору з
Нацiональним
банком
України про
проведення
операцiї своп
процентної
ставки
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 3 вiд 03.07.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата вчинення правочину не зазначається, оскiльки пiдписання
Генерального кредитного договору з Нацiональним банком України про проведення операцiї своп процентної ставки не вiдбулось.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 500 000 000,00 грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 215 935 тис.грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
41,12%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами):
-загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт.,
-кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
3
03.07.2020
Загальнi збори
850 000
1 215 935
69,9
пiдписання
03.07.2020
06.07.2020
https://www.iboxbank.
акцiонерiв
Договору про
online/ua/protokoli_za
проведення
galnih_zboriv.html
операцiї
операцiй з
купiвлi-прода
жу iноземної
валюти на
умовах "своп"
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 3 вiд 03.07.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата вчинення правочину не зазначається, оскiльки пiдписання

Договору про проведення операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти на умовах "своп" не вiдбулось.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 850 000 000,00 грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 215 935 тис.грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
69,90%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами):
-кiлькiсть голосуючих акцiй - "за" 91 403 505шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт.,
-кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
4
15.07.2020
Рада Банку
135 677,44
1 215 935
11,158
придбання
15.07.2020
16.07.2020
https://www.iboxbank.
цiнних
online/ua/protokoli_za
паперiв, а саме
galnih_zboriv.html
ОВДП, якi
номiнованi в
iноземнiй
валютi (Код
ISIN
UA400020406
9)
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засiдання Ради Банку №
44 вiд 15.07.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 135677,44 тис.грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 215 935 тис.грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)
11,158%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами) рiшення приймалося Радою АТ "АЙБОКС БАНК";
Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада
правоможна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою): "за" - 4, "проти" - 0, утримались - 0;
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.

XII. 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 / 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
1. 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
Дата випуску
1
21.11.2017

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
НКЦПФР

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000066153

5
Голосiївський
районний суд м.
Києва

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Акцiї АТ "АЙБОКС БАНК"
(мiжнародний iдентифiкацiйний
iменна Києва номер UA4000066153) в
кiлькостi 10 376 500 шт.,
(iдентифiкацiйний код:
2720724854,знерухомленi 22.03.2019
року. Згiдно Ухвали про забезпечення
позову Голосiївського районного суду
м. Києва щодо вказаних акцiй
заборонено здiйснювати будь-якi
облiковi операцiї, якi призводять до
змiни кiлькостi цiнних паперiв та/або
змiни прав на цiннi папери, у тому
числi, операцiї iз списання, переказу,
тощо, а також заборонено
здiйснювати операцiї переведення
прав на цiннi папери з метою їх
зарахування у цiнних паперах цього
самого депонента в iншiй
депозитарнiй установi та накладено
арешт

7
необмежений

2. 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
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

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

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

1
2
3
4
5
6
7
24.11.
108/1/2016
UA4000066153
169 495 000
200 004 100
169 495 000
0
2017
Опис:
Акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" (мiжнародний iдентифiкацiйний iменна Києва номер UA4000066153) в кiлькостi 10 376 500 шт., (iдентифiкацiйний код:
2720724854,знерухомленi 22.03.2019 року. Згiдно Ухвали про забезпечення позову Голосiївського районного суду м. Києва щодо вказаних акцiй заборонено здiйснювати
будь-якi облiковi операцiї, якi призводять до змiни кiлькостi цiнних паперiв та/або змiни прав на цiннi папери, у тому числi, операцiї iз списання, переказу, тощо, а також
заборонено здiйснювати операцiї переведення прав на цiннi папери з метою їх зарахування у цiнних паперах цього самого депонента в iншiй депозитарнiй установi та
накладено арешт.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

2

3

1000

910 677

569 499

1010

0

0

1020

512 665

0

1030
1040
1050
1060

0
275 995
55
0

0
375 759
55
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

0

0

1100
1110
1120
1130
1140

2 445
0
52 977
49 842
19 672

2 445
0
113 759
114 353
3 345

1150

21 918

30 895

1990
1999

0
1 853 444

0
1 245 935

2000
2010

42 353
1 479 610

639
663 353

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
8 050
64
0
4 086
47 225
7 821
0
0

0
9 080
4 300
0
2 750
290 073
4 294
0
0

2990
2999

0
1 598 185

0
980 597

3000
3010

200 004
3 602

200 004
0

1990

2990

Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

3020
3030
3040
3050
3060

20 000
0
16 163
19 171
4 921

0
0
10 965
19 171
5 198

0
0
255 259
1 853 444

0
0
235 338
1 215 935

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
29.10.2020 року

Керівник

Вавренчук Анна Юрiївна
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Кiвак Заряна Вiкторiвна
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Тетяна Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
19 534
-5 941

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
20 811
-7 460

1010

13 351

13 593

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

199 977
-98 445

144 820
-86 834

1050

-90

-325

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

7 246
1 673

1 407
-1 223

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

0

0

1140

0

0

1150

0

0

1160

545

20

1170
1180
1190

9 864
-98 491
0

308
-50 633
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
-14 357
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
-14 357
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
-14 357
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
0

0

0
643
-484
159
0
159

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

2999

-14 357

159

3010
3020

-14 357
0

159
0

3210
3220

-14 357
0

159
0

4110

-0,08000

0,00000

4120

-0,08000

0,00000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

0,00000

0,00000

4320

0,00000

0,00000

Затверджено до випуску та підписано
29.10.2020 року

Керівник

Вавренчук Анна Юрiївна
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Кiвак Заряна Вiкторiвна
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Тетяна Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
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рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього
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6
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0

0
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продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
періоду
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Затверджено до випуску та підписано
29.10.2020

Керівник

Кiвак Заряна Вiкторiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Вавренчук Анна Юрiївна
(прізвище виконавця, номер телефону)
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
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1020
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34 317
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518 346
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0
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0

0

1620

0
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0
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0
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3 094

4 208

1999

280 603

-108 350

2010

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
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2040
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0
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0
0
0
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0
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0
0

0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
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-1 818
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-2 250
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253 344
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Затверджено до випуску та підписано
29.10.2020 року

Керівник

Вавренчук Анна Юрiївна
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Кiвак Заряна Вiкторiвна
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Тетяна Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1700

0
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1720
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1730
1750

0
0

0
0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
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року

