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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
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(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).
В.о. Голови Правлiння
(посада)

Голяк С.Є.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
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, Україна, Голосiївський р-н, 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. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2021, Протокол №24 вiд 30.04.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.iboxbank.online/ua/richniy_
zvit_emitenta.html

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
46. Примiтки:
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не розкривається, оскiльки емiтент
не приймає участi в iнших юридичних особах.
Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не розкривається, оскiльки корпоративний
секретар у звiтньому роцi непризначений.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи емiтента у 2020 роцi загальними
зборами не приймалось.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не
заповнювалась, оскiльки змiн за звiтний перiод не було.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не заповнювалась, оскiльки
змiн за звiтний перiод не було.
Облiгацiї протягом звiтного року Банком не випускалися.
Iншi цiннi папери протягом звiтного року Банком не випускалися.

Похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися та не придбавалися.
Забезпечень випуску боргових цiнних паперiв Банком не проводилось.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi. Емтiент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не заповнювалась, оскiльки у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм
акцiй) вiдсутнi.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу не заповнювалась, оскiльки працiвникiв, у власностi яких наявнi
акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, немає.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки таких обмежень щодо обiгу не вiдбувалось.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не заповнювалась, оскiльки такi
обмеження вiдсутнi.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента оскiльки емiтенти, що здiйснюють
банкiвську дiяльнiсть, не розраховують вартiсть чистих активiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється,
тому що банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, тому що банк не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається, оскiльки вiдповiдно до частина третьої статтi 70 Закону України
"Про акцiонернi товариства" Банки не мають право приймита такi рiшення.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та Iнформацiя
про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається, оскiльки протягом 2020
року не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю,
не вчинялися правочини iз заiнтересованiстю, в тому числi з порушенням порядку прийняття
рiшення про надання згоди на їх вчинення. Вiдповiдно, вiдсутня iнформацiя про осiб,
заiнтересованих у вчиненнi правочинiв, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскiльки
Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента, не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду не
укладались акцiонерами Банку акцiонернi або корпоративнi договори.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, оскiльки вiдсутнi будь-якi договори
та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над
Банком.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається, оскiльки емiтент не здiйснював
випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не надається, оскiльки емiтент
не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював
випуски iпотечних сертифiкатiв.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював
випуски iпотечних активiв.
Основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб,
що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок чистих активiв ФОН; правила ФОН iнформацiя не надається, оскiльки емiтент не створював ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
200004100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
252
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
----10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ГУНБУ, МФО
2) IBAN
UA87300001000
3) поточний рахунок
UA87300001000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
J.P.MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA: UKRGASBANK JSB, KYIV, UKRAINE:
JSC IBOX BANK, KYIV, UKRAINE, S, МФО
5) IBAN
UA233204780000000001600001905
6) поточний рахунок
UA233204780000000001600001905
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи

Номер
ліцензії
2
№ 1552

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
20.08.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська
дiяльнiсть.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Дилерська
дiяльнiсть
Опис
Надання банкiвських послуг
Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй

Строк дiї лiцензiї необмежений
1552
20.08.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений
918
09.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений
918
09.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений
53
26.07.2016 Нацiональний банк України
Строк дiї лiцензiї необмежений. Лiцензiя дає право надавати
банкiвськi послуги, що визначенi частиною третью ст. 47 закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
53-3
10.08.2016 Нацiональний банк України

Строк дiї лiцензiї необмежений. Лiцензiя дає право здiйснювати
валютнi операцiї згiдно з додатком
Додаток до Генеральної лiцензiї
53-3
10.08.2016 Нацiональний банк України
на здiйснення валютних
операцiй
Термiн дiї додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
Опис
операцiй необмежений
Опис

14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
РА "Експерт-Рейтинг"

Опис

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
2
3
4
уповноважене
Оновлення
uaAА
рейтингове
рейтингової оцінки
агентство
емітента 16.03.2020
16 березня 2020 року рейтинговий комiтет РА
"Експерт-Рейтинг" прийняв рiшення про оновлення
кредитного рейтингу Приватного акцiонерного товариства
"АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рiвнi uaAА за
нацiональною шкалою. Банк або окремий борговий
iнструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою
кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
позичальниками або борговими iнструментами. Приймаючи
рiшення про оновлення кредитного рейтингу за нацiональною
шкалою, Агентство керувалося результатами аналiзу
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

фiнансової та статистичної звiтностi Банку за 2019 рiк, а також
окремими формами статистичної звiтностi Банку за
сiчень-лютий 2020 року.
РА "Експерт-Рейтинг"

Опис

РА "Експерт-Рейтинг"

Опис
РА "Експерт-Рейтинг"

Опис

уповноважене
Оновлення
uaAА
рейтингове
рейтингової оцінки
агентство
емітента 12.08.2020
12 серпня 2020 року рейтинговий комiтет РА
"Експерт-Рейтинг" прийняв рiшення про оновлення
кредитного рейтингу Приватного акцiонерного товариства
"АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рiвнi uaAА за
нацiональною шкалою. Банк або окремий борговий
iнструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою
кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
позичальниками
або борговими iнструментами. Приймаючи рiшення про
оновлення кредитного рейтингу за нацiональною шкалою,
Агентство керувалося результатами аналiзу фiнансової та
статистичної звiтностi Банку за перше пiврiччя 2020 року, а
також окремими формами статистичної звiтностi Банку за
сiчень-липень 2020 року.
уповноважене
Оновлення
uaAА
рейтингове
рейтингової оцінки
агентство
емітента 28.07.2020
28 липня 2020 року рейтинговий комiтет РА
"Експерт-Рейтинг" прийняв рiшення про оновлення
кредитного рейтингу Приватного акцiонерного товариства
"АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рiвнi uaAА за
нацiональною шкалою.
уповноважене
Оновлення
uaAА
рейтингове
рейтингової оцінки
агентство
емітента 14.12.2020
14 грудня 2020 року рейтинговий комiтет РА
"Експерт-Рейтинг" прийняв рiшення про оновлення
кредитного рейтингу Приватного акцiонерного товариства
"АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рiвнi uaAА за
нацiональною шкалою. Банк або окремий борговий
iнструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою
кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
позичальниками або борговими iнструментами. Приймаючи
рiшення про оновлення кредитного рейтингу за нацiональною
шкалою, Агентство керувалося результатами аналiзу
фiнансової та статистичної звiтностi Банку за дев'ять мiсяцiв
2020 року, а також окремими формами статистичної звiтностi
Банку за сiчень-листопад 2020 року.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Перше Київське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис

Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Третє Київське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних

осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1) проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2) проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №4
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних

осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1) проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2) проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Житомирське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Житомирська обл., Житомир
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i

фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Львiвське вiддiлення №97
2) Місцезнаходження
Україна, Львівська обл., Львiв
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм

банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Одеське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Одеська обл., Одеса
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб
у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами

юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Одеське вiддiлення №2
2) Місцезнаходження
Україна, Одеська обл., Одеса
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
здiйснення операцiй з використанням електронних платiжних засобiв;
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування

Львiвське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Львівська обл., Львiв
3) Опис
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i
фiзичних осiб у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Днiпровське вiддiлення
2) Місцезнаходження
Україна, Дніпропетровська обл., Днiпро
3) Опис
Вiддiлення здiйснює:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб

у частинi залучення у вклади (депозити) коштiв юридичних (крiм банкiв) осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв i фiзичних осiб у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi;
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв у частинi вiдкриття, обслуговування та
закриття поточних рахункiв юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i фiзичних
осiб у нацiональнiй, iноземних валютах.
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi
кредитування позичальникiв - юридичних осiб (крiм банкiв), фiзичних осiб-пiдприємцiв i
фiзичних осiб у нацiональнiй валютi; врахування векселiв, виписаних юридичним особам (крiм
банкiв) та фiзичним особам-пiдприємцям тому числi врахування з реверсом;
Надання гарантiй та поручительств у частинi надання та супроводження гарантiй,
контргарантiй та резервних акредитивiв у нацiональнiй та iноземних валютах за заявами
юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiб-пiдприємцiв; авалювання товарних та податкових
векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi юридичним особам (крiм банкiв) та фiзичним особам
- пiдприємцям;
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних та юридичних осiб (крiм
банкiв) для перерахування одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного
рахунку, одержувачам - фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
Випуск платiжних документiв, електронних платiжних засобiв, iншi форми забезпечення
розрахункiв у частинi:
1)
проведення домiциляцiї векселiв, виписаних у нацiональнiй валютi, iнкасування векселiв,
виписаних у нацiональнiй валютi для юридичних осiб (крiм банкiв) та фiзичних осiбпiдприємцiв;
2)
проведення операцiй з електронними платiжними засобами: вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам поточних рахункiв, за якими
здiйснюються операцiї з використанням електронних платiжних засобiв та їх обслуговування;
видача готiвки за електронними платiжними засобами, емiтованими iншими банками;
обслуговування суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями оплати товарiв/послуг з
використанням електронних платiжних засобiв;
Надання фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у
готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їх
рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Київське вiддiлення №7
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Бориспiльське вiддiлення №8
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Бориспiль
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське обласне вiддiлення №21
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське обласне вiддiлення №22
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавловська Борщагiвка
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №23
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., м. Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №24
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №25
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №26
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №27
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №28
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №29
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №31
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №32
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №44
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №45
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №46
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №50
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №52
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №65
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське обласне вiддiлення №68
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №71
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №72
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №83
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №92
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №101
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №104
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №106
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №110
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);

надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Київське вiддiлення №111
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Бориспiльське вiддiлення №8
2) Місцезнаходження
Україна, Київська обл., Київ
3) Опис
Переказ коштiв у частинi прийняття готiвки вiд фiзичних осiб для перерахування
одержувачам, виплати отриманих переказiв, без вiдкриття поточного рахунку, одержувачам фiзичним особам;
касовi операцiї (в т.ч. обмiн клiєнтам не придатних до обiгу та вилучених з обiгу банкнот
нацiональної валюти на придатнi, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот одних
номiналiв на банкноти iнших номiналiв);
надання фiзичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi
вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" що здiйснюються в касах Банку.
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
910/18503/19

Найменування
суду
Господарський суд
м. Києва

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Мiнiстерство
оборони України

АТ "Айбокс Банк"

ТОВ "Воленс
Трейд"

Стягнення 4642987,50 за
гарантiєю

Стан розгляду
справи
Триває розгляд
справи по сутi

Опис:
2

910/6814/17

Пiвнiчний
апеляцiйний
господарський суд

Вiйськова
прокуратура
Київського
гарнiзону в
iнтересах Держави в
особi Мiнiстерства
оборони України

АТ "Айбокс Банк"

ТОВ "Воленс
Трейд"

Стягнення 4642987,50 за
гарантiєю

Банком
направлено
апеляцiйну
скаргу на
рiшення суду
першої
iнстанцiї

910/6813/17

Касацiйний
господарський суд

Мiнiстерство
оборони України

АТ "Айбокс Банк"

ТОВ "Воленс
Трейд"

Стягнення 4 822 516,35 грн. за
гарантiєю

Банком
направлено
касацiйну
скаргу

910/16671/19

Господарський суд
м. Києва

Мiнiстерство
оборони України

АТ "Айбокс Банк"

ТОВ "Рiст"

Стягнення 2 320 000 грн. за
гарантiєю

Зупинено
провадження по
справi

910/19238/20

Господарський суд
м. Києва

ТОВ "ЕРУ
ТРЕЙДIНГ"

АТ "Айбокс Банк"

д.н.

стягнення за гарантiєю 36 651
197,83 грн

Триває розгляд
справи по сутi

Опис:
3

Опис:
4
Опис:
5
Опис:

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
226-ДП-Е,
05.08.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

НКЦПФР

Штраф

Інформація про
виконання
Сплачено

Опис:
правопорушення на ринку цiнних паперiв
2
0362000410,
ГУ ДПС у м. Києвi
Штрафнi санкцiї
Сплачено
09.04.2020
Опис:
штрафнi санкцiї за платежем податку на прибуток згiдно податкового повiдомлення №0362000410 ГУ
ДПС у м. Києвi
3
44-ДП-ДУ,
НКЦПФР
Штраф
Сплачено
19.02.2020
Опис:
правопорушення на ринку цiнних паперiв
4
60639281, 24.01.2020
Голосiївський РВ
Штраф
Сплачено
ДВС у м. Києвi
Центрального
мiжрег. Управл
.Мiн. юстицiї
Опис:
за несвоєчасне виконання рiшення суду

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура Банку затверджується рiшенням Ради АТ "Айбокс Банк".
Загальна органiзацiйна структура розроблена на пiдставi чинного законодавства , Статуту Банку
та складається iз органiв управлiння та контролю i структурних пiдроздiлiв, що забезпечують
дiяльнiсть Банку.
Вищим органом управлiння АТ "Айбокс Банк" є Загальнi збори акцiонерiв. В перервi мiж
проведенням Загальних зборiв iнтереси акцiонерiв представляє Рада Банку, яка здiйснює захист
прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Виконавчим органом Банку, яким
здiйснюється керiвництво i управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння Банку, яке
очолює Голова Правлiння. Правлiння Банку пiдзвiтне Загальним зборам i Радi Банку,
органiзовує виконання їх рiшень.
Дiяльнiсть Банку забезпечують такi структурнi одиницi та пiдроздiли:
1.
Управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю
2.
Управлiння аналiзу та контролю за ризиками
3.
Служба внутрiшнього аудиту
4.
Корпоративне управлiння
5.
Вiдповiдальний за фiнансовий монiторинг
5.1
Департамент фiнансового монiторингу та валютного нагляду
5.1.1. Управлiння фiнансового монiторингу
5.1.2. Управлiння валютного нагляду
01
Голова Правлiння
02
Заступник Голови Правлiння
021
Департамент з управлiння термiнальною мережею та обслуговування клiєнтi

03

04

05
06

07

08
09

0211 Вiддiл залучення партнерiв
0212 Вiддiл з координацiї
0213 Вiддiл пiдтримки
0214 Вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв
0215 Вiддiл по роботi з термiнальною мережею
0216 Вiддiл валiдацiї та андерайтингу
0217 Вiддiл контролю та якостi з обслуговування клiєнтiв
022
Управлiння мережею банку
0221 Вiддiл продажу банкiвських продуктiв
0222 Вiддiл розвитку мережi
0223 Вiддiлення банку
023
Управлiння обслуговування клiєнтiв
0231 Вiддiл монiторингу виконавчих впроваджень
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
031
Управлiння кредитування
032
Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та лiцензування
0321 Вiддiл фондових операцiй
0322 Вiддiл депозитарних операцiй
03221 Сектор з обслуговування активiв iнвестицiйних фондiв
03222 Сектор з обслуговування рахункiв у цiнних паперах
033
Управлiння по роботi з ключовими клiєнтами
034
Управлiння торгового фiнансування
Директор з розвитку iнновацiйного бiзнес
041
Управлiння маркетингу та реклами
042
Департамент роздрiбних продуктiв
0421 Управлiння карткових продуктiв
0422 Управлiння грошових переказiв
043
Управлiння iнформацiйних технологiй
0431 Вiддiл пiдтримки iнфраструктури
0432 Вiддiл супроводження операцiйного дня банку
0433 Вiддiл супроводження комп'ютернних систем
0434 Вiддiл розвитку iнновацiйних систем
Фiнансовий директор
Директор Департаменту казначейства i фiнансових операцiй
061
Фiнансово-аналiтичне Управлiння
0611 Вiддiл бюджетування
0612 Вiддiл аналiтики
0613 Вiддiл контролiнгу
062
Управлiння кореспондентських рахункiв
063
Управлiння казначейства
0631 Вiддiл касових операцiй
0632 Вiддiл перерахування готiвки
0633 Вiддiл дилiнгу
Головний бухгалтер
071
Управлiння бек офiсу
072
Вiддiл роздрiбних продуктiв
073
Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй
074
Управлiння звiтностi
Управлiння методологiї i проектiв
Управлiння супроводження активних операцiй
091
Вiддiл кредитного адмiнiстрування