Керівник
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності
за 3 квартал 2020 року
1.
Iнформацiя про Банк
Приватне акцiонерне товариство "АЙБОКС БАНК" (далi - Банк) є унiверсальним Банком, що
зареєстрований Нацiональним банком України 24 грудня 1993 року за номером 222 та дiє у формi
приватного акцiонерного товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог
Нацiонального банку України.
Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї №53 вiд 11.07.2018 року на право
надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть", Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018 року
та Додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018 року. Крiм
того, Банк має лiцензiї НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: лiцензiя
на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме:
депозитарної дiяльностi депозитарної установи, № 1552, дата видачi 20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї
необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме: дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, № 1552, дата видачi
20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), №918, дата видачi
09.10.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), №918, дата видачi
09.10.2012 р., строк дiї лiцензiї необмежений.
Головний офiс Банку зареєстрований i розташований за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Дiлова,
буд. 9А.
Основна мета та цiлi дiяльностi Банку полягають в наданнi повного спектру комерцiйних банкiвських та
корпоративних фiнансових послуг з метою накопичення та використання капiталу Банку та залучених
коштiв для одержання прибутку в iнтересах Банку та його Засновникiв. Фiнансова полiтика Банку
грунтується на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та
максимальної зручностi для клiєнтiв.
Станом на кiнець дня 30.09.2020 року регiональна мережа Банку представлена 36 працюючими
вiддiленнями. Переважна бiльшiсть вiддiлень розташованi в мiстi Києвi (29 вiддiлень), 4 в Київськiй
областi, 1 у Львовi, 1 в Житомирi, 1 в Одесi.
Стратегiчним напрямками розвитку є розширення спектру пропонованих послуг, зокрема транзакцiйного
бiзнесу, з використанням всiх технологiчних i iнтелектуальних ноу-хау, якими володiє в даний час Банк,
оперативне та комфортне обслуговування всiх клiєнтiв, проведення виваженого iнвестування у стабiльнi
українськi пiдприємства з бездоганною репутацiєю та високим рiвнем рентабельностi, посилення захисту
iнтересiв вкладникiв, мiнiмiзацiя ризикiв в здiйсненнi операцiй, а також забезпечення фiнансової
стiйкостi, лiквiдностi та платоспроможностi Банку.
Станом на звiтну дату Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб i членом:
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", Асоцiацiї "УкрСВIФТ", Мiжнародної платiжної системи VISA
International Service Association, Мiжнародної системи S.W.I.F.T., "Нацiональної платiжної системи
"Український платiжний простiр", Нацiонального депозитарiю України (НДУ), ПрАт "Перше
всеукраїнське бюро кредитних iсторiй", ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа"
(УМВБ), ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа", Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та
депозитарiїв (ПАРД).
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
АТ "Айбокс Банк"
На кiнець дня
30 вересня 2020, %
На кiнець дня
31 грудня 2019, %
Дробот Володимир Iванович 50,149054,9918

Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року акцiї пiд контролем керiвництва не знаходились.
Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Протягом 3 кварталу 2020 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б
припинення окремих видiв банкiвських операцiй. У звiтному 3 кварталi 2020 року злиття, приєднання,
подiл та перетворення Банку не вiдбувалося.
Кiлькiсть штатних працiвникiв Банку станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року становила 223 осiб
2.
Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть.
У вереснi кон'юнктура на свiтових товарних ринках для українських експортерiв полiпшилася завдяки
поступовiй активiзацiї попиту. Додатковий тиск на зростання свiтових цiн чинили специфiчнi фактори
пропозицiї. Так, очiкування погiршення врожаю соняшнику через поточну посуху спричинило рiзке
зростання цiн на соняшникову олiю. Цiни на зерновi також зростали: вихiд на ринок нового врожаю не
змiг задовольнити значного попиту з боку країн Близького Сходу та Китаю. Цiни на сталь та вiдповiдно й
залiзну руду пiдвищилися завдяки поступовiй активiзацiї попиту не лише в Китаї, а й у країнах Європи та
Туреччинi. Цiни на нафту коливалися у вузькому дiапазонi - дiя угоди ОПЕК+ була частково нiвельована
побоюваннями щодо подальшого послаблення попиту внаслiдок нової хвилi COVID-19. Цiни на
природний газ зростали через пiдвищення попиту з наближенням опалювального сезону. Погiршення
епiдемiологiчної ситуацiї у свiтi негативно вплинуло на iнтерес iнвесторiв до ризикових активiв, зокрема
країн, що розвиваються. У результатi бiльшiсть валют країн, що розвиваються, знецiнилася до долара
США.
У серпнi 2020 року споживча iнфляцiя у рiчному вимiрi становила 2,5% (2,4% у липнi) та очiкувано
перебувала нижче цiльового дiапазону 5%. Подорожчання енергоносiїв у зв'язку зi збiльшенням свiтових
цiн та вiдображення ефектiв слабшої гривнi були здебiльшого нiвельованi сповiльненням зростання цiн
на продукти харчування. У свою чергу, на останнi впливала достатня пропозицiя, у тому числi за рахунок
нарощення iмпорту. Базова iнфляцiя незначно прискорилася (до 3,2% у рiчному вимiрi з 3,0% у липнi)
через послаблення гривнi та посилення споживчого попиту. У серпнi 2020 року падiння цiн у
промисловостi сповiльнилось (до 4,7% у рiчному вимiрi з 7,5% у липнi). Насамперед це пояснюється
зростанням свiтових цiн на енергоносiї, а також пiдвищенням зовнiшнього попиту та експортних цiн на
окремi товари українського виробництва.
У серпнi 2020 року тривало поступове вiдновлення економiчної активностi. Стрiмко зросла оптова
торгiвля на тлi полiпшення показникiв експорту. Збiльшення експорту зернових та перевезень
будiвельних матерiалiв зумовило сповiльнення падiння в транспортi. Реалiзацiя державних
iнфраструктурних проектiв забезпечила вiдновлення зростання в будiвництвi. Зростання доходiв
населення, полiпшення споживчих настроїв та переорiєнтацiя на внутрiшнiй туризм на тлi збереження
обмежень на закордоннi подорожi пiдтримували роздрiбну торгiвлю. Спад у сiльському господарствi
сповiльнився за рахунок полiпшення показникiв тваринництва. Натомiсть падiння в промисловостi
поглибилося на тлi скорочення виробництва в енергетицi, все ще слабкого iнвестицiйного попиту,
погiршення зовнiшньої кон'юнктури для хiмiчної продукцiї та вичерпання запасiв насiння соняшнику, що
призвело до вiдновлення спаду в харчовiй промисловостi.
У вереснi 2020 року державний бюджет виконано з профiцитом (8,4 млрд грн). Доходи зросли (на 15,8%
у рiчному вимiрi) завдяки пожвавленню економiчної активностi, пiдвищенню номiнальних заробiтних
плат та полiпшенню адмiнiстрування окремих податкiв.
У серпнi 2020 року сальдо поточного рахунку повернулося до додатних значень (0,4 млрд доларiв США)
завдяки полiпшенню показникiв експорту товарiв (падiння рiзко сповiльнилося до 2% у рiчному вимiрi).
Так розширення зовнiшнього попиту та надолуження поставок зернових культур забезпечили
вiдновлення зростання експорту продовольчих товарiв (у серпнi були зафiксованi рекорднi для цього
мiсяця поставки пшеницi, ячменю та рiпаку). Падiння iмпорту товарiв у серпнi сповiльнилося незначно
(до 17,8% у рiчному вимiрi) на тлi поступового вiдновлення внутрiшнього попиту. Зокрема збiльшилися
закупiвлi продовольчих товарiв, легкових та вантажних авто, окремого промислового обладнання.
У вереснi 2020 року Правлiння НБУ вирiшило залишити облiкову ставку без змiн - 6%. Монетарна
полiтика залишалася стимулюючою - ключова ставка перебувала нижче її нейтрального рiвня, що

забезпечуватиме вiдновлення економiки в умовах помiрної iнфляцiї та високої невизначеностi щодо
подальшого перебiгу пандемiї в Українi та свiтi. Зростання дохiдностi гривневих ОВДП на вторинному
ринку зумовлювалося як загальносвiтовою тенденцiєю зменшення iнтересу iнвесторiв до ризикових
активiв, так i зростанням суверенної премiї за ризик України, на яку орiєнтуються iноземнi iнвестори, та
погiршенням курсових очiкувань. У серпнi банки продовжили знижувати гривневi ставки для своїх
клiєнтiв пiд впливом загальної тенденцiї до здешевлення вартостi мiжбанкiвських ресурсiв. Одночасно
зберiгався приплив коштiв у банкiвську систему. Збiльшення попиту з боку окремих груп iмпортерiв у
вереснi та на тлi погiршення апетиту iнвесторiв до активiв країн, що розвиваються, призвели до
зростання попиту на iноземну валюту. Це спричинило незначне послаблення курсу гривнi до долара. За
таких умов сальдо iнтервенцiй НБУ у вереснi було вiд'ємним i становило 0,2 млрд доларiв США.
3.
Основи подання фiнансової звiтностi
Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за дев'ятимiсячний перiод, що
завершився 30 вересня 2020, пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi та вимог МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в
рiчнiй фiнансовiй звiтностi i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку
станом на 31 грудня 2019.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi та грошовi потоки Банку.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року.
Звiтний перiод - 3 1 сiчня по 30 вересня 2020 року.
Функцiональною валютою, в якiй ведеться бухгалтерський облiк i подається промiжна скорочена
фiнансова звiтностi Банку є нацiональна валюта України - гривня (далi - грн.).
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку складена в тисячах гривень (далi - тис. грн.), якщо не
зазначено iнше.
Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають
принципам, що застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився
31 грудня 2019, за винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi стали обов'язковими для
застосування до фiнансової звiтностi в 2020 роцi.
4.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Готiвковi кошти
251 820258 165
2
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 63 523 10 895
3
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 238 0835 160
3.1
України
235 7614 974
3.2
iнших країн 2 322 186
4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
360 049295 404
5
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (2 798) (125)
6
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 910 677569 499
Вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України сума обов'язкового резерву Банку розраховується як
вiдсоток вiд певних зобов'язань Банку за попереднiй мiсяць резервування.
Станом на 30 вересня 2020 року Нацiональний банк України не вимагає вiд Банкiв тримати кошти

обов'язкового резервування на окремому рахунку. Контроль за формуванням обов'язкових резервiв
здiйснюється за мiсяць, на основi середнiх даних за весь перiод утримання.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року на балансi Банку облiковуються депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним банком України у кiлькостi 360 шт. iз строком до погашення 01.10.2020 р.
Нарахованi та не отриманi процентнi доходи становлять 49 тис. грн. Протягом звiтного року всi
процентнi доходи були нарахованi та отриманi своєчасно. Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України класифiкуються Банком як грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей окремого Звiту про рух грошових коштiв
представленi таким чином:
30 вересня 2020
31 грудня 2019
Готiвковi кошти
251 820258 165
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 63 523 10 895
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 238 0835 160
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
360 049295 404
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 913 475569 624
Таблиця 4.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(тис. грн)
Ря-док Назва статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(125) (93)
5
Курсовi рiзницi
(450) 41
8
Iншi змiни
(2 223) (73)
9
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду (2 798) (125)
Таблиця 4.3. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 30 вересня 2020 року
(тис. грн)
Ря-док Рiвень рейтингу
Готiвковi кошти
Кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв) Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках України
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках iнших країн
Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Високий рейтинг
251 82063 523 235 761360 049911 153
2
Стандартний рейтинг 2 322 2 322
3
Усього 251 82063 523 235 7612 322 360 049913 475
4
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (2 679) (119) (2 798)
5
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 251 82063 523 233 0822 203 360 049910 677
Таблиця 4.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31 грудня 2019 року
(тис. грн)
Ря-док Рiвень рейтингу
Готiвковi кошти
Кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв) Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках України
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках iнших країн
Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Високий рейтинг
258 16510 895 4 974 295 404569438
2
Стандартний рейтинг 186
186
3
Усього 258 16510 895 4 974 186
295 404569 624
4
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (117) (8)
(125)

5

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

258 16510 895 4 857

178

295 404569499

5.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Рядок
1
1
209
2
3

(тис. грн.)
Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
2
3
4
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
361
420 611
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(85 214)
(44 852)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв
275 995375 759

Таблиця 5.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
2
3
4
Кредити, що наданi юридичним особам
328 730370 864
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
12 245 13 273
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
20 234 36 474
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(85 214)
(44 852)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
275 995375 759

Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року
становить 23 757 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року становить
16 784 тис. грн.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року вiдсутнi цiннi папери за справедливою вартiстю, якi
є забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року залишок наданого кредиту рефiнансування вiд
Державної iпотечної установи складає 8 050 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед
Державною iпотечною установою становить 127 тис. грн.
Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 3 квартал 2020 року
Рядок Назва статтi Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi
активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
263
229
5 498 92 482 361 209
1.1
Мiнiмальний кредитний ризик259 635259 635
1.2
Низький кредитний ризик
1 700 1 700
1.3
Середнiй кредитний ризик
1 894 1 894
1.4
Високий кредитний ризик
5 498 5 498
1.5
Дефолтнi активи
92 482 92 482
2
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 263 2295 498 92 482
361 209
3
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (19 524)
(728) (64 962)
(85 214)

4

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
243 7054 770 27 520 275 995

Таблиця 5.4. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi
активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(7 612) (37 240)
(44
852)
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(3 589) (3 589)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
7 218 7 218
4
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
37 498 (728) (36 770)
4.1
переведення до стадiї 1
4.2
переведення до стадiї 2
728
(728) 4.3
переведення до стадiї 3
36 770 (36 770)
8
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
9
Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi
10
Курсовi рiзницi
(1 282) (1 282)
13
Iншi змiни
(53 039)
10 330 (42 709)
14
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
(19 524)
(728) (64 962)
(85 214)
Таблиця 5.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi
активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
358 00062 611 420 611
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
121 122121 122
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(131
614)
(131 614)
4
Переведення до стадiї 1
35 291 (35 291)
5
Переведення до стадiї 2
(5 498) 5 498 6
Переведення до стадiї 3
(61 777)
61 777 8
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв
9
Курсовi рiзницi
1 738 1 387 3 125
10
Iншi змiни
(54 033)
1 998
(52 035)
11
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 263 2295 498 92 482 361 209
Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.6. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 72 830 20,16 78 726 18,72
2
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
47 098 13,03 34 447
8,19
3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 101 52128,11

81 815 19,45
4
Переробна та добувна промисловiсть 10 428 2,89
52 541 12,49
5
Будiвництво 5 837 1,62
9 539 2,27
6
Фiнансова дiяльнiсть 92
0,03
92
0,02
7
Фiзичнi особи 32 479 8,99
49 747 11,83
8
Iншi 90 924 25,17 113 70427,03
9
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
361 209100,00 420 611100,00
Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) встановлюється з
метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслiдок невиконання окремими контрагентами своїх
зобов'язань. Нормативне значення нормативу Н7 не повинно перевищувати 25% вiд регулятивного
капiталу банку. Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) установлюється з метою обмеження
концентрацiї кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентiв.
Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов'язаних контрагентiв, усiх
пов'язаних з банком осiб уважається великим, якщо сума всiх вимог банку до контрагента або групи
пов'язаних контрагентiв, усiх пов'язаних з банком осiб та всiх фiнансових зобов'язань, наданих банком
щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентiв, усiх пов'язаних з банком осiб, становить 10
вiдсоткiв i бiльше регулятивного капiталу банку. Нормативне значення нормативу Н8 не повинно
перевищувати 8-кратний розмiр регулятивного капiталу Банку (800%). Банк не порушував граничнi
значення нормативiв Н7 та Н8 протягом 3 кварталу 2020 року.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року Банком досягнуто наступних значень економiчних
нормативiв щодо рiвня кредитного ризику:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 23,08%;
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 116,88%;
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру, Н9 6,35%.
6.
. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 23 839 93 761
2
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 11 714 12 407
3
Iншi нарахованi доходи
10 815 6 009
4
Iншi фiнансовi активи 11 139 7 759
5
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(7 665) (5 583)
6
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв
49 842 114 353
До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено кошти грошового покриття, якi
розмiщенi в банках України згiдно умов членства в мiжнароднiй платiжнiй системi VISA International та
кошти грошового покриття для забезпечення Банком грошових зобов'язань з перерахування в iнший банк
прийнятих платежiв.
Сума нарахованих неотриманих доходiв станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року становить 10 815
тис.грн.
Стаття "iншi фiнансовi активи" станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року на складається з:
рах. 1811 "Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою" - 3 962 тис. грн.;
рах. 1819 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 1 278 тис. грн.;
рах. 2809 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку" - 100 тис. грн.;
рах. 3548 "Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами" - 5
296 тис.грн.;
рах. 3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 503 тис. грн.
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Грошовi кошти з обмеженим правом користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на початок перiоду (946) (402) (4 235) (5 583)
2
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
(507) (234) (1
671) (2 412)
3
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено 13
402
4
419
4
Списання за рахунок резерву 5
Курсовi рiзницi
(89)
(89)
6
Залишок станом на кiнець перiоду (1 440) (234) (5 991) (7 665)
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Мiнiмальний кредитний ризикСереднiй кредитний ризик
Високий кредитний
ризик Дефолтнi активи
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 23 839 23 839
2
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 11 714 11 714
3
Iншi нарахованi доходи
8 873 489
11
1 442 10 815
4
Iншi фiнансовi активи 4 660 310
180
5 989 11 139
7.
Iншi активи
Таблиця 7.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
6 032 1 048
2
Передоплата за послуги
16
3 283
3
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами
4
Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi
82
51
5
Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку 2 185 2 136
6
Резерв пiд iншi активи (5 175) (3 310)
7
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
19 672 3 345

509
39

Примiтка 7. Iншi активи
Таблиця 7.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата
Нестачi та iншi нара-хування на працiвни-кiв банку Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на 1 сiчня 2020
(995) (181) (2 134) (3 310)
2
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1 920) 105
865)
3
Залишок станом на 30 вересня 2020 (2 915) (76)
(2 184) (5 175)

137

за

(50)