092
Вiддiл оцiнки та монiторингу застави
Управлiння iнформацiйної безпеки
Управлiння по роботi з персоналом
111
Вiддiл по роботi з персоналом
12
Управлiння правового забезпечення
121
Вiддiл по роботi з проблемною заборгованiстю
13
Радник Голови Правлiння
14
Управлiння банкiвської безпеки
141
Вiддiл економiчної безпеки
142
Вiддiл безпеки та охорон
143
Вiддiл iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей
15
Вiддiл дiловодства
16
Адмiнiстративно-господарський вiддiл
17
Вiддiл охорони працi
18
Загальний вiддiл
Структура Банку органiзована таким чином, щоб забезпечити здiйснення всього перелiку
банкiвських операцiй iз зручними каналами отримання рiзноманiтних послуг. Протягом 2020
року структура Банку постiйно удосконалювалась та приводилась у вiдповiднiсть до вимог
швидкозростаючого бiзнесу, змiн у кон'юнктурi ринку банкiвських послуг.
Cтаном на 31.12.2020 мережа вiддiлень банку складає 43 вiддiлення.
Банк динамiчно розвивається шляхом надання послуг бiльш широким колам контрагентiв та
населенню.
10
11

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2020р.
складає 242 осiб., якi працюють за сумiсництвом (осiб):2
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб:10
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):6
За 2020 рiк фонд оплати працi склав : 58 833,6 тис.грн.. За 2019рiк фонд оплати працi становив
34 760,1 тис. грн. Порiвняно з 2019р. фонд оплати збiльшився на 24 073,5 тис.грн. Збiльшення
фонду оплати працi є результатом пiдвищення заробiтної плати та збiльшення кiлькостi
працiвникiв.
Кадрову програму Банку спрямовано на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
Щорiчно Банк здiйснює пiдготовку працiвникiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї через участь у
короткострокових та середньострокових навчальних програмах, семiнарах i тренiнгах, якi
проходять в Українi. Також працiвники приймають участь у мiжнародних програмах
пiдвищення квалiфiкацiї.
За напрямками дiяльностi, яка вимагає вiд спецiалiстiв Банку особливих знань, якi
пiдтверджуються вiдповiдними квалiфiкацiйними свiдоцтвами та сертифiкатами, постiйно
проводиться належна пiдготовка та участь у таких навчальних програмах.
Значна група спецiалiстiв здобуває вищу освiту чи другу вищу освiту за економiчним або
фiнансовим напрямком.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
1.Асоцiацiя "УкрСВIФТ", 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Цiлi Асоцiацiї:
- Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та
комунiкацiй
- Формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем
на Українi
- Представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами
СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах
- Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у
СВIФТ
- Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ
- Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв
- Iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi
стосуються передачi фiнансової iнформацiї
- Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ
- Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та
користувачiв СВIФТ на Українi
- Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання.
Банк є членом з 12.08.2005.
2. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), Avenue Ad?le 1, B-1310,
La Hulpe, BELGIUM
SWIFT є мiжнародною мiжбанкiвською системою передачi iнформацiї i здiйснення платежiв.
21.09.2005 пiдтверджено отримання заявка Банку на членство у SWIFT.
11.10.2005 Банку вiдкрито рахунок i присвоєно вiдповiдний код.
3. Мiжнародна платiжна органiзацiя Visa International Service Association, USA, California, San
Francisco, Financial district, market street, 595
Членство у VISA Int. дозволяє банкам емiтувати платiжнi картки зазначенної системи. Також
VISA Int. авторизує та маршрутизує всi платежi, якi проходять по картам, проводить
мiжбанкiвськi операцiї по вiдшкодуванню та списанню коштiв, здiйснює загальний контроль по
операцiям з використанням платiжних карток.
Банк є членом з 16.05.2008.
4. Професiйна асоцiацiя Реєстраторiв та Депозитарiїв (ПАРД), вулиця Євгена Сверстюка, 19,
Київ, 02000
ПАРД створена з метою сприяння здiйсненню професiйної дiяльностi на фондовому ринку
членами ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки,
пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв ПАРД. Метою створення та дiяльностi ПАРД не є
досягнення угоди щодо розподiлу фондового ринку, а також не є координацiя дiяльностi її
членiв на цьому ринку у жодний спосiб, який би порушував законодавство про захист
економiчної конкуренцiї.
Банк є членом з 26.04.2005 року. Термiн участi - безстроковий.
5. ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1.
Мета дiяльностi - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування
бiржового ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної складової
економiчної полiтики країни, з метою надання суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на

фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових механiзмiв регулювання.
Банк є членом з 20.05.1996 року.
6. ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> (01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44)
ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в
режимi реального часу.
Банк став членом фондової бiржi 04.07.2007 року.
7. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi", 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"
(до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") була заснована 14 грудня 2004
року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю
об'єднання як саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку, що видане
НКЦПФР 22 травня 2012 року № 3.
Мета та завдання Асоцiацiї: виконання функцiй та повноважень саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства України,
представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx
представництва в органах державної влади, професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї
фахiвцiв членiв Асоцiацiї, iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює
їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього, розробка та контроль за
дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з фiнансовими
iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї та iнших
документiв, передбачених законодавством, створення системи довiри iнвесторiв до професiйних
учасникiв фондового ринку, сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними
учасниками фондового ринку.
Банк набув статусу учасника 17.06.2010 року.Термiн участi - безстроковий.
8. ПАТ Фондова бiржа <Перспектива> , 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30 .
ПАТ Фондова бiржа <Перспектива> є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України.
Банк набув статусу члена бiржi16.07.2016р.
9. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, 010342, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33-Б
Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у
сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою забезпечення захисту
iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв.
Банк є учасником Фонду. Дата реєстрацiї у Фондi - 02.09.1999 року. Свiдоцтво № 003 вiд
16.10.2012.
10. Асоцiацiя <Незалежна асоцiацiя банкiв України> (03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72 (лiтера А), прим. 6)
Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: захист прав та законних iнтересiв членiв
Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами,
установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань
функцiонування банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми
особами; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного
функцiонування банкiвської системи; участь в розробцi державних програм розвитку
банкiвської системи; вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у
банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; налагодження вiдносин з
банками та банкiвськими об'єднаннями iнших країн; створення позитивного iмiджу банкiвської
системи України; Статут Асоцiацiї <Незалежна асоцiацiя банкiв України> 3 сприяння розвитку
та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України.
Звернення АТ <Айбокс Банк> про вступ до Незалежної асоцiацiї банкiв України схвалено на
засiданнi Ради НАБУ 10.12.2015

11. "Нацiональна платiжна система "Український платiжний простiр" (01601, Україна, Київ, вул.
Iнститутська, 9)
Нацiональна платiжна система ПРОСТIР - це система роздрiбних платежiв, у якiй розрахунки за
товари та послуги, отримання готiвки та iншi операцiї з нацiональною валютою здiйснюються за
допомогою електронних платiжних засобiв, а саме платiжних карток ПРОСТIР Платiжна
система ПРОСТIР створена Нацiональним банком України. Повна назва системи ПРОСТIР Нацiональна платiжна система <Український платiжний простiр>. До ребрендингу, проведеного
у 2016 роцi, платiжна система ПРОСТIР мала назву Нацiональна система масових електронних
платежiв (скорочено НСМЕП).
АТ <Айбокс Банк> є учасником ПРОСТIР на пiдставi свiдоцтва про членство №73 вiд
12.10.2011р.
12. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО
КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ" (02002, Україна м. Київ, вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11)
<Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй> зареєстроване 29.07.2005 р. та дiє на основi
Закону України № 2704-IV вiд 23.06.2005 р. <Про органiзацiю формування та обiгу кредитних
iсторiй>. На даний момент ПВБКI дiє на пiдставi безстрокової лiцензiї Держфiнпослуг АГ
№505535 вiд 02.02.2012р.
ПВБКI першим серед бюро кредитних iсторiй України отримало лiцензiю Мiнiстерства юстицiї
України вiд 26.01.2007 р. № 307652 на здiйснення дiяльностi пов'язаної iз збиранням,
обробленням, зберiганням, захистом, використанням iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю.
Бюро створене у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю за участю Асоцiацiї
українських банкiв, 33 банкiв, 2 страхових i лiзингової компанiї та iсландської компанiї
КредитIнфо Груп. Серед учасникiв бюро - найбiльшi банки України, якi є лiдерами на ринку
кредитування населення, що надає можливiсть мiжнародним експертам оцiнювати частку бюро
на ринку у розмiрi 75%.
БЮРО веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає банкам i небанкiвським
фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем пiдтримки прийняття
рiшень та управлiння ризиками.
Споживачами послуг ПВБКI виступають банки, страховi i лiзинговi компанiї, кредитнi спiлки,
компанiї, що надають послуги зв'язку тощо.
На сьогоднiшнiй день партнерами бюро є 105 банкiв з 120 працюючих та бiльше 70
небанкiвських органiзацiй (страховi, лiзинговi, фiнансовi компанiї та кредитнi спiлки). Також
партнерами бюро є Асоцiацiя українських банкiв, компанiя КредитIнфо Груп, МВС України,
Нацiональний банк України та iншi.
Основним продуктом Бюро є кредитнi звiти, якi мiстять iдентифiкацiйну iнформацiю щодо
позичальника та данi по виконанню ним своїх фiнансових зобов'язань. Окрiм кредитних звiтiв
ПВБКI пропонує ряд послуг, що забезпечують управлiння фiнансово кредитною дiяльнiстю,
включаючи розробку стратегiї кредитування та управлiння кредитними ризиками.
ПАТ <Айбокс Банк> є партнером ПВБКI на пiдставi договору №1/13/2 вiд 31.01.2013р.
13.Мiжнародна платiжна система MasterCard Worldwide.Мiсцезнаходження: 2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA. MasterCard International Incorporated - мiжнародна платiжна система,
що об'єднує 22 тисячi фiнансових пiдприємств в 210 країнах свiту. Заснована в 1966 роцi в
результатi згоди мiж декiлькома американськими банками в утвореннi асоцiацiї. Сучасна
платiжна система MasterCard International Incorporated пропонує широкий вибiр карткових
продуктiв для фiзичних та юридичних осiб.Банк став асоцiйованим членом в 2017 р.
14.М iжнародна платiжна система "Sigue Money Transfer", платiжною органiзацiєю якої є
компанiя CEL.INT LTD ? резидент Великобританiї. Призначення мiжнародної платiжної
системи "Sigue Money Transfer" - транзакцiї грошових переказiв мiж фiзичними особами.
Перекази здiйснюються в доларах США та євро. Банк став учасником системи 07.08.2017р.
15.RIA Money Transfers - третя за величиною у свiтi система грошових переказiв для фiзичних
осiб. Компанiя Ria Financial Services, що входить до групи Euronet, має велику мережу власних

офiсiв i агентiв бiльш нiж 235 000 пунктiв обслуговування в 133 країнах Пiвнiчної i Латинської
Америки, Європи, активно розширює свою присутнiсть в Азiї, Африцi, Океанiї. Основна доля
переказiв за системою RIA доводиться на країни Пiвнiчної, Пiвденної Америки, Захiдної i
Центральної Європи, i Близького Сходу. На ринку грошових переказiв України RIA працює з
2010 року.
Банк став учасником системи 07.08.2017р.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Банк не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика АТ "АЙБОКС БАНК" базується на вимогах чинного законодавства,
нормативних актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi
його складовi: органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв
вiдображення в облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв (Головний банк,
вiддiлення). Вимоги облiкової полiтики Банку є обов'язковими для виконання в Банку. Вимоги
внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку
та складання i подання звiтностi вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк АТ "АЙБОКС БАНК" грунтується на таких основних принципах:
повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю
про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що
приймаються згiдно з нею;
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у
звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i
зобов'язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно
та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи контрольованi ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як
очiкується, призведе до отримання економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня
заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його
дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити
масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату
звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та

фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом
чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу
i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку
пiсля вирахування всiх зобов'язань;
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики.
Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового
об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за
вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком
немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну
дату.
Облiкова полiтика АТ <АЙБОКС БАНК> базується на вимогах чинного законодавства,
нормативних актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi
його складовi: органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв
вiдображення в облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв (Головний банк,
вiддiлення). Вимоги облiкової полiтики Банку є обов'язковими для виконання в Банку. Вимоги
внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку
та складання i подання звiтностi вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк АТ "АЙБОКС БАНК" грунтується на таких основних принципах:
повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю
про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що
приймаються згiдно з нею;
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у
звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i
зобов'язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно
та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи контрольованi ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як
очiкується, призведе до отримання економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня
заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його
дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити
масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату
звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом

чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу
i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку
пiсля вирахування всiх зобов'язань;
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики.
Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового
обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за
вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком
немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну
дату.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв
Вартiсть необоротних активiв (матерiальних та нематерiальних) пiдлягає амортизацiї (крiм
вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй, необоротних активiв утриманих для
продажу, iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю).
Амортизацiя не нараховується за об'єктами основних засобiв, що є предметами антикварiату.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється на одну з дат, що настає ранiше: на
дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, на дату
переведення активiв до категорiї iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою
вартiстю, або на дату припинення визнання активiв. Амортизацiя не нараховується, якщо
балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Банк при придбаннi основних засобiв, якi були у використаннi, визначає строк корисного
використання з дати введення в експлуатацiю даного об'єкта.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв
переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Амортизацiя об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв нараховується виходячи з нового
строку корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання.
Необоротнi активи, що повнiстю амортизованi i використовуються банком у його дiяльностi, у
бухгалтерському облiку вiдображаються за вiдповiдними рахунками з облiку первiсної
(переоцiненої) вартостi активiв та нарахованого зносу (накопиченої амортизацiї) до часу
списання їх з балансу.
Амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв Банк нараховує щомiсячно iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починається з першого числа
мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв i нематерiальних активiв став
придатним для корисного використання та був введений у експлуатацiю, i припиняється,
починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття (припинення визнання)
об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв або переведення його до категорiї
iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю, чи до категорiї
необоротних активiв, утримуваних для продажу.
Матерiальнi активи, строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року, а вартiсть
не перевищує 6 000 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100
вiдсоткiв вiд їх вартостi в першому мiсяцi їх використання.
Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається
дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12.
Вiдновлення корисностi об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв, що облiковуються

за переоцiненою вартiстю, включається до складу доходiв звiтного перiоду з вiдображенням
рiзницi мiж сумою чергової (останньої) дооцiнки залишкової вартостi об'єкта основних засобiв i
нематерiальних активiв i сумою перевищення в складi додаткового капiталу.
Метод оцiнки вартостi запасiв
Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2 "Запаси".
Запаси матерiальних цiнностей визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути
достовiрно визначена.
До складу запасiв матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що призначенi для
забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг. Запаси матерiальних цiнностей
складаються з господарських матерiалiв, що використовуються не бiльше нiж один рiк.
Придбанi матерiальнi цiнностi вiдображаються в бухгалтерському облiку Банку за балансовим
рахунком 3402 "Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб" за первiсною вартiстю
(фактичною сумою коштiв, сплачених за певну одиницю запасiв матерiальних цiнностей пiд час
придбання) i не переоцiнюються на дату балансу.
Передавання матерiальних цiнностей в експлуатацiю Банк здiйснює за вартiстю, що
визначається за методом вартостi перших за часом надходження запасiв - "перше надходження перший видаток" (ФIФО).
Вартiсть матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання
об'єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат, а використаних
для полiпшення об'єкта основних засобiв - за рахунками капiтальних iнвестицiй.
Ювiлейнi i пам'ятнi монети карбованцевого номiналу, що не є засобом платежу, облiковуються
за балансовим рахунком 3400 за вiдпускною цiною Нацiонального банку України.
Необоротнi активи, що перейшли у власнiсть банку як заставодержателя та утримується з метою
подальшого продажу, облiковується за балансовим рахунком 3408 "Необоротнi активи,
утримуванi для продажу" за нижчою з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю
за вирахуванням витрат на продаж.
Вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованi або тi, яких не вистачає) матерiальних цiнностей
списується на витрати звiтного перiоду. Суми витрат вiд псування цiнностей до часу
встановлення осiб, якi мають вiдшкодувати нестачi або втрати, вiдображаються за
позабалансовими рахунками.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi, починаючи з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
Застосування методу участi в капiталi для облiку фiнансових iнвестицiй припиняється з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої
компанiї.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою
банку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї за звiтний перiод, з включенням цiєї
суми до складу доходу (втрат) банку вiд участi в капiталi.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку банку в сумi
змiни загальної величини власного капiталу емiтента за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок
чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод) з включенням (виключенням) цiєї суми до iншого
додаткового капiталу банку.
Якщо сума зменшення частки банку у власному капiталi об'єкта iнвестування бiльше залишку за
рахунком 5103 Плану рахункiв, то така рiзниця списується з рахунку 5030 або 5031.
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi компанiї вiдображається в
бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення вартостi
фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi
досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку за нульовою вартiстю.
Якщо надалi об'єкт iнвестування звiтує про чистi прибутки, то банк поновлює в бухгалтерському
облiку фiнансовi iнвестицiї в сумi, що перевищує частку ранiше не визнаних збиткiв.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
АТ "Айбокс Банк" - унiверсальний банк зi сталою репутацiєю, мета i цiлi дiяльностi якого
полягають в наданнi широкого спектру банкiвських послуг на пiдставi отриманих дозволiв
та лiцензiй як у сегментi фiзичних осiб, так i у сегментi корпоративних клiєнтiв, представникiв
мiкро- та малого бiзнесу.
У звiтному перiодi АТ "Айбокс Банк" здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської
лiцензiї №53 вiд 27.10.2011р. на право здiйснення операцiй, визначених частиною третьою статтi
47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та Генеральної Лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй вiд 27.10.2011р. №53 та додатку до неї вiд 12.02.2015р. № 53-2.
На пiдставi цих лiцензiї Банк має право надавати наступнi банкiвськi послуги:
- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних та фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв у тому числi у
банкiвських металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах
обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;

- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про
порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею
4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"
та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
Банк, крiм надання фiнансових послуг, на пiдставi лiцензiй
має право здiйснювати
iнвестицiйну дiяльнiсть, здiйснювати дилерськi операцiї, брокерськi операцiї, операцiї з
векселями, та депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, випускати власнi цiннi
папери;
Банк надає банкiвськi послуги по розмiщенню тимчасово вiльних коштiв юридичних та
фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютах, пропонуючи конкурентнi ставки.
Банк може здiйснювати наступнi кредитнi операцiї: розмiщення залучених у вклади (депозити),
у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик., здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi,
надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi, придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй
формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог
та прийом платежiв (факторинг), лiзинг. Дiючi кредитнi програми, розрахованi на рiзнi потреби
та можливостi клiєнтiв. Банк видає кредити на поповнення обiгових коштiв, на впровадження
iнвестицiйних проектiв та виконання зобов'язань за зовнiшньоекономiчними контрактами, на
розширення виробництва.
Банк здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, проводить операцiї з платiжними
картками, надає послуги зберiгання цiнних речей в iндивiдуальних сейфах.
Банк знаходиться в сегментi дрiбних унiверсальних банкiв, але прагне обслуговувати клiєнтiв
серед усiх груп населення, пiдприємств будь-якої форми власностi у всiх галузях народного
господарства, кредитних органiзацiй i iнших фiнансових органiзацiй, iнститутiв державного
управлiння.
З кожним клiєнтом Банк намагається встановити довгостроковi партнерськi вiдносини. Для
цього Банк слiдкує за розвитком потреб клiєнтiв, появою у них попиту на новi банкiвськi
послуги, розробляє i постiйно поновлює спектр банкiвських продуктiв i послуг, що дозволяє
досить точно визначити потреби окремої групи клiєнтiв, ефективнi канали доступу та тарифну
полiтику Банку.
Надалi банк планує впроваджувати новi сервiси та технологiї, створювати новi продукти для
задоволення потреб рiзних сегментiв клiєнтiв, пропонувати кращi умови обслуговування для
пiдтвердження статусу клiєнтоорiєнтованого банку.
В клiєнтськiй полiтицi Банк видiляє наступнi принципи:
-формування партнерських вiдносин з клiєнтами: динамiчний розвиток разом з ними за рахунок
пiдтримки розвитку їх бiзнесу фiнансово, методологiчно, iмiджево;
-основний iнструмент реалiзацiї вiдносин на партнерських засадах: "iнститут - клiєнт менеджер";
-реалiзацiя iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, оперативний та гнучкий пiдхiд (в т.ч. в
тарифах) до вирiшення проблем або задоволення потреб кожного клiєнту.
Для пошуку потенцiйних клiєнтiв активно використовується метод вiдстеження контрагентiв

клiєнтiв банку. В процесi залучення клiєнтiв на обслуговування першочерговим завданням є
встановлення стабiльних вiдношень з клiєнтами, вивчення їх бiзнесу, проблем та потреб для
продажу банкiвських продуктiв та послуг.
Основними ризиками в дiяльностi Банку є ризик лiквiдностi, кредитний, операцiйний,
валютний, процентний ризик, ризик репутацiї, ризики iнформацiйної безпеки та iншi ризики, якi
притаманнi банкiвським установам. Полiтика управлiння ризиками грунтується на дотриманнi
основних принципiв та вимог до органiзацiї внутрiшньобанкiвської роботи з метою
забезпечення прийнятного рiвня ризикiв, адекватних масштабу бiзнесу Банку та його
стратегiчним завданням.Важливе мiсце в сферi управлiння ризиками займає питання достатньої
капiталiзацiї Банку. Система управлiння ризиками Банку формується з урахуванням зазначених
прiоритетiв. Вдосконалення управлiння кредитним ризиком здiйснюється з урахуванням
подальшого розширення активних операцiй банку i збiльшення його частки на ринку, активного
впровадження банкiвських продуктiв.
В галузi, в якiй працює емiтент, iснує велика конкуренцiя. Також в останнi роки спостерiгається
стрiмкий розвиток фiнансових послуг, якi надаються небанкiвськими фiнансовими установами.
До цього сектору належать страховi компанiї, iнвестицiйнi фонди, фондовi бiржi, ломбарди,
недержавнi пенсiйнi фонди, спецiалiзованi кредитнi установи, кредитнi спiлки й iншi фiнансовi
установи. Бiльшiсть небанкiвських фiнансових установ виступають як iнвестори i кредитори.
Зазначений сектор також складає конкуренцiю сучаснiй банкiвськiй системi.
Тому щоб бути конкуренто здiбним Банк впроваджує новi i постiйно вдосконалює iснуючi
банкiвськi продукти для комфортного обслуговування клiєнтiв. Активно працює над залученням
нових клiєнтiвна обслуговування, як корпоративних так i фiзичних осiб, та пiдтримує належний
рiвень спiвпрацi з iснуючими клiєнтами. Оскiльки при виборi банку в першу чергу орiєнтуються
на вiдгуки i рекомендацiї знайомих, значна увага придiляється якостi обслуговування,
проведення акцiй щодо стимулювання залучення знайомих та партнерiв.
Головною стратегiчною метою на 2021-2023 роки є проведення комплексу управлiнських,
кадрових, технологiчних та технiчних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як
стабiльного клiєнтоорiєнтованого фiнансового iнституту, здатного посiсти та утримати
провiднi позицiї серед банкiв - конкурентiв.
З метою досягнення дiйсної унiверсальностi, утримання позицiй серед традицiйної клiєнтури,
розширення i диверсифiкацiї клiєнтської бази по галузях, регiонах та категорiях клiєнтiв Банк
буде активно розробляти та реалiзувати програму розвитку клiєнтської бази.
Як один з прiоритетних напрямкiв розвитку на 2020р. банк видiляє залучення на
обслуговування, формування бази клiєнтiв з експортно-iмпортним потенцiалом.
В 2020 роцi Банк планує розвивати програму банкiвських карт та збiльшити долю на ринку
карткових послуг на основi дiйсно iндивiдуального пiдходу до потенцiйного клiєнта.
Активно планується розширення послуг та кола клiєнтiв, що користуються послугами
iнтернет-банкiнгу.
В подальшому банк планує активно впроваджувати картковi продукти через туристичнi
агентства, Iнтернет та завдяки перехресному продажу банкiвських продуктiв.
Планується активне залучення органiзацiй на обслуговування зарплатних проектiв у зв'язку з
введенням нових тарифних пакетiв та надання можливостi безкоштовного зняття коштiв у
любому банкоматi на територiї України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування
У перiод з 2013- 2016 роки Банк iнвестував кошти в сумi 62 031,1 тис.грн. в пайову участь
будiвництва нежитлових примiщеннь для розвитку банкiвської мережi - вiдкриття вiддiлень.
У 2016 роцi Банком були придбанi iнкасаторськi автомобiлi загальною вартiстю 5 042 тис.
грн. та обладнання (касова технiка, сервера) на загальну вартiсть 5 318 тис. грн.
У 2017 роцi Банк став власником нерухомого майна (садового будинку та земельної дiлянки),
що перебувало в iпотецi банку на пiдставi iпотечного договору, загальною вартiстю 2 104,
тис.грн.
Також було здiйснено продаж спецiалiзованих, панцерованих автомобiлiв у кiлькостi 9-ти штук
на загальну вартiсть 4 218,3 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв належать основнi засоби виробничого та невиробничого призначення.
Основнi засоби за групами
1. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) - 62248
тис.грн. Амортизацiя, (тис.грн.) -295 тис грн.; Термiн використання - 89 рокiв
2. Машини та обладнання: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) - 26314 тис.грн.;
Амортизацiя, (тис.грн.) - 2519 грн; Термiн використання - 8 рокiв
3. Транспортнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) -3803.
Амортизацiя,
(тис.грн.) - 133 тис.грн; Термiн використання - 8 рокiв
4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) - 2620;
Амортизацiя, (тис.грн.) - 164; Термiн використання - 15 рокiв
5. Iншi основнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) -2057; Амортизацiя, (тис.грн.)
- 145; Термiн використання - 15 рокiв
Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi.
У АТ "АЙБОКС БАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року вiдсутнi:
"
основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження
щодо володiння, користування та розпорядження;
"
нематерiальнi активи оформленi у заставу;
"
основнi засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя
тощо);
"
основнi засобiв, що експлуатувалися та в подальшому були вилученi з експлуатацiї на
продаж;
"
створених нематерiальних активiв.
Справедлива вартiсть грунтується на ринковiй вартостi, яка являє собою суму, на яку на дату
оцiнки може бути здiйснений обмiн майна мiж зацiкавленим продавцем i зацiкавленим
покупцем в операцiї, що проводиться на ринкових умовах пiсля належного маркетингу i сторони
якої є обiзнаними i зацiкавленими. Справедлива вартiсть машин, обладнання, приладдя та
iнвентарю визначається за допомогою ринкового пiдходу та затратного пiдходу iз застосуванням
ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти основних засобiв, якщо такi є наявними. Якщо ринковi цiни
не є наявними, справедлива вартiсть основних засобiв визначається, головним чином, з

використанням методу вартостi замiщення за вирахуванням зносу. Цей метод передбачає оцiнку
витрат, необхiдних для вiдновлення або замiщення вiдповiдного об'єкта основних засобiв,
скоригованих на фiзичний, функцiональний або економiчний знос та на старiння.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Початок 2020 року ознаменувався поширенням пандемiї COVID-19. У вiдповiдь на пандемiю
COVID-19 вiдбулись суттєвi змiни у життєдiяльностi багатьох держав свiту, i України у тому
числi. Так, було запроваджено надзвичайний стан в цiлому в країнах або в окремих регiонах чи
сферах; майже у всiх країнах запроваджено санiтарно-епiдемiологiчнi заходи (карантиннi зони,
перевiрка
температури,
скасування
масових
заходiв,
закриття
навчальних
та
культурно-розважальних закладiв); встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та
пересування всерединi країн; посилено роль державного управлiння в надзвичайних умовах;
встановленi обмеження трудової дiяльностi; введенi новi дистанцiйнi форми працi та освiти.
Такi безпрецедентнi кроки спричинили уповiльнення економiчного розвитку. Скорочення
споживчої активностi населення та скорочення виробництва в усiх країнах, де зафiксованi
випадки COVID-19, спричинили глобальне падiння попиту i цiн на свiтових ринках сировинних
товарiв. Вiдповiдно, це негативно вплинуло на розвиток економiки України, яка є
експортоорiєнтованою. Також, як i в iнших країнах свiту, негативно на стан економiки України
впливали i карантиннi обмеження всерединi країни.
За пiдсумками 2020 року реальний ВВП , за оцiнками, скоротився на 4.4%. Це значно менше,
нiж очiкувалося на початку коронакризи (6%). Економiка України швидко вiдновлювалася в
другому пiврiччi. Пiсля проходження жорсткої фази карантину падiння реального ВВП
сповiльнилося до 3.5% р/р у III кварталi i, за оцiнками Нацiонального банку, продовжувало
сповiльнюватися в IV кварталi. Впровадження бiльш жорстких карантинних заходiв у листопадi
мало обмежений вплив на дiлову активнiсть. Швидке вiдновлення економiки зумовлене
передусiм зростанням споживання. Збiльшення заробiтних плат та соцiальних видаткiв бюджету
пiдтримувало споживчий попит на високому рiвнi. Також почало скорочуватися безробiття.
Упродовж 2020 року iнфляцiя перебувала переважно нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в.п.
Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на непершочерговi товари i
послуги стримували зростання цiн пiд час пандемiї. Водночас наприкiнцi року iнфляцiя
очiкувано прискорилася. Це зумовлювалося динамiчним вiдновленням свiтової економiки,
подальшим зростанням внутрiшнього споживчого попиту, а також подорожчанням енергоносiїв
та окремих продуктiв харчування. У результатi, в груднi iнфляцiя повернулася до цiльового
дiапазону i сягнула його центральної точки
В I кварталi 2020 року Правлiння НБУ двiчi знизило облiкову ставку загалом на 350 б. п. - до
10%. У квiтнi 2020 року ставка була знижена ще на 200 б. п. - до 8% У II кварталi 2020 року
Правлiння НБУ пришвидшено знижувало облiкову ставку, i на кiнець кварталу вона сягнула 6%
- найнижчого номiнального рiвня в iсторiї. Пришвидшене пом'якшення монетарної полiтики
зумовлювалося тим, що споживчий та iнвестицiйний попит з високою ймовiрнiстю
залишатиметься пригнiченим довше, нiж це прогнозувалося ранiше. Активне пом'якшення НБУ
монетарної полiтики покликане пiдтримати економiку на етапi поступового згортання
карантинних обмежень. Реальна ключова ставка перетнула нейтральний рiвень. Це свiдчить про
те, що монетарна полiтика набула стимулюючого характеру. У груднi Правлiння НБУ залишило
облiкову ставку без змiн - 6% через збiльшення iнфляцiйного тиску на тлi високої
невизначеностi щодо карантину та подальшого впливу пандемiї на споживчий попит i дiлову
активнiсть. На валютному ринку пропозицiя iноземної валюти переважала попит на неї, що дало
змогу НБУ купувати iноземну валюту для поповнення мiжнародних резервiв. Дохiднiсть
гривневих ОВДП продовжила зростати з огляду на значнi потреби уряду у фiнансуваннi

бюджетного дефiциту разом iз вiдновленням попиту на гривневi ОВДП з боку нерезидентiв у
груднi та нарощенням вкладень банкiв. У листопадi банки i далi поступово знижували гривневi
ставки за бiльшiстю кредитних та депозитних операцiй, реагуючи на попереднi зниження
ключової ставки. Високими темпами продовжували зростати гривневi депозити. Крiм того, у
листопадi банки й надалi вели роботу з очищення своїх балансiв вiд проблемної заборгованостi,
що вiдображувалось у зниженнi валових залишкiв за кредитами.
З часу розгортання кризи бiльшiсть банкiв досить швидко переорiєнтувалася на роботу онлайн.
До певної мiри вiдбулася структурна змiна у форматi роботи банкiвського сектору. Незважаючи
на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть банкiвських сервiсiв не
знизилася.
Нацiональний банк ухвалив комплекс антикризових заходiв для пiдтримки банкiвського сектору
та економiки на час запроваджених обмежувальних заходiв для пiдтримки банкiвського сектору
та економiки. Дiї НБУ, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з
iншого - подбати про тi галузi економiки та позичальникiв, якi найбiльше постраждають вiд
посилених карантинних заходiв.
Депозити. Зокрема, ставки за депозитами є найнижчими за весь час роботи банкiвського
сектору, а депозити населення зростають, що свiдчить про збереження довiри вкладникiв фiзичних осiб до банкiвського сектору. З початком карантинних заходiв населення рiзко
обмежило споживання та мало змогу сформувати певнi фiнансовi заощадження. Це позначилося
зокрема на зростаннi залишкiв коштiв на поточних рахунках вкладiв фiзичних осiб на 27% .
Кредити. Зростання споживчого кредитування цьогорiч значно уповiльнилося. Це природньо з
огляду на погiршення макроекономiчних умов та споживчих настроїв. Зросли й кредитнi збитки
через погiршення платiжної дисциплiни. Банкiвськi кредити значно подешевшали. Зниження
вартостi фондування та значна лiквiднiсть банкiвської системи позитивно вплинули на вартiсть
кредитiв для корпоративних позичальникiв. Найстiйкiшi компанiї з пiдтвердженою фiнансовою
звiтнiстю, прозорою структурою власностi та позитивною кредитною iсторiєю можуть залучати
короткострокове фiнансування за ставками 7-8% у гривнi та 2-3% в iноземнiй валютi, а
довгострокове фiнансування вище на 3 в. п. та 1 в. п. вiдповiдно. Малий бiзнес iсторично мав
гiрший доступ до кредитiв у банках. Проте зараз обсяг кредитування цього сегмента зростає
навiть в умовах коронакризи.
Онлайн-платежi. Комiсiйнi доходи банкiв не скорочувалися так рiзко, як можна було очiкувати.
Значна частина клiєнтiв продовжувала обслуговуватись онлайн. Досить швидке вiдновлення
споживання пiдтримало попит на банкiвськi операцiї пiсля пом'якшення карантинних обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Головним завданням Банку в сферi розмiщення ресурсiв у 2020-2022 рр. буде :
збiльшення обсягiв кредитного портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та
кредитоспроможних позичальникiв;
пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i
диверсифiкацiї кредитних ризикiв;
розвиток продуктового ряду кредитно-iнвестицiйних послуг;
покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних активiв та
запобiгання збiльшенню питомої ваги проблемних активiв.
Банк продовжить кредитування всiх основних клiєнтських груп i при здiйсненнi активних