послуги

(1

8.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 8.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
1
Нерухомiсть, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя та утримується Банком для продажу
21 918 30 895
2
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу
21 918 30 895
Передача позичальниками майна у власнiсть Банку з метою погашення кредитної заборгованостi, та
реалiзацiя такого майна здiйснюються у вiдповiдностi до внутрiшнiх нормативних документiв АТ
"АЙБОКС БАНК".
Необоротнi активи, утримуванi для продажу складаються з вартостi нерухомого майна та земельних
дiлянок. Стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу Банку здiйснити негайний продаж i є
високий ступiнь iмовiрностi їх продажу. Банк займається продажем активiв, утримуваних для продажу.
Очiкуваний час вибуття активiв - 2020 рiк.
9.
Кошти банкiв
Таблиця 9.1. Кошти банкiв
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
1 653 639
2
Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України 40 700 3
Усього коштiв iнших банкiв 42 353 639
Протягом звiтного перiоду будь-якi невиконанi зобов'язання Банку були вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року в Банку вiдсутнi активи, наданi третiм особам як
забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв, а також депозити iнших банкiв,
узятих у забезпечення за кредитними операцiями.
10.
Кошти клiєнтiв
Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Державнi та громадськi органiзацiї 15 452 34 736
1.1
поточнi рахунки
15 452 34 736
1.2
строковi кошти
2
Iншi юридичнi особи 1 254 775
464 888
2.1
поточнi рахунки
949 920392 844
2.2
строковi кошти
304 85572 044
3
Фiзичнi особи 209 383163 729
3.1
поточнi рахунки
84 497 35 497
3.2
строковi кошти
124 886128 232
4
Усього коштiв клiєнтiв
1 479 610
663 353

Примiтка 10. Кошти клiєнтiв
Таблиця 10.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Дiяльнiсть державних та громадських органiзацiй
15 452 1,04
34 736 5,24
2
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 1 292 0,09
3 239 0,49
3
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
18 034 1,22
6 710
1,01
4
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 31 677 2,14
44 150 6,66
5
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
561
0,04
853
0,13
6
Рекламна дiяльнiсть 84 177 5,69
87 260 13,15
7
Надання фiнансових послуг 151 60310,25 107 44216,20
8
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
3 853 0,26
1 581 0,24
9
Будiвництво 2 333 0,16
8 092 1,22
10
Виробництво машин i устаткування, ремонт та технiчне обслуговування
60 998 4,12
21 324
3,22
11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
12 338
0,83
7 590 1,14
12
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв
4 689 0,32
21 564 3,25
13
Фiзичнi особи 209 38314,15 163 72924,68
14
Транспорт, складське господарство 5 367 0,36
3 608 0,54
15
Iншi 877 85359,33 151 47522,83
16
Усього коштiв клiєнтiв
1 479 610
100,00 663 353100,00
У Банка вiдсутнi активи, наданi третiм особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами
вiд iнших банкiв.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
30 вересня 2020 року, складає 60 283 тис. грн.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
31 грудня 2019 року, складає 80 648 тис. грн.
Варто зазначити, основними ознаками всiх операцiй по оформленню кредитiв, забезпеченням яких
виступають депозити є процентна ставка по кредиту перевищує процентну ставку по заставленим
депозитам.
11.
Iншi залученi кошти
Таблиця 11.1. Iншi залученi кошти
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2

Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
2
3
4
Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
Усього 8 050 9 080

8 050

9 080

Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року становить
127 тис. грн.
Мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та Державною iпотечною установою укладенi кредитнi договори пiд заставу
майнових прав за iпотечними житловими кредитами. Надання Банком таких iпотечних кредитiв
здiйснюється на пiдставi вимог встановлених стандартами Державної iпотечної установи та в межах
наданих коштiв. Надання iпотечних кредитiв Банк здiйснює за рахунок отриманих коштiв, з одночасним

направленням до Державної iпотечної установи пропозицiї щодо вiдступлення прав вимоги за такими
iпотечними кредитами.
12.
Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 12.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок
Рух резервiв Кредитнi зобов'язання
Iншi Усього
1
2
4
5
6
1
Залишок на початок перiоду 15
2 735 2 750
2
Iнший рух
(8)
1 344 1 336
3
Залишок на кiнець перiоду
7
4 079 4 086
13.
Зобов'язання з оренди
Таблиця 13.1 Зобов'язання з оренди
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi та примiщення
1
2
3
1
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2020 року
6 108
2
Процентнi витрати
768
3
Надходження 7 791
4
Сплата орендних платежiв
(5 691)
5
Балансова вартiсть на 30 вересня 2020 року 8 976
14.
Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 14.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 19 623 105
2
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 3
Кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
8 752 251 070
4
Розрахунки за гарантiями
597
2 128
5
Заборгованiсть з клiєнтами (закритi рахунки) 1 184 596
6
Iншi фiнансовi зобов'язання 17 069 36 174
7
Усього iнших фiнансових зобов'язань 47 225 290 073
Стаття "Iншi фiнансовi зобов'язання" на 30 вересня 2020 року складається з:
рах.1919 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 10 000 тис. грн.;
рах.3670 "Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування" - 4 205 тис. грн.;
рах.3678 "Iншi нарахованi витрати" - 2 464 тис. грн.;
рах.3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 400 тис. грн.
Примiтка 14. Iншi зобов'язання
Таблиця 14.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)

Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
2
3
4
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 5 717 3 300
Доходи майбутнiх перiодiв 371
270
Iнша заборгованiсть 11
303
Усього 7 821 4 294

1 722

421

15.
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 15.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)
Простi
акцiї Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв Усього
1
2
3
4
5
1
Залишок на початок 2019 року
169 495200 004200 004
2
Залишок на 30 вересня 2019 169 495200 004200 004
3
Залишок на кiнець 2019 року (залишок на початок 2020 року)
169 495200 004004
4
Простi акцiї 162 204191 401191 401
5
Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв 7 291 8 603 8 603
6
Залишок на 30 вересня 2020 169 495191 4018 603 200 004

200

Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року статутний капiтал Банку у виглядi приватного акцiонерного
товариства представлений у виглядi простих iменних акцiй в кiлькостi 169 495 тис. штук, номiнальна
вартiсть однiєї акцiї складає 1,18 грн. Випуску нових акцiй у звiтному кварталi не вiдбувалось. Усi простi
акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i повернення капiталу. У 3
кварталi 2020 року дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.
16.
Процентнi доходи та витрати
Таблиця 16.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
1
2
3
4
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 31 873
2
Цiннi папери в портфелi банку до погашення
3
Кошти в iнших банках 437
173
4
Кореспондентськi рахунки в iнших банках
5
Усього процентних доходiв 57 542 62 230
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
6
Строковi кошти юридичних осiб
(1 915)
7
Iншi залученi кошти (910) (1 054)
8
Строковi кошти фiзичних осiб (12 344)
9
Строковi кошти iнших банкiв (1 344) (32)
10
Поточнi рахунки
(4 808) (3 021)
11
Iншi (768) (714)
12
Усього процентних витрат
(22 089)
13
Чистий процентний дохiд/(витрати) 35 453