операцiй буде проводити проценту полiтику, що базується на економiчнiй ефективностi
операцiй i пiдтримцi необхiдного рiвня процентної маржi з врахуванням ринкової кон'юнктури.
За рахунок пiдвищення гнучкостi умов кредитування, розширення продуктового ряду,
врахування iндивiдуальних потреб клiєнтiв пiдвищиться конкурентоздатнiсть кредитних послуг
Банку. При ефективнiй рекламнiй пiдтримцi буде забезпечена доступнiсть кредитiв для
максимального кола платоспроможних позичальникiв.
Банк надає перевагу кредитуванню позичальникiв для реалiзацiї економiчно перспективних,
прибуткових проектiв, спрямованих на економiчний розвиток країни, здiйснення структурної
перебудови та модернiзацiї промисловостi та сiльського господарства, розвиток експортного
потенцiалу українських пiдприємств.
Разом з тим, при формуваннi стратегiї вкладень в управлiннi активами, Банк буде прагнути до
пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по строках
та валютах, секторах економiки та клiєнтах. Перевага надаватиметься короткостроковому
кредитуванню пiд забезпечення заставою.
Банк проводить активнi операцiї та свiдомо приймає ризики лише за їх прийнятного рiвня.
Банк дуже зважено приймає рiшення щодо операцiй з високим ризиком навiть за умови високої
прибутковостi операцiй. При цьому банк керується принципами обережностi та здорового
глузду.
Банк буде продовжувати активну роботу щодо стягнення з позичальникiв несплаченої в строк
заборгованостi з метою зниження негативного впливу цiєї заборгованостi на фiнансовий
результат дiяльностi Банку. Отриманi кошти є ресурсною базою для проведення Банком
активних операцiй.
Розвиток активних операцiй Банк буде здiйснювати з врахуванням оцiнки ефективностi рiзних
сегментiв ринку, планових показникiв i обмежень.
Банк планує пiдтримувати оптимальне спiввiдношення мiж такими основними напрямками
дiяльностi в областi розмiщення ресурсiв:
щорiчне збiльшення обсягiв кредитування фiзичних осiб:
2020 - до 16 млн. грн.;
Мiжбанкiвськi кредити, депозити, операцiї з позабалансовими iнструментами (гарантiями,
акцептами, авалями векселiв, акцептними кредитами, акредитивами).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконаних договори.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головною стратегiчною метою на 2021-2023 роки є проведення комплексу управлiнських,
кадрових, технологiчних та технiчних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як
стабiльного клiєнтоорiєнтованого фiнансового iнституту, здатного посiсти та утримати
провiднi позицiї серед банкiв - конкурентiв.
План прiоритетних дiй для досягнення результатiв:
- Розробка та реалiзацiя системи корпоративної, функцiональної та операцiйної стратегiй, якi б
дозволили Банку змiцнити позицiї на традицiйних ринках.
- Розробка ефективного механiзму управлiння активами та пасивами Банку з метою пiдвищення
їх якостi та оптимiзацiї структури.
- Вдосконалення системи оцiнки та аналiзу банкiвських ризикiв.
- Проведення зваженої тарифної полiтики.
- Створення та реалiзацiя програми розвитку клiєнтської бази: впровадження новiтнiх

технологiй, якi розширять спектр можливостей як банку, так i клiєнтiв; запровадження
партнерських програм.
- Налагодження взаємовигiдного зв'язку з клiєнтами банку для встановлення партнерських
вiдносин.
- Створення та реалiзацiя ефективної маркетингової та PR стратегiї.
- Капiталiзацiя та вiдповiдне збiльшення ресурсiв та активiв банку.
- Розвиток цифрових технологiй.
- Вдосконалення продуктового ряду та впровадження спектру нових продуктiв на основi
мобiльного банкiнгу, дистанцiйних каналiв обслуговування тощо.
- Оптимiзацiя iснуючих каналiв продажу банкiвських продуктiв та впровадження нових каналiв
продажу.
- Вдосконалення методологiчної бази банку з метою оптимiзацiї та автоматизацiї
документообiгу та уникнення операцiйних ризикiв.
- Вдосконалення органiзацiйної та фiнансової структури Банку.
- Створення системи ефективного управлiння кадровими ресурсами Банку, розробка
мотивацiйних програм. Оптимiзацiя чисельностi персоналу для суттєвого пiдвищення
продуктивностi та ефективностi працi. Залучення до роботи в банку визнаних професiоналiв у
банкiвськiй галузi, регулярне навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок Банк не здiйснював та у найближчий перiод не планує здiйснювати. В
той же час працiвниками банку постiйно проводиться аналiз стану та перспектив розвитку
фiнансового ринку країни, впроваджуються новi прийнятнi для клiєнтiв методи обслуговування,
види операцiй i послуг, а також переглядаються тарифи на iснуючи послуги.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Дiяльнiсть Банку за останнi три роки позитивно оцiнена зовнiшнiми аудиторами. В сукупностi з
наведеною в цьому звiтi iнформацiєю вказане, а також прибуткова дiяльнiсть Банку протягом
всього перiоду iснування, постiйне виконання та дотримання нормативiв дiяльностi,
встановлених Нацiональним банком України, надає достатню iнформацiю, необхiдну для
вивчення питання щодо спiвпрацi з АТ "АЙБОКС БАНК".
Уповноважене рейтингове агенство РА "Експерт-Рейтинг" протягом 2020 року оновлювало
кредитний рейтинг банку за Нацiональною рейтинговою шкалою: на рiвнi uaA+, прогноз
стабiльний. Це означає, що банк характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з
iншими українськими позичальниками.
Iншої iнформацiї, яка б суттєво вiдобразила дiяльнiсть Банку за 2020 рiк немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Рада Банку

Структура

Персональний склад

Голова Ради Банку,

Зварич Вiталiй Володимирович -

Секретар Ради Банку
Члени Ради Банку (незалежний член)

Голова ради Банку, представник
акцiонера
Мельниченко Володимир Вiталiйович незалежний Член Ради Банку
Демиденко Олександр Миколайович незалежний Член Ради Банку
Суслов Вiктор Iванович - незалежний
Член Ради Банку
Лукашенко Олександр Олександрович представник акцiонера

Правлiння

Голова Правлiння;
Заступники Голови Правлiння;
Члени Правлiння.

В.о. Голови Правлiння - Голяк Свiтлана
Євгенiвна
Заступник Голови Правлiння - Кiвак
Заряна Вiкторiвна
Директор Департаменту казначейства i
фiнансових операцiй, член Правлiння Гармаш Свiтлана Євгенiвна
Начальник управлiння iнформацiйної
безпеки, член Правлiння - Таранюк
Олександр Володимирович

Загальнi збори
акцiонерiв

Акцiонери згiдно перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних
зборах

Акцiонери згiдно перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних
зборах

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

1

2

3

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
АТ "АЙБОКС БАНК",
21570492, Т.в.о. Голови
Правлiння

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

2
3
4
5
6
Заступник Голови
17.10.2017,
Правлiння, Член
Кiвак Заряна Вiкторiвна
1986
Вища
16
безстроково
Правлiння
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
з 03.06.2020 по 03.12.2020 - Тимчасово виконуюча обов'язкiв Голови Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 13.10.2017 по 02.06.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйсненя фiнансовог монiторингу, член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 27.02.2017 по 13.10.2017 - Начальник управлiння комплаєнс в АТ "БАНК СIЧ"
з 22.09.2016 по 24.02.2017 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник - член Правлiння в АТ"ЄПБ"
з 03.03.2014 по 21.09.2016 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник - член Правлiння ПАТ
"IНВЕСТИЦIЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК". Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.

Член Ради Банку,
Мельниченко Володимир
АТ "АЙБОКС БАНК",
18.12.2020, 3
1990
Вища
6
незалежний директор
Вiталiйович
21570492, Член Ради Банку
роки
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 6 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
з 01.10.2013р. - 30.06.2015р., економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi Дарницького вiддiлення м. Київ № 1100 ПАТ "Банк Форум",з
03.11.2015 р. - по даний час, головний спецiалiст управлiння розвитку та координацiї мережi вiддiлень ПАТ "Артем - Банк"
код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 103, м. Київ, 04050.)
АТ "АЙБОКС БАНК",
21570492, Т.в.о. Головного
бухгалтера в ПАТ "Айбокс
Кiньколих Тетяна
19.06.2017,
Головний бухгалтер
1971
Вища
31
Банк" (перейменовано на АТ
Миколаївна
безстроково
"АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ
21570492, мiсце
знаходження; м. Київ, вул.

Дiлова 9А. )
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рокiв.
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".
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) була призначена 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.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
АТ "АЙБОКС БАНК",
Голова Ради Банку,
Зварич Вiталiй
18.12.2020, 3
1981
Вища
18
21570492, член Ради Банку
представник акцiонера
Володимирович
роки

4

5

6

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
П24.10.2014-11.09.2015, 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.
З 27.11.2019р. - 18.12.2020 р. займав посаду Члена Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК". 18.12.2020 обрано Головою Ради Банку, представник
акцiонера.
АТ "АЙБОКС БАНК",
Член Ради Банку,
Демиденко Олександр
18.12.2020, 3
1965
Вища
34
21570492, приватний
незалежний директор
Миколайович
роки
пiдприємець.
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 1992-2016р. приватний
пiдприємець. Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
АТ "АЙБОКС БАНК",
21570492, Вiдповiдальний
04.12.2020,
В.о. Голови Правлiння
Голяк Свiтлана Євгенiвна
1977
Вища
22
працiвник за здiйсненя
безстроково
фiнансового монiторингу,
член Правлiння
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не

7

8

9

видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
з 10.07.2020 по 03.12.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйсненя фiнансового монiторингу, член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК";
з 25.11.2019 по 08.07.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння в АТ "КРИСТАЛБАНК";
з 13.04.2017 по 03.05.2019 - Начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "ВТБ-БАНК";
з 22.06.2016 по 12.04.2017 - Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ "АЙБОКС БАНК", заступник
начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу;
з 08.08.2014 по 21.06.2016 - Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН"
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
АТ "ЄПБ", 36061927,
Начальник служби
Демченко Анатолiй
04.12.2020,
1959
Вища
35
Заступник начальника
внутрiшнього аудиту
Миколайович
безстроково
Вiддiлу внутрiшнього аудиту
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
з 31.10.2019 по 17.07.2020 - Заступник начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄПБ"
з 18.01.2018 по 31.10.2019 - Начальник Вiддiлу комплаєнс контролю АТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
з 22.09.2017 по 18.01.2018 - Заступник начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄПБ"
з 16.05.2017 по 22.09.2017 - Начальник Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
з 23.08.2016 по 15.05.2017 - Заступник начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик"; фахiвець з фiнансового
монiторингу
з 01.02.2010 по 17.09.2015 - Начальник Служби внутрiшнього аудиту АКБ "Нацiональний кредит. Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не
займає.
АТ "АЙБОКС БАНК",
Секретар Ради Банку,
Лукашенко Олександр
18.12.2020, 3
1970
Вища
17
21570492, Раадник Голови
представник акцiонера
Олександрович
роки
Правлiння баку
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
20.11.2015 - 01.08.2016 Начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв про проведення оперативно-розшукової дiяльностi управлiння нагляду
за додержанням законiв
Нацiональною полiцiєю Департаменту нагляду у кримiнальному провадженнi, Генеральна прокуратура України
01.08.2016 - 24.12.2019 Заступник Начальника Департаменту нагляду за додержанням законiв у кримiнальному провадженнi та координацiї
правоохороннної
дiяльностi,начальником управлiння нагляду за додержанням законiв Нацiональною полiцiєю України, Генеральна прокуратура України
20.01.2020 - Раадник Голови Правлiння баку АТ "АЙБОКС БАНК. Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Член Ради Банку,
Суслов Вiктор Iванович
1955
Вища
34
Мiнiстерство закордонних
18.12.2020, 3

незалежний директор

10

11

12

справ України, 00026620,
радник-посланник посольства
України в Росii

роки

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв не працював. Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
ПТ "Артем - Банк", 26253023,
Член Ради
Мельниченко Володимир
головний спецiалiст
18.12.2020, 3
Банку,незалежний
1990
Вища
14
Вiталiйович
управлiння розвитку та
роки
директор
координацiї мережi вiддiлень.
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: з 01.10.2013р. - 30.06.2015р., економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi
Дарницького вiддiлення м. Київ № 1100 ПАТ "Банк Форум",з 03.11.2015 р. - по даний час, головний спецiалiст управлiння розвитку та координацiї
мережi вiддiлень ПАТ "Артем - Банк"
АТ "АЙБОКС БАНК",
Член Правлiння 03.06.2020,
Гармаш Свiтлана Євгенiвн
1983
Вища
17
21570492, Начальник
Директор казначейства
безстроково
управлiння дилiнгу
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
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" 03.06.2020 - член Правлiння, начальник
управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК". Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
ПрАТ "Банк Фамiльний",
Член Правлiння,
Таранюк Олександр
20042839, Начальник
30.11.2020,
Начальник управлiння
1977
Вища
17
Володимирович
управлiння безпеки та
безстроково
iнформацiйної безпеки
iнфраструктури
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади:
09.10.2008 по 02.04.2014р. ВАТ "Унiверсал банк" - Начальник управлiння по роботi з проблемними активами, 17.04.2014 по 27.12.2019р. ПАТ
"Банк Фамiльний" - Начальник управлiння безпеки та iнфраструктури, 08.09.2020 по теперешнiй час АТ "АЙБОКС БАНК" - Начальник управлiння
iнформацiйної безпеки. Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Заступник Голови Правлiння,
Член Правлiння
Член Ради Банку, незалежний
директор
Головний бухгалтер
Голова Ради Банку,
представник акцiонера
Член Ради Банку, незалежний
директор
В.о. Голови Правлiння
Начальник
службивнутрiшнього аудиту
Член (Секретар) Ради Банку,
представник акцiонера
Член Ради Банку, незалежний
директор
Член Ради Банку,незалежний
директор
Член Правлiння - Директор
казначейства
Член Правлiння, Начальник
управлiння iнформацiйної
безпеки

2
Кiвак Заряна Вiкторiвна

3
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0

Мельниченко Володимир Вiталiйович

0

0

0

0

Кiньколих Тетяна Миколаївна
Зварич Вiталiй Володимирович

0
0

0
0

0
0

0
0

Демиденко Олександр Миколайович

0

0

0

0

Голяк Свiтлана Євгенiвна
Демченко Анатолiй Миколайович

0
0

0
0

0
0

0
0

Лукашенко Олександр Олександрович

0

0

0

0

Суслов Вiктор Iванович

0

0

0

0

Мельниченко Володимир Вiталiйович

0

0

0

0

Гармаш Свiтлана Євгенiвн

0

0

0

0

Таранюк Олександр Володимирович

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0

6
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Виплата винагород або компенсацiй посадовим особам Банку в разi їх звiльнення не
передбачена внутрiшнiми Положеннями Банку.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВ "АЛЬФА КРОС"

39724812

Місцезнаходження

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

03134, Україна, Київська обл., м.
Київ, Сiмї Соснових 11, 1 поверх,
л. А

3,7779905

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Дробот Володимир Iванович
Хмельов Iгор Якович
Березовський Євген Наумович
Смалiй Олександр Володимирович
Путятiн Олексiй Юрiйович
Семененко Микола Олександрович
Шевцова Альона Володимирiвна

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
50,148971
9,897932
6,122009
8,243898
9,970795
7,537095
4,301306
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основним завданням на протязi 2021 рр. буде розширення iснуючої бази клiєнтiв, збiльшення
обсягу депозитiв юридичних та фiзичних осiб та подовження строкiв залучень. З цiєю метою
необхiдно проводити на регулярнiй основi монiторинг вiдсоткових ставок на ринку ресурсiв та
своєчасно реагувати на потреби ринку ресурсiв, проводити активну роботу з клiєнтурою
банкiв-конкурентiв, активно спiвпрацювати з агентами та партнерами банку, розширювати
продуктовий ряд депозитiв iз врахуванням потреб клiєнтiв, у т.ч. розробляти продукти, якi
стимулюють розмiщення вкладiв за допомогою iнтернет-банкiнгу, та проводити вiдповiдну
цiнову та тарифну полiтику.
Полiтика вкладень.
Головним завданням Банку в сферi розмiщення ресурсiв у 2021 рр буде :
збiльшення обсягiв кредитного портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та
кредитоспроможних позичальникiв;
пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i
диверсифiкацiї кредитних ризикiв;
розвиток продуктового ряду кредитно-iнвестицiйних послуг;
покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних активiв та
запобiгання збiльшенню питомої ваги проблемних активiв.
Банк продовжить кредитування всiх основних клiєнтських груп i при здiйсненнi активних
операцiй буде проводити проценту полiтику, що базується на економiчнiй ефективностi

операцiй i пiдтримцi необхiдного рiвня процентної маржi з врахуванням ринкової кон'юнктури.
За рахунок пiдвищення гнучкостi умов кредитування, розширення продуктового ряду,
врахування iндивiдуальних потреб клiєнтiв пiдвищиться конкурентоздатнiсть кредитних послуг
Банку. При ефективнiй рекламнiй пiдтримцi буде забезпечена доступнiсть кредитiв для
максимального кола платоспроможних позичальникiв.
Банк надає перевагу кредитуванню позичальникiв для реалiзацiї економiчно перспективних,
прибуткових проектiв, спрямованих на економiчний розвиток країни, здiйснення структурної
перебудови та модернiзацiї промисловостi та сiльського господарства, розвиток експортного
потенцiалу українських пiдприємств.
Разом з тим, при формуваннi стратегiї вкладень в управлiннi активами, Банк буде прагнути до
пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по строках
та валютах, секторах економiки та клiєнтах. Перевага надаватиметься короткостроковому
кредитуванню пiд забезпечення заставою.
Банк проводить активнi операцiї та свiдомо приймає ризики лише за їх прийнятного рiвня.
Банк дуже зважено приймає рiшення щодо операцiй з високим ризиком навiть за умови високої
прибутковостi операцiй. При цьому банк керується принципами обережностi та здорового
глузду.
Банк буде продовжувати активну роботу щодо стягнення з позичальникiв несплаченої в строк
заборгованостi з метою зниження негативного впливу цiєї заборгованостi на фiнансовий
результат дiяльностi Банку. Отриманi кошти є ресурсною базою для проведення Банком
активних операцiй.
Розвиток активних операцiй Банк буде здiйснювати з врахуванням оцiнки ефективностi рiзних
сегментiв ринку, планових показникiв i обмежень.
2. Інформація про розвиток емітента
Критерiєм розвитку емтента є досягнення цiлей, поставлених Стратегiчним планом на
2020-2022 роки.
Головним завданням Банку у 2020-2022 рр. будуть:
Сфера залучення ресурсiв: буде розширення iснуючої бази клiєнтiв, збiльшення обсягу
депозитiв юридичних та фiзичних осiб та подовження строкiв залучень.
Полiтика вкладень:
-збiльшення обсягiв кредитного портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та
кредитоспроможних позичальникiв;
- пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i диверсифiкацiї
кредитних ризикiв;
- розвиток продуктового ряду кредитно-iнвестицiйних послуг;
- покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних активiв та запобiгання
збiльшенню питомої ваги проблемних активiв.
Клiєнтська полiтика: з метою досягнення дiйсної унiверсальностi, утримання позицiй серед
традицiйної клiєнтури, розширення i диверсифiкацiї клiєнтської бази по галузях, регiонах та
категорiях клiєнтiв Банк буде активно розробляти
та реалiзувати програму розвитку
клiєнтської бази.
Як один з прiоритетних напрямкiв розвитку банк видiляє залучення на обслуговування,
формування бази клiєнтiв з експортно-iмпортним потенцiалом.
Визначеннi завдання вимагають також розробки та реалiзацiї маркетингового плану Банку, що
вiдповiдає з одного боку очiкуванням та потребам цiльових груп iснуючих i потенцiйних
клiєнтiв, а з iншого - можливостям банку.
Адресний продаж продуктiв i послуг передбачає визначення прiоритетiв у продуктовiй полiтицi,
обсягiв, а також форм i методiв продаж.
Форма пропозицiї повинна бути зручна, приваблива, якiсть - вiдповiдати вимогам клiєнта, цiна -

вiдповiдати ринковому рiвню i забезпечувати необхiдну рентабельнiсть.
Клiєнти Банку:
Банк знаходиться в сегментi дрiбних унiверсальних банкiв, але прагне обслуговувати клiєнтiв
серед усiх груп населення, пiдприємств будь-якої форми власностi у всiх галузях народного
господарства, кредитних органiзацiй i iнших фiнансових органiзацiй, iнститутiв державного
управлiння.
З кожним клiєнтом Банк намагається встановити довгостроковi партнерськi вiдносини. Для
цього Банк слiдкує за розвитком потреб клiєнтiв, появою у них попиту на новi банкiвськi
послуги, розробляє i постiйно поновлює спектр банкiвських продуктiв i послуг, що дозволяє
досить точно визначити потреби окремої групи клiєнтiв, ефективнi канали доступу та тарифну
полiтику Банку.
Надалi банк планує впроваджувати новi сервiси та технологiї, створювати новi продукти для
задоволення потреб рiзних сегментiв клiєнтiв, пропонувати кращi умови обслуговування для
пiдтвердження статусу клiєнтоорiєнтованого банку.
Загальна кiлькiсть клiєнтiв-юридичних осiб на розрахунковому обслуговуваннi в Банку
(клiєнти з ненульовими залишками) станом на 01.10.2019 складала 3174 клiєнтiв-юридичних
осiб.
Загальна кiлькiсть клiєнтiв - фiзичних осiб на обслуговуваннi в Банку (клiєнти з ненульовими
залишками) станом на 01.10.2019 року складала 2698 осiб.
Iнвестицiйна полiтика:
-Виваженiсть (ризик/дохiд) у формуваннi портфелю цiнних паперiв.
-Формування пакету нових послуг, спрямованих на збiльшення клiєнтської бази,
пiдтримку клiєнтського бiзнесу та отримання додаткових комiсiйних доходiв Банком.
Цiнова полiтика.Банк проводить процентну i тарифну полiтику, виходячи з рентабельностi
операцiй i оцiнки ринкових умов. Збiльшення обсягу проданих продуктiв i наданих послуг
знижують собiвартiсть окремих операцiй i тим самим забезпечують найбiльш конкурентi цiни
для клiєнтiв Банку.
Тарифна полiтика Банку включає постiйний аналiз ринку банкiвських послуг, конкурентного
середовища, визначення стану банку на ринку банкiвських установ регiону.
Регулярний монiторинг тарифiв з метою встановлення їх на конкурентоспроможному рiвнi
дозволяє зберiгати позицiю банку на ринку.
Процентна полiтика буде дотримуватися в рамках рiшень облiкової полiтики Банку, КУАПу та
iснуючого ринку.
Маркетингова полiтика
Маркетингова полiтика Банку на 2020-2022 рр. спрямована на забезпечення послiдовного
збiльшення ринкової частки Банку завдяки цiлеспрямованим маркетинговим заходам щодо
формування iмiджу Банку, рацiональному використанню каналiв та форм просування послуг,
адаптацiї послуг та рекламних повiдомлень до цiльових груп потенцiйних клiєнтiв, розвитку
взаємовiдносин з клiєнтами та партнерами Банку.
Банк бачить своїх клiєнтiв серед верств населення iз середнiм та високим рiвнем добробуту,
пiдприємств рiзних форм власностi в усiх галузях народного господарства.
Ресурсна полiтика банку:
-збiльшення частки на ринку обслуговування клiєнтiв - фiзичних осiб.
-змiцнення позицiй на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної й
iнвестицiйної активностi населення шляхом надання вкладникам Банку можливостi вибору
ефективних форм заощаджень, що, з одного боку, враховують вимоги Банку щодо лiквiдностi,
прибутковостi i надiйностi, а з iншого - забезпечують прирiст i накопичення вкладених
клiєнтами коштiв.
- вивчення можливостей та цiнових умов по вкладах для найменш соцiально захищених верств
населення.
Основнi критерiї оцiнювання досягнень:

- Збiльшення капiталiзацiї Банку
- Пiдвищення рейтингу серед банкiв - конкурентiв.
- Розвиток партнерських вiдносин з основними iнститутами iнфраструктури фiнансового ринку:
фондовими i валютними бiржами, реєстраторами, торговими системами, розвивати взаємодiю i
спiвробiтництво з iншими банками, iнвестицiйними, страховими, оцiночними компанiями.
Також, одержать розвиток партнерськi вiдносини з пiдприємствами-клiєнтами Банку, з якими є
спiльнi iнтереси.
- Банк бере активну участь у роботi суспiльних об'єднань i асоцiацiй учасникiв ринку, у
вирiшення актуальних стратегiчних i поточних завдань розвитку банкiвської системи України.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи протягом 2020 року не укладалися
Правочини, щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не уладалися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
--2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
---4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
http://www.iboxbank.online/ua/ustanovchi_dokumenti.html
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
У звязку з наявнiстю кодексу корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК" кодекс
корпоративного управлiння фондової бiржi або iнший кодекс корпоративного управлiння не
використовується
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
протягом 2020 року Товариство використовувало норми Кодексу управлiння Товариства, що
затверджено рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЙБОКС БАНК" Протокол №1
вiд 20.04.2018р.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство використовувало норми Кодексу управлiння Товариства, що затверджено рiшенням
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЙБОКС БАНК" Протокол №1 вiд 20.04.2018р.
Банк не вiдхилявся вiл Положень Кодексу про корпоративне управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
24.04.2020
56,1035

Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. 2.Затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Банку.
3.Про розгляд звiту Виконавчого органу (Правлiння) за 2019 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами
його розгляду.
4. Розгляд звiту
Ради
Банку
за
2019 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Затвердження звiту про винагороду членiв Ради Банку за 2019 рiк.
5.Розгляд звiту i висновку зовнiшнього аудитора за наслiдками аудиту рiчної
фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами
його розгляду.
6. Затвердження рiчного звiту Банку за 2019 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Банку за пiдсумками роботи в 2019
роцi. 8.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку шляхом викладення та
затвердження їх у новiй редакцiї.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та Членiв Ради
Банку.
10. Обрання членiв Ради Банку.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення
розмiру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з Головою та Членами Ради Банку.
12. Про доцiльнiсть внесення змiн до Положення про винагороду членiв Ради
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвна, Корнелишина Маргарита Миколаївна.
Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля опечатування бюлетенiв для
голосування, якi були використанi пiд час проведення Загальних зборiв,
складення та пiдписання Головою та всiма членами лiчильної комiсiї протоколiв
про пiдсумки голосування до протоколу Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються

секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi
виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за
умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
Затвердити Звiт Правлiння Банку за 2019 рiк без зауважень та заходiв; Роботу
Правлiння Банку в 2019 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та
напрямкам дiяльностi Банку i положенням його установчих документiв.
Щодо питання 4 вирiшили:
Затвердити звiт Ради Банку за 2019 рiк без зауважень та заходiв; Роботу Ради
Банку в 2019 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi Банку i положенням його установчих документiв. Затвердити звiт про
винагороду членiв Ради Банку за 2019 рiк.
Щодо питання 5 вирiшили:
Затвердити звiт i висновок Аудиторської фiрми ТОВ "ПКФ Україна" за
наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк (додається).
Затвердити заходи за результатами розгляду звiту i висновку зовнiшнього
аудитора за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк.
Щодо питання 6 вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Банку за 2019 рiк (в т.ч. звiт про фiнансовий стан, звiт
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про змiни у власному
капiталi, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до фiнансової звiтностi).
Щодо питання 7 вирiшили:
Затвердити за пiдсумками дiяльностi Банку в 2019 роцi фiнансовий прибуток у
розмiрi 5 198 тис. грн.
Згiдно зi статтею 36 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" суму у
розмiрi 5 198 тис. грн. направити до резервного капiталу.

Щодо питання 8 вирiшили:
Не затверджувати змiни до внутрiшнiх положень Банку.
Щодо питання 9 вирiшили:
Припинити повноваження Голови та Членiв Ради Банку з 24.04.2020р.
Щодо питання 10 вирiшили:
Обрати Раду Банку в наступному складi: Захарчука Олександра Володимировича,
Демиденко Олександра Миколайовича, Мельниченка Володимира Вiталiйовича,
Зварича Вiталiя Володимировича, Логiнова Володимира Георгiйовича;
Запорожченко Владислав Вадимович.Строком на три роки.
Щодо питання 11 вирiшили:
Затвердити основнi умови цивiльно - правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку ; Встановити
розмiр винагороди Голови та Членiв Ради Банку вiдповiдно до умов цивiльно правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв).Уповноважити Голову
Правлiння Банку пiдписати цивiльно-правовi договори, трудовi договори
(контракти) з Головою та Членами Ради Банку. Щодо питання 12 вирiшили:
Визнати актуальним Положення про винагороду членiв Ради АТ "АЙБОКС
БАНК", затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК"
вiд 25.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змiн.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
02.06.2020
54,9918

Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. 2.Затвердження порядку проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку.
3. Надання згоди на вчинення АТ "АЙБОКС БАНК" значних правочинiв.
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвнну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час
проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма
членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi

виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за
умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
Надати згоду на вчинення АТ "АЙБОКС БАНК" значних правочинiв на загальну
суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, складеної на "31" грудня 2019 року, а саме:
Затвердити умови додаткового договору до Генеральним кредитного договору
№322302-ГК вiд 29.04.2020р. (надалi - Генеральний кредитний договiр).
Надати повноваження Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладення
додаткового договору до Генерального кредитного договору з Нацiональним
банком України.
Встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним
кредитним договором у сумi 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.), а
з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 420 000 000,00
грн., що складає бiльше 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi.
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої заявки, так i загальної суми
правочинiв, що можуть бути укладенi з Нацiональним банком України за
операцiями з рефiнансування в межах вiдповiдного Генерального кредитного
договору та не погашенi Банком.
Надати Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi
п.п. 3.1 та 3.2 цього протоколу повноваження на укладення правочинiв з
Нацiональним банком України, надати Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Хейло Г.М. (або у разi його вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки
Голови Правлiння) повноваження на видачу довiреностей працiвникам Банку для
укладання правочинiв, пов'язаних з отриманням кредитiв рефiнансування вiд
Нацiонального банку України (включаючи овернайт), шляхом пiдписання заявок
на одержання кредиту овернайт/участь у тендерi з пiдтримання лiквiдностi, з
правом надання активiв (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за
вiдповiдними кредитами рефiнансування, що складає бiльше 25% вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, шляхом пiдписання заявок
на включення/виключення/замiну активiв (майна), що формують пул.
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Порядок денний Зборiв:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. 2.Затвердження порядку проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про пiдтвердження правочинiв та повноважень тимчасово виконуючої
обов'язки Голови Правлiння.
4. Надання згоди на вчинення АТ "АЙБОКС БАНК" значних правочинiв.
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвнну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час
проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма
членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi
виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за
умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
Пiдтвердити повноваження тимчасово виконуючої обов'язки Голови Правлiння