30 вересня 2019
56 517
24 871 5 434
361

106

(2 010)
(9 934)

(16 765)
45 465

17.
Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 17.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1
Розрахунково-касовi операцiї 509 109358 469
2
Iнкасацiя
2 536 8 600
3
Операцiї з цiнними паперами 462
464
4
Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку 4 749 1 574
5
Гарантiї наданi 4 441 10 891
6
Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв 1 438
7
Комiсiя за обслуговування депозитних ячеєк 414
352
8
Iншi 2
98
9
Усього комiсiйних доходiв
523 151380 523
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
10
Розрахунково-касовi операцiї (288 158)
(203 021)
11
Iнкасацiя
(1)
12
Операцiї з цiнними паперами (187) (102)
13
Комiсiйнi витрати по залученню клiєнтiв
(278) (4 991)
14
Комiсiйнi витрати по платiжним карткам
(1 310) (1 773)
15
Комiсiйнi витрати по коррахунках
(398) (391)
16
Усього комiсiйних витрат
(290 332)
(210 278)
17
Чистий комiсiйний дохiд/витрати
232 819170 245

75

18.
Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 18.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
1
Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)
62
55
2
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв
34
3
Штрафи та пенi, отриманi Банком
35 754 101
4
Винагороди вiд страхових компанiй 3
6
Доходи за iнформацiйно-консультацiйнi послуги по обслуговуванню позики вiд нерезидентiв
13
26
7
Iншi 217
2 003
8
Усього операцiйних доходiв 36 080 2 188
19.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 19.1. Витрати та виплати працiвникам
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
1
2
3
4
1
Заробiтна плата та премiї
(40 155)

30 вересня 2019
(25 880)

2
3
4

Нарахування на фонд заробiтної плати
Iншi виплати працiвникам
(176) (55)
Усього витрат на утримання персоналу

(8 265) (5 646)
(48 596)

(31 581)

Таблиця 19.2. Витрати на амортизацiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
1
Амортизацiя основних засобiв (5 207) (6 582)
2
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (1 024) (1 665)
3
Амортизацiя активу з права користування
(6 539) (3 893)
4
Усього витрат на амортизацiю (12 770)
(12 140)
Таблиця 19.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
1
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги
(6 813) (7 013)
2
Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
(910) (3 155)
3
Професiйнi послуги (2 394) (7 778)
4
Витрати на маркетинг та рекламу
(134) (10)
5
Витрати iз страхування
(50 006)
(42)
6
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток(1 714) (1 359)
7
Витрати по роялтi
(110 690)
(132 120)
8
Iншi (30 264)
(9 482)
11
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
(202 925)
(160 959)
20.
Витрати на податок на прибуток
Таблиця 20.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
1
Поточний податок на прибуток
(3 116) (172)
2
Змiна вiдстроченого податку на прибуток
3
Усього витрати податку на прибуток (3 116) (172)
21.
Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 21.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
30 вересня 2019
1
2
3
4
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
4 921 589
2
Прибуток/(збиток) за рiк
4 921 589
3
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу
(тис. шт.)
169 495169 495
4
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
0,03
0,00
Банк у 3 кварталi 2020 року не мав розбавляючих потенцiйних простих акцiй.

22.
Операцiйнi сегменти
Сегменти дiяльностi - це компоненти бiзнесу Банку, якi можна вiдокремити i якi надають визначенi
послуги. Їм притаманнi ризики та прибутковiсть, що рiзняться вiд iнших сегментiв дiяльностi. Основою
для визначення сегментiв є внутрiшня органiзацiйна структура та система внутрiшньої звiтностi.
Сегмент Банк вiдображає окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд банкiвської
дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких
критерiїв:
"
дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (включаючи банкiвську
дiяльнiсть у межах сегмента);
"
фiнансовий результат (прибуток або збиток) сегменту становить не менше нiж 10 % бiльшої iз
двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв;
"
активи сегменту становлять 10 % або бiльше вiд загальних активiв;
"
сегмент має важливе значення для Банку в цiлому i забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв.
Банком, з метою управлiння, визначено наступнi сегменти дiяльностi: послуги банкам; послуги
корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; iншi сегменти та
операцiї.
Сегмент "iншi сегменти та операцiї", до якого Банк вiдносить операцiї, якi не були включенi до жодного з
попереднiх сегментiв, має важливе значення для Банку в цiлому (забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв)
й iнформацiя про нього є суттєвою.
Доходи i витрати за сегментами розподiлялись вiдповiдно до того, за активами або зобов'язаннями якого
сегменту банк отримував дохiд, або нiс витрати, або безпосередньо за яким сегментом надавались
послуги i, вiдповiдно отримано дохiд, або понесенi витрати. Результат за сегментом - це дохiд за
сегментом мiнус витрати за сегментом.
Керiвництво Банку у звiтному кварталi здiйснювало монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi
кожного з бiзнес-пiдроздiлiв окремо з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки
результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi визначених Банком сегментiв оцiнюються на основi
доходiв або збиткiв, якi представлено в таблицi нижче. Податок на прибуток розглядаються з точки зору
всього Банку i вiдносяться до сегменту "iншi сегменти та операцiї".
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за дев'ятимiсячний перiод, що завершився
30 вересня 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi сегменти та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпора-тивним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
16 532 27 798 4 075 9 137 57 542
2
Комiсiйнi доходи
3 959 472 046 46 684
462
523 151
3
Iншi операцiйнi доходи
36 065 15
36 080
4
Усього доходiв сегментiв
20 491 535 90950 774 9 599 616 773
5
Процентнi витрати
(1 345) (8 034) (12 710)
(22 089)
6
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
1 367 1 367
7
Результат вiд продажу фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд 8
Чистий збиток/прибуток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв
(2 593) (43
781)
(599) (46 973)

9
10
11

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (1 344) (1 344)
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 12 232 12 232
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
2 694
2 694
Комiсiйнi витрати
(4 342) (285 803)
(187) (290 332)
Витрати на виплати працiвникам
(48 596)
(48 596)
Витрати зносу та амортизацiя (12 770)
(12 770)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (1 510) (199 307)
(394) (1 714) (202

12
13
14
15
925)
16
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
10 701 (2 360) 707
10 779 (11 790)
8 037
17
Витрати на податок на прибуток
18
Прибуток (збиток)
10 701 (2 360) 707
10 779 (14 906)

(3 116) (3 116)
4 921

Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.2. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпора- тивним клiєнтам послуги фiзичним особам
Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1
Активи сегментiв
323 769
21 795
512 665360 049
1 218 278
2
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття)
21 918 21 918
3
Усього активiв сегментiв
323 769
21 795
512 665381 9671 240 196
4
Нерозподiленi активи 613 248613 248
5
Усього активiв 323 769
21 795
512 665995 2151 853 444
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
6
Зобов'язання сегментiв
42 353 1 278 277
209 383
1 530 013
7
Усього зобов'язань сегментiв 42 353 1 278 277
209 3831 530 013
8
Нерозподiленi зобов'язання 68 173 68 173
9
Усього зобов'язань
42 353 1 278 277
209 38368 173 1 598 186
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
10
Капiтальнi iнвестицiї Данi рядка 4 "Нерозподiленi активи" на суму 613 248 тис. грн. складають:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (окрiм депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком
України) - 550 628 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 2 445 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 52 977 тис. грн.
"Право користування активами" - 7 198 тис. грн.
Данi рядка 8 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 68 173 тис. грн. складають:
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 47 225 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 7 821 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 4 086 тис. грн;
"Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток" - 65 тис. грн;
"Зобов'язання з оренди" - 8 976 тис. грн.
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.3. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 3 квартал 2020 рiк
2019 рiк
Україна
iншi країни
усього Україна

iншi

країни усього
1
2
3
4
5
6
1
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 4 921

7
-

8
4 921

5 197

-

5 197

23.
Управлiння капiталом
Протягом звiтного кварталу Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу (Н1 та Н2). Так, сума
регулятивного капiталу на кiнець дня 30 вересня 2020 складає 211 303 тис. грн. (на кiнець дня 31 грудня
2019 року - 207 322 тис. грн.). Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2), розрахований згiдно
вимог Нацiонального банку України, станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року становив 31,06% (на
кiнець дня 31 грудня 2019 року - 22,21%).
Станом на кiнець дня 30 вересня 2020 року величина непокритого кредитного ризику Банку, розрахована
вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України склала 39 564 тис. грн.
В Таблицi 23.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до дiючих
вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:
Таблиця 23.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
1
2
3
4
1.1.
Регулятивний капiтал банку (РК)
211 303207 322
Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200 004200 004
1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом
20 000 1.1.3 Емiсiйнi рiзницi
3 603 1.1.4 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 16 162 10 965
1.1.4.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України
16 162 10 965
1.1.4.1.1
З них резервнi фонди 16 162 10 965
1.1.5 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу;
капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточних рокiв) 46 555 21 737
1.1.5.1 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу та капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи
5 000 3 512
1.1.5.2 Власнi акцiї, що викупленi у акцiонерiв
8 603
1.1.5.3 Розрахунковий збиток поточного року
32 952 18 225
1.1.5.4 непокритий кредитний ризик 39 564 20 442
1.1.6 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 193 214189 232
% в сумi основного та додаткового капiталу 91
91
Додатковий капiтал
1.1.7 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з
урахуванням переоцiнки ОЗ) 1.1.8 Результат переоцiнки основних засобiв
18 089 18 089
1.1.9 Субординований борг, що враховується в капiталi 1.1.10 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)
18 089 18 089
1.1.11 Додатковий капiтал до розрахунку
18 089 18 089
% в сумi основного та додаткового капiталу 9
9
Банк не працює на мiжнародному рiвнi i не складає звiтнiсть за методом повної консолiдацiї, i тому не
розраховує структуру капiталу на основi Базельської угоди про капiтал.
Протягом третього кварталу 2020 року Банк не зазнавав дефiциту грошових коштiв, своєчасно
розраховувався по своїх зобов'язаннях, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв, а також
дотримувався всiх зовнiшнiх вимог до рiвня капiталу.

24.
Рахунки довiрчого управлiння
Таблиця 24.1. Рахунки довiрчого управлiння
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019 Змiни
(+; -)
1
2
3
4
5
1
Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 458
2
Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння
3
Усього за активними рахунками довiрчого управлiння
34 649
4
Фонди банкiвського управлiння
34 649 34 649 5
Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння
34 649

458
34 191 34 191 34 649 34 649 -

25.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 30 вересня 2020
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
спiльним
контролем
Провiдний управлiн-ський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-20%) 20
13 337
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 30 вересня (1)
3
Iншi активи 3
3
3
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 2,5%) 130
937
134
24 004
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Резерви за зобов'язаннями
7
Iншi зобов'язання
-

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 3 квартал 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
спiльним
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
852
2
Процентнi витрати
(2)
(1)
(1)
(39)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 8
133
4
Комiсiйнi доходи
8
37
2
1 115
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (4)
(18)
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 30
вересня 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони

1
1

2
3
4
Iншi зобов'язання

70

10 215

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 3 кварталу 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 18 086
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-20%) 18 879
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 31 грудня
(1 355)
3
Iншi активи 1
4
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-5%) 128
933
195
5 712
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Iншi зобов'язання
-

спiльним
-

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
5
2 623
2
Процентнi витрати
(7)
(14)
(11)
(64)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою (17)
4
Комiсiйнi доходи
28
176
10
416
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (3)
(98)
(11)
(1 778)

пiд

спiльним

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2019
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал
1
2
3
4
1
Iншi зобов'язання
156
20 039

Iншi пов'язанi сторони

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2019 року

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Компанiї пiд спiльним контролем
Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
558
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 33 574
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 вересня 2020
31 грудня 2019
витрати
нараховане зобов'язання
витрати
1
2
3
4
5
6
1
Поточнi виплати працiвникам 3 855 595
8 215 1 380