Кiвак Заряни Вiкторiвни, яка була обрана на засiданнi Ради Банку (Протокол №
31 вiд 01.06.2020р.), та затвердити всi правочини, що були вчиненi Банком в
перiод з 01.06.2020р. по 03.07.2020р.
Щодо питання 4 вирiшили:
Надати згоду на вчинення АТ "АЙБОКС БАНК" значних правочинiв на загальну
суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, складеної на "31" грудня 2019 року, а саме:
Затвердити умови додаткового договору до Генеральним кредитним договором
№322302-ГК вiд 29.04.2020р. (надалi - Генеральний кредитний договiр).
Надати повноваження Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладення
додаткового договору до Генерального кредитного договору з Нацiональним
банком України.
Встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним
кредитним договором у сумi 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.), а
з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 420 000 000,00
грн., що складає бiльше 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi.
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої заявки, так i загальної суми
правочинiв, що можуть бути укладенi з Нацiональним банком України за
операцiями з рефiнансування в межах вiдповiдного Генерального кредитного
договору та не погашенi Банком.
Надати Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi
повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком України, надати
Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi - тимчасово
виконуючому обов'язки Голови Правлiння) повноваження на видачу довiреностей
працiвникам Банку для укладання правочинiв, пов'язаних з отриманням кредитiв
рефiнансування вiд Нацiонального банку України (включаючи овернайт), шляхом
пiдписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендерi з пiдтримання
лiквiдностi, з правом надання активiв (майна) Банку у забезпечення виконання
зобов'язань за вiдповiдними кредитами рефiнансування, що складає бiльше 25%
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, шляхом
пiдписання заявок на включення/виключення/замiну активiв (майна), що
формують пул.
Затвердити умови Генерального договору про проведення операцiї своп
процентної ставки (надалi - Договiр).
Встановити, що максимально умовна сума за Договором (загальна сума умовних
сум операцiї своп процентної ставки за всiма дiючими та невиконаними угодами
з Нацiональним банком України з урахуванням загальної суми активiв (майна),
включених до гарантiйного фонду, в межах вiдповiдного генерального договору)
становить 500 000 000грн. (п'ятсот мiльйонiв гривень) що складає бiльше 25%
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої операцiї своп процентної ставки iз
врахуванням суми окремого правочину на формування гарантiйного фонду, так i
загальної суми дiючих та невиконаних правочинiв (суми всiх операцiй своп
процентної ставки i суми гарантiйного фонду), що можуть бути укладенi з
Нацiональним банком України за операцiями своп в межах вiдповiдного
Договору.
Надати повноваження Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладення
Договору з Нацiональним банком України.
Надати Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi

повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком України, надати
Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi - тимчасово
виконуючому обов'язки Голови Правлiння) повноваження на видачу довiреностей
працiвникам Банку для укладання правочинiв щодо проведення операцiй своп
процентної ставки з Нацiональним банком України шляхом пiдписання заявок
Банку на участь в аукцiонi своп процентної ставки, повiдомлень Банку про
укладення угоди своп процентної ставки, з правом надання активiв (майна) Банку
як застави/гарантiйного покриття у забезпечення виконання зобов'язань за
операцiями своп процентної ставки шляхом пiдписання заявок Банку на
включення активiв (майна), що є предметом застави/гарантiйного покриття, до
гарантiйного фонду/виключення активiв (майна), що є предметом
застави/гарантiйного покриття з гарантiйного фонду.
Затвердити умови Договору про проведення операцiї операцiй з купiвлi-продажу
iноземної валюти на умовах "своп" (надалi - Договiр). Встановити максимальну
суму операцiї з купiвлi Нацiональним банком iноземної валюти на умовах "тод",
"том", "спот" та операцiї з продажу Нацiональним банком iноземної валюти на
умовах "спот" або "форвард" за Договором у сумi 850 000 000 грн. що складає
бiльше 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi.
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої заявки, так i загальної суми
правочинiв, що можуть бути укладенi з Нацiональним банком України за
операцiями з купiвлi Нацiональним банком iноземної валюти на умовах "тод",
"том", "спот" та операцiї з продажу Нацiональним банком iноземної валюти на
умовах "спот" або "форвард" в межах вiдповiдного Договору.
Надати повноваження Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладення
Договору з Нацiональним банком України.
Надати Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi
повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком України, надати
Головi Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (або у разi його вiдсутностi - тимчасово
виконуючому обов'язки Голови Правлiння) повноваження на видачу довiреностей
працiвникам Банку для укладання правочинiв, пов'язаних з здiйсненням операцiї з
купiвлi Нацiональним банком iноземної валюти на умовах "тод", "том", "спот" та
операцiї з продажу Нацiональним банком iноземної валюти на умовах "спот" або
"форвард" шляхом пiдписання заявок.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
14.07.2020
66,4721

Порядок денний Зборiв:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. 2.Затвердження порядку проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку. 3.Прийняття рiшення про викуп АТ "АЙБОКС БАНК"
власних акцiй (акцiй власного випуску).
4.Внесення змiн до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" та до внутрiшнiх положень та
Статуту Банку шляхом викладення та затвердження їх у новiй редакцiї.
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвнну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час

проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма
членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi
виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за
умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
А. Здiйснити викуп простих акцiй Банку у акцiонерiв Банку (за згодою сторiн)
максимальна кiлькiсть акцiй, що викуповуються: 8 500 000 штук
Б. строк викупу: з 14.07.2020р. по 15.09.2020р.
В. Цiна викупу визначена в звiтi про оцiнку АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 25
червня 2020 року.
Цiна викупу акцiй визначена, станом на останнiй робочий день, що передує дню
розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних
зборiв акцiонерного товариства, на яких прийнято рiшення про викуп в акцiонерiв
акцiй за їхньою згодою.
Г. Викуп акцiй здiйснюється з метою їх подальшого продажу.
Д. Затвердити порядок викупу: Акцiонер, який має намiр продати Банку належнi
йому акцiї, повинен протягом строку, визначеного в пiдпунктi Б вище, надати
Банку письмову пропозицiю про продаж акцiй iз зазначенням
прiзвища, iм'я та по-батьковi (повне найменування); мiсце проживання/реєстрацiї
(мiсцезнаходження юридичної особи згiдно установчих документiв):
поштову адресу; реквiзити документа, що посвiдчує особу: назва серiя, ким i
коли виданий та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - для
фiзичної особи, реквiзити свiдоцтва/ виписки про державну реєстрацiю: серiя,
номер, дата видачi, ким видано, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - для

юридичної особи - резидента або реєстрацiйний код з торгового (судового,
банкiвського) реєстру країни реєстрацiї юридичної особи - нерезидента;
контактний телефон, факс; номер рахунку в цiнних паперах, вiдкритий у
депозитарнiй установi цiнних паперiв;дату складання, кiлькостi та типу акцiй,
запропонованих до продажу
- особисто за адресою: м. Київ, вул. Дiлова, 9А в примiщеннi АТ "АЙБОКС
БАНК", Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та лiцензування в
робочi днi з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.
- шляхом направлення поштового листа за юридичною адресою
Банку: м. Київ, вул. Дiлова, 9А АТ "АЙБОКС БАНК".
Датою подання пропозицiї вважається дата її реєстрацiї в журналi Банку.
Е. Сплата вартостi акцiй здiйснюється на пiдставi договору
купiвлi-продажу акцiй пiсля передачi Банку права власностi на акцiї (пiсля
перерахування акцiй на рахунок Банку)
Є. Сплата вартостi акцiй здiйснюється шляхом перерахування на
поточний рахунок Продавця грошової суми.
Ж. Письмова пропозицiя акцiонера про продаж акцiй Банку є
безвiдкличною (ст. 66 Закону України "Про акцiонернi товариства")
З. Направити кожному акцiонеру Банку згiдно Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв складених станом на 14 липня 2020 року письмове
повiдомлення про умови та порядок викупу акцiй.
Щодо питання 4 вирiшили:
Внести до Статуту Банку необхiднi змiни та доповнення в том числi пов'язаних зi
збiльшенням статутного капiталу, затвердити нову редакцiю Статуту АТ
"АЙБОКС БАНК";
Доручити Головi Правлiння Банку (а у разi його вiдсутностi тимчасово
виконуючому обов'язки) вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову
редакцiю Статуту Банка та в установленому чинним законодавством порядку
здiйснити всi необхiднi дiї щодо погодження Статуту Банку
в
НАЦIОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та дiї для державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС
БАНК", з правом передоручення.
Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Банку, якi вступлять в дiю пiсля
затвердження нової редакцiї Статуту та викласти в їх новiй редакцiї, а саме:
Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК";
Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК";
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Кодекс
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" .

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
19.10.2020
66,4721

Порядок денний Зборiв:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Банку.
3. Прийняття рiшення щодо продажу викуплених АТ "АЙБОКС БАНК" власних

акцiй (акцiй власного випуску).
4.Про скасування п.4 прийнятого рiшення Загальними зборами акцiонерiв
Протокол № 4 вiд 14.07.2020р., а саме "Внесення змiн до Статуту АТ "АЙБОКС
БАНК" та до внутрiшнiх положень Банку шляхом викладення та затвердження їх
у новiй редакцiї. 5.Про повернення частини грошових коштiв, внесених, як оплата
за акцiї Банку додаткової емiсiї. 6.Внесення змiн до Статуту АТ "АЙБОКС
БАНК" та до внутрiшнiх положень Банку шляхом викладення та затвердження їх
у новiй редакцiї.
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвнну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час
проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма
членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi
виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за
умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
Надати АТ "АЙБОКС БАНК" згоду на продаж викуплених вiдповiдно до вимог
ст. 66 ЗУ "Про акцiонернi товариства" власних простих iменних акцiй в кiлькостi
7 290 500 (Сiм мiльйонiв двiстi дев'яносто тисяч п'ятсот) штук, що станом на
19.10.2020 р. облiковуються на рахунку в цiнних паперах АТ "АЙБОКС БАНК"
вiдкритому в ПАТ "НДУ", як викупленi Емiтентом.

Продаж викуплених вiдповiдно до вимог ст. 66 ЗУ "Про акцiонернi товариства",
власних простих iменних акцiй здiйснити АТ "АЙБОКС БАНК", код ЄДРПОУ
21570492, за ринковою вартiстю, що визначається вiдповiдно до чинного
законодавства станом на останнiй робочий день, що передує дню проведення
загальних зборiв, на яких прийнято рiшення про продаж викуплених у
вiдповiдностi зi ст. 66 ЗУ "Про акцiонернi товариства" власних акцiй.
Уповноважити т. в.о. Голови Правлiння Банку пiдписати договiр з продажу
викуплених власних простих iменних акцiй та вчинити iншi дiї пов'язанi iз
виконанням даного рiшення.
Щодо питання 4 вирiшили:
Скасувати п.4 прийнятого рiшення Загальними зборами акцiонерiв Протокол №
4 вiд 14.07.2020р., а саме "Внесення змiн до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" та до
внутрiшнiх положень та Статуту Банку шляхом викладення та затвердження їх у
новiй редакцiї"
Щодо питання 5 вирiшили:
Повернути iнвестору Шевцовiй А.В. частково кошти в сумi 7 199 997,74грн.(сiм
мiльйонiв сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сiм гривень 74коп.) ,
оплаченi за акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 101 693
шт. (шiсть мiльйонiв сто одна тисяча шiстсот дев'яносто три шт.), код ISIN
UAT000002613, реєстрацiйний номер випуску № 78/1/2019-Т.
Визначити Раду Банку уповноваженим органом з наданням повноважень щодо
повернення частково коштiв Шевцовiй А.В. у сумi 7 199 997,74грн.(сiм мiльйонiв
сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сiм гривень 74коп.) , оплаченi
за акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 101 693 шт.
(шiсть мiльйонiв сто одна тисяча шiстсот дев'яносто три шт.), код ISIN
UAT000002613, реєстрацiйний номер випуску
№ 78/1/2019-Т, а також
повернення цих акцiй на рахунок Емiтента. Щодо питання 6 вирiшили: Внести
до Статуту Банку необхiднi змiни та доповнення в том числi пов'язаних зi
збiльшенням статутного капiталу, затвердити нову редакцiю Статуту АТ
"АЙБОКС БАНК";
Доручити Головi Правлiння Банку (а у разi його вiдсутностi тимчасово
виконуючому обов'язки) вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову
редакцiю Статуту Банка та в установленому чинним законодавством порядку
здiйснити всi необхiднi дiї щодо погодження Статуту Банку
в
НАЦIОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та дiї для державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС
БАНК", з правом передоручення.
Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Банку, якi вступлять в дiю пiсля
затвердження нової редакцiї Статуту та викласти в їх новiй редакцiї, а
саме:Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" ;Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" ; Положення про Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК". Кодекс
корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Порядок денний Зборiв:

річні

позачергові
X
18.12.2020
64,421

1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"АЙБОКС БАНК" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "АЙБОКС БАНК".
3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Членiв ради АТ
"АЙБОКС БАНК".
4. Обрання членiв Ради АТ"АЙБОКС БАНК".
5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення
розмiру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з Головою та Членами Ради Банку.
6. Схвалення значних правочинiв АТ "АЙБОКС БАНК" по операцiям з
розмiщення коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального
банку України.
7. Про надання згоди на вчиненя значного правочину, а саме придбання
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України.
8. Внесення змiн до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" та до внутрiшнiх положень
Банку шляхом викладення та затвердження їх у новiй редакцiї.
Щодо питання 1 вирiшили:
Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у наступному
складi: Голова лiчильної комiсiї: Буцька Тетяна Петрiвна, члени лiчильної
комiсiї: Бракало Анна Петрiвнну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
пiсля опечатування бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час
проведення Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та всiма
членами лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.
Щодо питання 2 вирiшили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку:доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин ;- для обговорення питань/вiдповiдей
- до 05 хвилин; - питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох хвилин
з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку денного, виключно
у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного
найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє
пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання
та пропозицiї, що не включенi до порядку денного розгляду не пiдлягають;- усi
виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв; голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна голосуюча
акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст
яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" i
затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та якi кожному з присутнiх
були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду питання та винесення Головою
Зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант
голосування. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає
бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього
питання; - пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування - до 05
хвилин; - до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення Ради
Банку; - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування; - Загальнi збори пiд час їх
проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за

умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах.
Щодо питання 3 вирiшили:
Припинити достроково з 18 грудня 2020 року повноваження Членiв ради АТ
"АЙБОКС БАНК".
Щодо питання 4 вирiшили:
Обрати Раду Банку у складi 5 (п'яти) фiзичних осiб на строк 3 роки до наступного
переобрання: Зварич Вiталiй Володимирович - представник акцiонера,
Мельниченко Володимир Вiталiйович - незалежний Член Ради Банку , Демиденко
Олександр Миколайович - незалежний Член Ради Банку, Суслов Вiктор Iванович
- незалежний Член Ради Банку, Лукашенко Олександр Олександрович представник акцiонера.
Щодо питання 5 вирiшили:
Затвердити умови трудового договору (контракту) або цивiльно-правового
договору, що укладатиметься з Головою Ради АТ"АЙБОКС БАНК", встановити
розмiр винагороди Голови Ради АТ"АЙБОКС БАНК", у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат на умовах, що викладенi у додатку № 2
до рiшення.
Уповноважити Голову Правлiння АТ"АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) або
уповноваженою ним особою на укладання трудового договору (контракту) або
цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Головою Ради АТ"АЙБОКС
БАНК".
Затвердити умови трудового договору (контракту) або цивiльно-правового
договору, що укладатиметься з обраними членами Ради АТ"АЙБОКС БАНК",
встановити розмiр винагороди обраним членам Ради АТ"АЙБОКС БАНК, що
викладенi у додатку №1 рiшення.
Уповноважити Голову Правлiння АТ"АЙБОКС БАНК" (у випадку його
вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правлiння) або
уповноваженою ним особою на укладання трудового договору (контракту) або
цивiльно-правового договору, що укладатиметься з кожним обраним членом Ради
АТ"АЙБОКС БАНК".
Щодо питання 6 вирiшили:
Схвалити значнi правочини АТ "АЙБОКС БАНК" по операцiям з розмiщення
коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України
за перiод з 01.01.2019 по 18.12.2020.
Щодо питання 7 вирiшили:
Надати згоду на вчинення значного правочину з розмiщення коштiв шляхом
придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку в рамках Єдиного
договору банкiвського обслуговування, укладеного з Нацiональним банком
України, та вчинення Банком правочину щодо цього договору, за умови, що
загальна сума такого правочину, вчиненого щодо придбання зазначених
депозитних сертифiкатiв, якi одночасно на вiдповiдну дату будуть перебувати у
власностi Банку, не перевищуватиме суму, що становить 50% вартостi активiв за
даними останньої рiчної звiтностi Банку. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 215 935 тис. грн. Спiввiдношення
граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 50%.

Щодо питання 8 вирiшили:
Внести до Статуту Банку необхiднi змiни та доповнення в том числi пов'язаних зi
збiльшенням статутного капiталу, затвердити нову редакцiю Статуту АТ
"АЙБОКС БАНК";
Доручити Головi Правлiння Банку (а у разi його вiдсутностi тимчасово
виконуючому обов'язки) вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову
редакцiю Статуту Банка та в установленому чинним законодавством порядку
здiйснити всi необхiднi дiї щодо погодження Статуту Банку
в
НАЦIОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та дiї для державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС
БАНК", з правом передоручення. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв
Банку, якi вступлять в дiю пiсля затвердження нової редакцiї Статуту та
викласти в їх новiй редакцiї, а саме: Положення про Раду ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"; Положення про Правлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК";
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК". Кодекс корпоративного управлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" .

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
29.09.2020
0

не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв з питаннями, що обов'язковi до
Інше (зазначити)
внесення до питань пордку денного згiдно ст. 32 Закону "Про
акцiонернi Товариства "
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

вiдсутнiсть кворуму

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради

Незалежний
член
наглядової

Залежний
член
наглядової

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

Мельниченко
Володимир
Вiталiйович
Демиденко
Олександр
Миколайович

ради
X

ради
Здiйснює координацiю роботи Служби
внутрiшнього аудиту та надання
аудиторських звiтiв Правлiнню та Радi,
налагоджує спiвпрацю iз зовнiшнiм
аудитором.
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння
щодо виконання планових показникiв
бiзнес-плану, технiчного забезпечення
Банку, автоматизацiї систем управлiння IТ.

X

Зварич Вiталiй
Володимирович

X

Голова Ради Банку:
- органiзовує роботу Ради Банку;
- скликає засiдання Ради Банку та головує на
них;
- вiдкриває загальнi збори, органiзовує
обрання секретаря загальних зборiв,
- пiдписує трудовий договiр з головою
правлiння, та членами Правлiння Банку;
- забезпечує вiдкрите обговорення та вiльний
обмiн думками на засiданнях Ради i
належний рiвень (повноту) розгляду на них
усiх питань.

Лукашенко
Олександр
Олександрович

X

Секретар Ради Банку:
За дорученням Голови Ради Банку
повiдомляє усiх членiв Ради Банку про
проведення засiдань Ради Банку, забезпечує
надсилання (вручення) членам Ради Банку
порядку денного засiдання, iнших
документiв та матерiалiв, що стосується
порядку денного, проектiв рiшень, тощо;
- Забезпечує пiдготовку та проведення
засiдань Ради Банку;
- Органiзовує ведення протоколiв засiдань
Ради Банку та складає проекти протоколiв
засiдань Ради Банку;
- Iнформує усiх членiв Ради Банку про
рiшення, прийнятi Радою Банку шляхом
заочного голосування;
- Зберiгає оригiнали протоколiв засiдань
Ради Банку, всiх примiрникiв пiдписаних
письмових протоколiв, що
розповсюджувались з метою прийняття
рiшень шляхом письмового опитування або
шляхом дистанцiйної участi через
проведення телефонної чи вiдео конференцiї;
- Здiйснює облiк всiєї кореспонденцiї,
адресованої Радi Банку, та органiзовує
пiдготовку вiдповiдей на таку

кореспонденцiю, тощо.
Суслов Вiктор
Iванович

X

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

Здiйснює контроль за роботою головного
ризик-менеджера.
У вiдповiдностi до Положення про Раду Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК", затвердженого
рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС
БАНК" вiд 25.04.2019 (протокол № 1), органiзацiйною формою
роботи Ради Банку є засiдання, яка скликаються в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
З метою належного виконання функцiй, покладених на Раду, та
оперативного прийняття вiдповiдних рiшень, засiдання Ради
скликались систематично. Протягом 2020 року було скликано та
проведено 85 засiдань Ради Банку, на яких загалом розглянуто
350 питань порядку денного.
Комплексно Радою Банку за 2020 було:
опрацьовано та затверджено 3 звiти про роботу Служби
внутрiшнього аудиту;
опрацьовано та затверджено 4 звiти щодо узагальнених
даних подiй операцiйного ризику, накопичених у базi внутрiшнiх
подiй операцiйного ризику, аналiз їх динамiки у порiвняннi з
попереднiми перiодами;
опрацьовано та затверджено 4 звiти щодо визначення
показника KRI, їх динамiки у порiвняннi з попереднiми
перiодами та вiдповiдностi встановленим граничним значенням;
опрацьовано та затверджено 4 звiти про результати
проведення стрес-тестування у АТ "АЙБОКС БАНК";
опрацьовано "Звiт про результати монiторингу
ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю
та оцiнки комплаєнс-ризикiв в АТ "АЙБОКС БАНК" у 4 кварталi
2019 року.
опрацьовано 3 звiти Управлiння комплаєнс та
внутрiшнього контролю щодо комплаєнс-ризику та про
результати монiторингу ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього контролю АТ "АЙБОКС БАНК", 2 з них
затверджено;
проведено реорганiзацiю по напряму управлiння ризикiв
та управлiння комплаєнс;
скликано та проведено 7 засiдань Загальних зборiв
акцiонерiв;
забезпечено здiйснення вiдбору зовнiшнього аудитора,
пiдписано договiр та розпочато виконання робiт з аудиту,
затверджено 52 положення про структурнi пiдроздiли
Банку;
затверджено ряд нормативних документiв Банку:
Кодекс корпоративної етики АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про Управлiння комплаєнс та внутрiшнього
контролю

Положення порядок пiдбору, оцiнки та обрання кандидата
на посаду керiвника АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про оцiнку ефективностi органiзацiї
корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про депозитарну дiяльнiсть депозитарної
установи АТ "АЙБОКС БАНК"
Механiзм конфiденцiйного повiдомлення про
неприйнятну поведiнку в банку/порушень в дiяльностi банку
(whistleblowing policy mechanism) АТ"АЙБОКС БАНК"
Положення "Про винагороду виконавчого органу АТ
"АЙБОКС БАНК"
Полiтика запровадження нових продуктiв та значних змiн
в дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК"
Декларацiя схильностi до ризикiв АТ "АЙБОКС БАНК", у
новiй редакцiї
Полiтика з управлiння кредитним ризиком в АТ
"АЙБОКС БАНК" у новiй редакцiї
Кредитна полiтики АТ "АЙБОКС БАНК" у новiй редакцiї
Полiтика управлiння комплаєнс-ризиком АТ "АЙБОКС
БАНК" у новiй редакцiї
Полiтика про органiзацiю системи внутрiшнього
контролю АТ "АЙБОКС БАНК" у новiй редакцiї
Положення "Про управлiння методологiї i проектiв АТ
"АЙБОКС БАНК";
Положення щодо порядку здiйснення операцiй iз
пов'язаними особами в АТ "АЙБОКС БАНК"
iншi внутрiшнi документи Банку з питань корпоративного
управлiння, системи управлiння ризиками в Банку та
внутрiшнього контролю;
погоджено здiйснення значних правочинiв Банку, а саме:
купiвля ОВДП в портфель Банку - 5 операцiй,
отримання рефiнансування вiд НБУ - 3 операцiї .
затверджено бюджет Банку та змiни до нього;
здiйснено пiдбiр та призначено начальника Служби
внутрiшнього аудиту Банку.
Згiдно Статуту Банку до компетенцiї Ради Банку вiдноситься
надання згоди
- на пiдставi рiшення, прийнятого Кредитним комiтетом Банку,
щодо оформлення договорiв (угод) по кредитним операцiям (крiм
гарантiй), авалям векселiв, а також внесення змiн до таких
договорiв (в т.ч. щодо подовження термiнiв, змiни умов
кредитування) на суму, що перевищують 500 000 гривень чи
еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, за виключенням
операцiй, якi здiйснюються на мiжбанкiвському ринку;
- на пiдставi рiшення, прийнятого уповноваженою посадовою
особою Банку (уповноваженими посадовими особами Банку) у
встановленому Радою Банку порядку, щодо оформлення
гарантiйних операцiй (гарантiй та пов'язаних з цим договорiв) на
суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень чи
еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, а також внесення змiн до
таких гарантiйних операцiй (гарантiй та/або пов'язаних з ними

договорiв), у т.ч. щодо подовження термiнiв чи змiни iнших
умов.
На виконання викладених положень Рада Банку постiйно
розглядала звернення Правлiння щодо оформлення договорiв по
кредитним операцiям i щодо гарантiйних операцiй та приймала
вiдповiднi рiшення.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Протягом 2020 року дiяльнiсть Ради Приватного акцiонерного
наглядової ради
товариства "АЙБОКС БАНК" здiйснювалась вiдповiдно до
Закону України "Про Банки та банкiвську дiяльнiсть", Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" (затвердженого
рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" вiд 20.04.2018
протокол № 1), Положення про Раду Приватного акцiонерного
товариства "АЙБОКС БАНК" (затвердженого рiшенням рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК" протокол № 1
вiд 25.04.2019).
В перiод 01 сiчня по 31 грудня 2020 року тричi змiнювався
кiлькiсний та особовий склад Ради.
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" вiд 27 листопада
2019 року (протокол № 3) встановлено кiлькiсний склад Ради
Банку у складi шести осiб та затверджено строком на три роки
наступних членiв Ради Банку:
Демиденка Олександра Миколайовича,
Захарчука Олександра Володимировича,
Логiнова Володимира Георгiйовича,
Маєряна Сорiна Володимировича.

Мельниченка Володимира Вiталiйовича,
Орлова Володимира Володимировича,
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" вiд 24 квiтня 2020
року (протокол № 1) в зв'язку з недостатньою кiлькiстю
незалежних директорiв у складi Ради Банку та вiдповiдно до
вимог п. 2 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства"
достроково (з 24.04.2020) припинено повноваження Голови та
Членiв Ради Банку.
Вищезазначеним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв з 27
квiтня 2020 року встановлено кiлькiсний склад Ради Банку у
складi шести осiб та затверджено строком на три роки наступних
членiв Ради Банку:
Демиденка Олександра Миколайовича,
Запорожченка Владислава Вадимовича,
Захарчука Олександра Володимировича,
Зварича Вiталiя Володимировича,
Логiнова Володимира Георгiйовича,
Мельниченка Володимира Вiталiйовича.
Вищезазначеними рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 27
листопада 2019 року (протокол № 3) та вiд 24 квiтня 2020 року
(протокол № 1) також:
затверджено основнi умови цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою
та членами Ради Банку;
встановлено розмiр винагороди Головi та членiв Ради
Банку вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв);
уповноважено Голову Правлiння Банку пiдписати
цивiльно-правовi договори, трудовi договори (контракти) з
Головою та членами Ради Банку.
В подальшому рiшенням позачергових Загальних Зборiв
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС
БАНК" вiд 18 грудня 2020 року (протокол № 6) припинено
достроково (з 18.12.2020) повноваження Ради АТ "АЙБОКС
БАНК".
Прийняття вищезазначеного рiшення зумовлено необхiднiстю
дотримання вимог ст. 39 Закону України "Про банки та
банкiвську дiяльнiсть" згiдно якої членами Ради Банку можуть
бути незалежнi директори та акцiонери (представники
акцiонерiв). Оскiльки Захарчук В.В. продав свiй пакет акцiй
Банку i втратив правовий статус акцiонера, Загальнi збори
акцiонерiв припинили повноваження чинної Ради Банку та
обрали її в новому кiлькiсному i особовому складi.
Вищезазначеним рiшенням вiд 18 грудня 2020 року обрано Раду
Банку у складi п'яти осiб на строк 3 роки у наступному складi:
Демиденко Олександр Миколайович (незалежний Член Ради
Банку),
Зварич Вiталiй Володимирович (представник акцiонера
Шевцової А.В.),

Лукашенко Олександр Олександрович (представник акцiонера
ТОВ "АЛЬФА КРОС",
Мельниченко Володимир Вiталiйович (незалежний Член Ради
Банку),
Суслов Вiктор Iванович ( незалежний Член Ради),
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 18 грудня 2020 року
(протокол № 6) також :
затверджено умови трудового договору (контракту) або
цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Головою
Ради АТ "АЙБОКС БАНК", встановлено розмiр винагороди
Голови Ради АТ "АЙБОКС БАНК", у тому числi заохочувальних
та компенсацiйних виплат на умовах, що викладенi в додатку №
2 до цього рiшення;
уповноважено Голову Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у
випадку його вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки
Голови Правлiння) або уповноважену ним особу на укладання
трудового договору (контракту) або цивiльно-правового
договору, що укладатиметься з Головою Ради АТ "АЙБОКС
БАНК";
затверджено умови трудового договору (контракту) або
цивiльно-правового договору, що укладатиметься з обраними
членами Ради АТ "АЙБОКС БАНК", встановлено розмiр
винагороди обраним членам Ради АТ "АЙБОКС БАНК", що
викладенi в додатку № 1 до цього рiшення;
уповноважено Голову Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" (у
випадку його вiдсутностi - тимчасово виконуючому обов'язки
Голови Правлiння) або уповноважену ним особу на укладання
трудового договору (контракту) або цивiльно-правового
договору, що укладатиметься з кожним обраним членом Ради АТ
"АЙБОКС БАНК".
Протягом 2020 року розподiл повноважень мiж членами Ради
Банку здiйснювався наступним чином.
Голова Ради Банку:
з 01.01.2020 по 21.07.2020 - Захарчук Олександр
Володимирович;
з 22.07.2020 по 31.12.2020 - Зварич Вiталiй Володимирович.
Секретар Ради Банку:
з 01.01.2020 по 21.07.2020 - Логiнов Володимир Георгiйович;
з 22.07.2020 по 20.12.2020 - Захарчук Олександр Володимирович
з 21.12.2020 по 31.12.2020 - Лукашенко Олександр
Олександрович.
Члени Ради Банку (пропорцiйного термiну повноважень):
Демиденко Олександр Миколайович, Запорожченко Владислава
Вадимовича, Маєрян Сорiн Володимирович, Мельниченко
Володимир Вiталiйович, Орлов Володимир Володимирович.
Вищезазначенi Члени Ради Банку, у перiод дiї повноважень
протягом 2020 року, були присутнiми на засiданнях Ради Банку:
Захарчук Олександр Володимирович - 77 засiдань (iз них: 44 - як
Голова Ради Банку, 33 - як Член Ради Банку ), перiод дiї
повноважень: 01.01.2020 - 18.12.2020;
Зварич Вiталiй Вiталiйович - 80 засiдань (iз них: 39 - як Голова

Ради Банку, 41 - як Член Рад Банку), перiод дiї повноважень:
2020 рiк;
Демиденко Олександр Миколайович - 77 засiдань, перiод дiї
повноважень: 2020 рiк;
Запорожченко Владислав Вадимович - 15 засiдань, перiод дiї
повноважень: 27.04.2020-18.12.2020);
Логiнов Володимир Георгiйович - 76 засiдань, перiод дiї
повноважень: 01.01.2020 -18.12.2020;
Лукашенко Олександр Олександрович - 3 засiдання, перiод дiї
повноважень: 21.12.2020- 31.12.2020;
Маєрян Сорiн Володимирович - 9 засiдань, перiод дiї
повноважень: 01.01.2020 - 24.04.2020;
Мельниченко Володимир Вiталiйович - 81 засiдань, перiод дiї
повноважень: 2020 рiк;
Орлов Володимир Володимирович - 0 засiдань, перiод дiї
повноважень: 01.01.2020 -24.04.2020.
У вiдповiдностi до Положення про Раду Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК", затвердженого
рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ 2АЙБОКС
БАНК" вiд 25.04.2019 (протокол № 1), органiзацiйною формою
роботи Ради Банку є засiдання, яка скликаються в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
З метою належного виконання функцiй покладених на Раду та
оперативного прийняття вiдповiдних рiшень, засiдання Ради
скликались значно частiше. Протягом 2020 року було скликано
та проведено 85 засiдань Ради Банку, на яких загалом розглянуто
350 питань порядку денного.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Виконавчим органом
Банку, який здiйснює
управлiння його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння
Банку (далi - Правлiння).
До компетенцiї Правлiння
належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною
дiяльнiстю Банку.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правлiння виконує такi функцiї:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку
проектiв бюджету Банку, у т.ч. у разi необхiдностi пiврiчних та
квартальних бюджетiв Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку
Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форм та встановлення порядку монiторингу
дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
затвердженою Радою Банку, забезпечення впровадження
процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури
Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем,
що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку,
виявленнi порушення законодавства України, внутрiшнiх
положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану
Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що
виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною
дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
10) Органiзацiя та здiйснення керiвництва оперативною
дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень загальних зборiв
та Ради Банку;
11) Пiдготовка звiтiв щодо рiчних результатiв дiяльностi Банку та
пропозицiй щодо основних перспективних напрямкiв дiяльностi
Банку та подання їх на затвердження Загальним зборам та/або
Радi Банку;