нараховане зобов'язання

26.
Подiї пiсля завершення промiжного перiоду
В перiод мiж датою завершення промiжного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi, суттєвих
подiї, якi вплинули б на економiчнi рiшення користувачiв щодо звiтностi Банку не було.
Початок 2020 року характеризується поширенням пандемiї, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, по
всьому свiту. Залежно вiд того, як буде розвиватися ситуацiя з пандемiєю, обмежувальнi заходи можуть
бути скасованi або продовженi. Не виключено, що виникне економiчне сповiльнення з вiдповiдними
наслiдками, якi наразi не пiддаються кiлькiснiй оцiнцi. Пiсля спалаху COVID-19 Банк продовжує
ретельно стежити за ситуацiєю та вживає запобiжних заходiв вiдповiдно до рекомендацiй Всесвiтньої
органiзацiї охорони здоров'я, Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України та мiсцевих
органiв влади. Кабiнет Мiнiстрiв України продовжив дiї карантину до 31 грудня 2020 року. Вiдповiдне
рiшення Уряд ухвалив на засiданнi 13 жовтня 2020 року.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Корпоративний бiзнес Банку черговий рiк поспiль демонструє стабiльнi результати,
пiдтверджуючи правильнiсть обраної стратегiї ведення бiзнесу, попри виклики економiчної
реальностi та банкiвського середовища. Фiнансовими послугами та продуктами Банку успiшно
користуються представники середнього бiзнесу.
При обслуговуваннi корпоративних клiєнтiв Банк обирає такi прiоритети: побудова
довготривалих партнерських вiдносин, чеснiсть i прозорiсть, вiдкритiсть та фаховiсть персоналу,
консультацiйний сервiс та якiсна пiдтримка щоденних послуг. Спiвпраця з партнерами та
клiєнтами базується на принципах професiйностi, довiри, прозоростi, а також на врахуваннi
їхнiх iндивiдуальних потреб.
Банк надає своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк банкiвських послуг,
починаючи з рiзноманiтних програм та продуктiв фiнансування розвитку бiзнесу, ефективного
розмiщення тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток i зарплатних
проектiв, iнкасацiєю грошових коштiв тощо, та закiнчуючи високотехнологiчними сучасними
банкiвськими послугами з управлiння грошовими потоками системних пiдприємств.
У 3 кварталi 2020 року Банк придiляв особливу увагу розвитку транзакцiйного сервiсу для своїх
клiєнтiв, завдяки чому корпоративнi клiєнти мають можливiсть спростити ведення своєї
повсякденної операцiйної дiяльностi, що в свою чергу дозволяє ефективно управляти
лiквiднiстю та платоспроможнiстю.
Основнi продукти та послуги.
ў
Управлiння грошовими потоками:
вiдкриття та ведення поточних рахункiв;
транзакцiйний сервiс;
централiзований контроль платежiв;
прийом платежiв та торгiвельної виручки в касах банку.
ў
Фiнансування бiзнесу (капiтальнi iнвестицiї, замiна основних засобiв, фiнансування
оборотного капiталу):
iнвестицiйне кредитування;
фiнансування проектiв;
фiнансування оборотного капiталу;
корпоративнi овердрафти (юридичним особам);
торгове фiнансування та документарнi операцiї (включаючи банкiвськi гарантiї).
ў
Депозитнi продукти:
депозити з виплатою процентiв у строки погашення;
депозити з виплатою процентiв щомiсяця;
депозити з можливiстю поповнення;
депозити з можливiстю повного або часткового зняття коштiв до строку погашення;
розмiщення тимчасово вiльних коштiв на короткi термiни.
1.3.2 Послуги приватним особам.
У 3 кварталi 2020 року Банк продовжував успiшно розвивати зарплатнi проекти, залучати
депозити вiд населення, випускати та обслуговувати дебетовi та кредитовi картки,
вдосконалювати картковi продукти, надавати послуги грошових переказiв та надавати iншi
послуги фiзичним особам.
Банк придiляє велику увагу забезпеченню високого рiвня обслуговування роздрiбних клiєнтiв, а
також створенню позитивного клiєнтського досвiду.
Основнi продукти та послуги.
ў
Депозитнi продукти:
депозити з виплатою вiдсоткiв у кiнцi строку;
депозити зi щомiсячною виплатою або капiталiзацiєю вiдсоткiв;

депозити з можливiстю поповнення вкладу.
ў
Поточнi рахунки:
поточнi рахунки для фiзичних осiб (не картковi);
картковi рахунки для приватних клiєнтiв;
послуги банкоматної мережi Банку та банкiв партнерiв (видача готiвки, поповнення
рахунку, перегляд залишку коштiв на рахунку та мiнi-виписка);
можливiсть цiлодобового контролю за рухом коштiв шляхом sms-повiдомлень;
цiлодобова iнформацiйна пiдтримка держателiв платiжних карток.
ў
Грошовi перекази:
грошовi перекази через систему Western Union, MoneyGram, IntelExpress, RIA, Хазри,
IBox Money Transfer;
переказ коштiв через каси банку на рахунок будь-якого отримувача коштiв.
ў
Оренда iндивiдуальних депозитних сейфiв:
Банк пропонує в оренду iндивiдуальнi депозитнi сейфи, що знаходяться у депозитнiй залi
головного офiсу та вiддiленнях пiд вiдео спостереженням та цiлодобовою охороною.
Станом на звiтну дату Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб i
членом:
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", Асоцiацiї "УкрСВIФТ", Мiжнародної
платiжної системи VISA International Service Association, Мiжнародної системи S.W.I.F.T.,
"Нацiональної платiжної системи "Український платiжний простiр", Нацiонального депозитарiю
України (НДУ), ПрАт "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй", ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа" (УМВБ), ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа",
Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД).

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" складена вiдповiдно до концептуальної основи
достовiрного подання та є звiтнiстю загального призначення. Керiвництво АТ "АТ "АЙБОКС
БАНК" пiдтверджує офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм вiдомо промiжний скорочений
фiнансовий звiт Банку за перiод, що закiнчився 30 вересня 2020 року складений згiдно з МСБО
34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть", нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, облiкової полiтики Банку
на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригуючих проводок. Ця фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу подальшого безперервного функцiонування
Банку. Оцiнка активiв i зобов'язань Банку здiйснена виходячи з припущення, що його дiяльнiсть
буде тривати далi - принаймнi ще 12 мiсяцiв зi звiтної дати, але є необмеженою цим перiодом.
Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в Українi. На
думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi
капiталу, намiри акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також iсторичний досвiд, який
свiдчить, що короткостроковi зобов'язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан,
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку. Промiжний звiт керiвництва
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi
40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