12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат
дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
13) У разi необхiдностi пiдготовка квартальних звiтiв щодо
квартальних результатiв дiяльностi Банку та подання їх для
розгляду Радi Банку;
14) Розроблення внутрiшнiх положень, що регламентують
дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно
iз стратегiєю розвитку Банку, їх погодження та забезпечення
пiдготовки для затвердження Радою Банку;
15) Визначення перелiку операцiй вiддiлень Банку;
16) Прийняття за погодженням з Радою Банку рiшення про
здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали
iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань
та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими
корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття
Банком корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на
заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з
метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не
перевищує одного року з дня їх придбання;
17) Органiзацiя та проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
18) Прийняття рiшень про створення комiтетiв Банку та
затвердження положень про них, призначення голiв та членiв
таких комiтетiв;
19) Прийняття рiшення про укладення договорiв стосовно
придбання чи вiдчуження основних засобiв Банку в межах лiмiтiв
сум, встановлених Радою Банку;
20) Здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийнятi рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу та
про придбання (викуп) власних акцiй з метою їх анулювання;
21) Повiдомлення кредиторiв про зменшення статутного
капiталу;
22) Прийняття вiд акцiонерiв заяв про продаж акцiй;
23) Отримання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру
статутного капiталу товариства (у разi наявностi таких);
24) Питання дiяльностi Банку, якi не передбаченi цим Статутом,
вiдносяться до компетенцiї Правлiння Банку, якщо вони не
вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Ради
Банку i не були делегованi Правлiнню.
Правлiння Банку зобов'язане отримати попереднiй дозвiл Ради
Банку на укладання будь-яких договорiв щодо придбання i
розпорядження (вiдчуження, передачi в заставу або в оренду
тощо) майном Банку, яке вiдповiдно до законодавства України
вiдноситься до основних фондiв (засобiв) у разi, якщо цiна
зазначених договорiв перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч)
гривень.
Рiшення i розпорядження Правлiння, виданi в межах його
повноважень, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Банку.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

СКЛАД ПРАВЛIННЯ:
Виконуюча обов'язки Голови Правлiння - Голяк Свiтлана
Євгенiвна;
Директор Департаменту казначейства i фiнансових операцiй,
член Правлiння - Гармаш Свiтлана Євгенiвна;
Заступник Голови Правлiння - Кiвак Заряна Вiкторiвна;
Начальник управлiння iнформацiйної безпеки, член Правлiння Таранюк Олександр Володимирович.
Протягом звiтного перiоду у внутрiшнiй структурi виконавчого
органу вiдбулися наступнi змiни:
02.01.2020 призначено Яковлєва Дмитра Павловича Заступником Голови Правлiння, Член Правлiння.
08.04.2020 звiльнено (припинено повноваження) Заступника
Голови Правлiння, Члена Правлiння Яковлєва Дмитра
Павловича.
01.06.2020 звiльнено (припинено повноваження) Голови
Правлiння Хейло Галина Михайлiвна, звiльнення на пiдставi
заяви про звiльнення, за угодою сторiн, та призначено
Т.в.о.Голови Правлiння Кiвак Заряну Вiкторiвну.
03.06.2020 звiльнено (припинено повноваження) Заступник
Голови Правлiння Маринченко Вiкторiї Вiталiївни, члена
Правлiння Iлiчкiн Олександра Володимировича, на пiдставi їх
заяви про звiльнення.
03.06.2020 обрано (призначено) члена Правлiння Головач
Оксану Костянтинiвну, члена Правлiння, Директора казначейства
Гармаш Свiтлану Євгенiвну
10.07.2020 припинено повноваження члена Правлiння Вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу Головач Оксани Костянтинiвни, обрано
(призначено) члена Правлiння - Вiдповiдального працiвника за
проведення фiнансового монiторингу Голяк Свiтлану Євгенiвну
26.11.2020 обрано (призначено) Членом Правлiння, Начальника
управлiння iнформацiйної безпеки Таранюка Олександра
Володимировича.
03.12.2020 припинено повноваження у зв'язку з переведенням
Т.в.о. Голови Правлiння Кiвак Заряна Вiкторiвна, обрано В.о.
Голови Правлiння Голяк Свiтлану Євгенiвну, обрано Т.в.о.
Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового
монiторингу Головач Оксану Костянтинiвну, припинено
повноваження Вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу Голяк Свiтлана Євгенiвна, призначено
(переведено) Кiвак Заряну Вiкторiвну па посаду Заступник
Голови Правлiння.
Протягом 2020 року проведено 104 засiдання Правлiння, на який
було розглянуто 218 питань щодо поточної дiяльностi Банку.
Правлiнням органiзовано розроблення/оновлення та
погодження/затвердження внутрiшнiх нормативних документiв
Банку:
типовi форми договорiв
Положення про використання змiнних носiїв iнформацiї в
АТ "АЙБОКС БАНК";

Положення про доступ до ресурсiв
iнформацiйно-телекомунiкацiйної мережi АТ "АЙБОКС БАНК";
Положення про навчання з питань iнформацiйної безпеки
в АТ "АЙБОКС БАНК";
Положення про правила зберiгання, захисту, використання
та розкриття банкiвської таємницi в АТ "АЙБОКС БАНК".
Правила використання електронних грошей на базi
наперед оплачених карток мiжнародної платiжної системи
MasterCard.
Технологiчна карта "Вiдкриття та обслуговування
поточних рахункiв фiзичних осiб, операцiї за якими
здiйснюються з використанням електронних платiжних засобiв, у
Приватному акцiонерному товариствi "АЙБОКС БАНК";
Порядок облiку бланкiв платiжних карток та пiн-конвертiв
Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК".
Положення про тарифний комiтет Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК"
Положення про тендерний комiтет АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про кредитний комiтет Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК"
Положення про бюджетний комiтет Приватного
акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК"
Положення про комiтет управлiння безперервнiстю
дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про комiтет по управлiнню активами та
пасивами Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС
БАНК"
Iнструкцiя з внутрiшньої кодифiкацiї структурних
пiдроздiлiв АТ "АЙБОКС БАНК".
Стандарт банкiвського продукту "Iнтернет-еквайринг" в
АТ "АЙБОКС БАНК"
Стандарт банкiвського продукту "Account2card"" в АТ
"АЙБОКС БАНК"
Технологiчна карта виконання АТ "АЙБОКС БАНК"
операцiй Account2card та операцiй "Iнтернет еквайринг"
Положення про органiзацiю та порядок ведення
претензiйної роботи щодо операцiй з платiжними картками
мiжнародних платiжних систем в АТ "АЙБОКС БАНК"
Положення про органiзацiю та порядок роботи банкоматiв
АТ "АЙБОКС БАНК".
Положення про порядок розробки, погодження,
затвердження, розмiщення та актуалiзацiї внутрiшнiх
нормативних документiв в АТ "АЙБОКС БАНК";
Порядок розробки, погодження, затвердження положень
про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй працiвникiв в
АТ "АЙБОКС БАНК";
Технологiчна карта запровадження нових продуктiв та
значних змiн в дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК".
Полiтика запровадження нових продуктiв та значних змiн
в дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК".
Декларацiя схильностi до ризикiв АТ "АЙБОКС БАНК", у

новiй редакцiї;
Полiтика з управлiння кредитним ризиком в АТ
"АЙБОКС БАНК", у новiй редакцiї;
Кредитна полiтика АТ "АЙБОКС БАНК", у новiй редакцiї.
Методика проведення стрес-тестування в АТ "АЙБОКС
БАНК", у новiй редакцiї.
Полiтика управлiння комплаєнс-ризиком АТ "АЙБОКС
БАНК", у новiй редакцiї;
Полiтики про органiзацiю системи внутрiшнього
контролю АТ "АЙБОКС БАНК", у новiй редакцiї.
Публiчна пропозицiя АТ "АЙБОКС БАНК" на укладання
Договору про комплексне банкiвське обслуговування.
Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi АТ "АЙБОКС
БАНК", у новiй редакцiї;
План фiнансування в кризових ситуацiях АТ "АЙБОКС
БАНК";
Положення щодо порядку здiйснення операцiй iз
пов'язаними особами в АТ "АЙБОКС БАНК", у новiй редакцiї.
Опис фiзичного середовища АТ "АЙБОКС БАНК";
Полiтика iнформацiйної безпеки АТ "АЙБОКС БАНК", у
новiй редакцiї;
Положення про управлiння iнцидентами безпеки
iнформацiї АТ "АЙБОКС БАНК", у новiй редакцiї.
Положення про оцiнку достатностi капiталу АТ "АЙБОКС
БАНК"
Положення про бюджетний процес в АТ "АЙБОКС
БАНК", у новiй редакцiї.
Положення про порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв
банку при здiйсненнi господарських (внутрiшньобанкiвських)
операцiй в АТ "АЙБОКС БАНК"
Порядок розробки, погодження, затвердження положень
про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй працiвникiв
АТ "АЙБОКС БАНК"
Стандарт банкiвського продукту "Споживчий кредит пiд
заставу нерухомостi" та Типової форми договору до стандарту
банкiвського продукту "Споживчий кредит пiд заставу
нерухомостi"
Методика розрахунку розмiру резервiв пiд зменшення
корисностi фiнансових активiв вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi АТ "АЙБОКС БАНК".
Програма здiйснення належної перевiрки клiєнтiв АТ
"АЙБОКС БАНК".
При Правлiннi банку створенi працювали наступнi комiтети:
КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ:
Голова Комiтету - Голяк Свiтлана Євгенiвна (в.о. Голови
Правлiння).
Заступник Голови комiтету - Загребельна Iрина Анатолiївна
(Начальник управлiння кредитування).
Члени Комiтету:
Суходольський Сергiй Миколайович (Начальник вiддiлу по
роботi з проблемною заборгованiстю управлiння правового

забезпечення);
Яковлєв Дмитро Павлович (Директор з розвитку iнновацiйного
бiзнесу).
Коцюбинський Павло Станiславович (Начальник управлiння
правового забезпечення);
Кiндрась Ярослав Iванович (Начальник управлiння банкiвської
безпеки);
Гармаш Свiтлана Євгенiвна (Директор Департамента
казначейства i фiнансових операцiй, член Правлiння);
Крулiковська Ярослава Iгорiвна (Начальник Управлiння аналiзу
та контролю за ризиками);
Казанцев Олексiй Миколайович (Радник Голови Правлiння) з
правом дорадчого голосу.
ТАРИФНИЙ КОМIТЕТ:
Голова Комiтету - Яковлєв Дмитро Павлович (Директор з
розвитку iнновацiйного бiзнесу.
Заступник Голови комiтету - Загребельна Iрина Анатолiївна
(Начальник управлiння кредитування).
Члени Комiтету:
Кiньколих Тетяна Миколаївна (Головний Бухгалтер);
Кiвак Заряна Вiкторiвна (Заступник Голови Правлiння);
Довбах Юлiя Олексiївна (Начальник управлiння комплаєнс та
внутрiшнього контролю);
Гармаш Свiтлана Євгенiвна (Директор Департамента
казначейства i фiнансових операцiй, член Правлiння).
КОМIТЕТ ПО УПРАВЛIННЮ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ:
Голова Комiтету - Гармаш Свiтлана Євгенiвна (Директор
Департамента казначейства i фiнансових операцiй, член
Правлiння).
Заступник Голови комiтету - Загребельна Iрина Анатолiївна
(Начальник управлiння кредитування).
Члени Комiтету:
Кiвак Заряна Вiкторiвна (Заступник Голови Правлiння);
Довбах Юлiя Олексiївна (Начальник управлiння комплаєнс та
внутрiшнього контролю);
Яковлєв Дмитро Павлович (Директор з розвитку iнновацiйного
бiзнесу);
Крулiковська Ярослава Iгорiвна (Начальник Управлiння аналiзу
та контролю за ризиками).
ТЕНДЕРНИЙ КОМIТЕТ:
Голова Комiтету - Кiндрась Ярослав Iванович (Начальник
управлiння банкiвської безпеки).
Заступник Голови комiтету - Кiвак Заряна Вiкторiвна (Заступник
Голови Правлiння).
Члени Комiтету:
Довбах Юлiя Олексiївна (Начальник управлiння комплаєнс та
внутрiшнього контролю);
Гармаш Свiтлана Євгенiвна (Директор Департамента

казначейства i фiнансових операцiй, член Правлiння);
Суходольський Сергiй Миколайович (Начальник вiддiлу по
роботi з проблемною заборгованiстю управлiння правового
забезпечення);
Коцюбинський Павло Станiславович (Начальник управлiння
правового забезпечення);
КОМIТЕТ УПРАВЛIННЯ БЕЗПЕРЕРВНIСТЮ ДIЯЛЬНОСТI:
Голова Комiтету - Голяк Свiтлана Євгенiвна (в.о. Голови
Правлiння).
Заступник Голови Комiтету - Яковлєв Дмитро Павлович
(Директор з розвитку iнновацiйного бiзнесу).
Члени Комiтету:
Кiндрась Ярослав Iванович (Начальник управлiння банкiвської
безпеки);
Таранюк Олександр Володимирович (Начальник управлiння
iнформацiйної безпеки);
Довбах Юлiя Олексiївна (Начальник управлiння комплаєнс та
внутрiшнього контролю);
Селецький Вячеслав Євгенiйович (Начальник управлiння
iнформацiйних технологiй);
Коцюбинський Павло Станiславович (Начальник управлiння
правового забезпечення);
Крулiковська Ярослава Iгорiвна (Начальник Управлiння аналiзу
та контролю за ризиками).

Оцінка роботи
виконавчого органу

Роботу Правлiння Банку в 2020 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Банку i
положенням його установчих документiв.

Примітки
Вiдповiдно до закону Цiннi папери та фондовий ринок зазначаємо: Управлiння ризиками - це
процес, за допомогою якого Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини,
здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж
рiзними категорiями (видами) ризикiв.
Мiсiя управлiння ризиками - пiдтримання системи ризик-менеджменту, яка дозволяє Радi Банку,
Керiвництву та Колегiальним органам Банку ефективно керувати i розподiляти ресурси по
прiоритетним напрямам дiяльностi для забезпечення прийнятного для Банку рiвня ризикiв i
отримання найбiльшої користi вiд таких вкладень за рахунок iдентифiкацiї, оцiнки, управлiння
та монiторингу ризикiв.
Управлiння ризиками спрямоване на досягнення таких цiлей:
-ризики повиннi бути зрозумiлi та усвiдомленi Банком, його керiництвом;
-ризики повиннi бути в межах допустимих рiвнiв, установлених Радою Банку;
-рiшення щодо прийняття ризику повиннi вiдповiдати стратегiчним цiлям Банку;
-рiшення про прийняття ризику мають бути конкретними та чiткими;
-очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику.
Банк створює комплексну та адекватну систему управлiння ризиками, що враховує специфiку
роботи Банку, встановленi Нацiональним банком України вимоги щодо управлiння ризиками.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вiн виникає, на рiвнi

Правлiння Банку, а також на рiвнi Ради Банку.
Банк утворює постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками, що має вiдповiдати за
впровадження внутрiшнiх положень та процедур управлiння ризиками вiдповiдно до визначених
Радою Банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками.
Дiяльнiсть органiв Банку у сферi управлiння ризиками може регулюватися таким чином:
- акцiонери призначає членiв Ради Банку;
- Рада банку встановлює полiтики управлiння ризиками та контролює їх виконання;
- Правлiння Банку впроваджує полiтики управлiння ризиками;
- служба внутрiшнього аудиту перевiряє вiдповiднiсть дiяльностi Банку встановленiй полiтицi та
забезпечує належнi процеси корпоративного управлiння, оцiнки системи внутрiшнього
контролю та управлiння ризиками;
- зовнiшнi аудитори з метою висловлення думки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi
оцiнюють полiтики, процедури та практики управлiння ризиками в Банку.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Банк створив органiзацiйну структуру системи управлiння ризиками, яка забезпечує чiткий
розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками мiж суб'єктами системи
управлiння ризиками, а також мiж працiвниками Банку, та передбачає їх вiдповiдальнiсть згiдно
з таким розподiлом. Система управлiння ризиками вiдповiдає розмiру, бiзнес-моделi, масштабу
дiяльностi, видам, складностi операцiй Банку та забезпечує виявлення, вимiрювання (оцiнку),
монiторинг, звiтування, контроль та пом'якшення всiх суттєвих ризикiв Банку з метою
визначення Банком величини капiталу, необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв,
притаманних його дiяльностi (внутрiшнього капiталу).
Банк здiйснює комплексну оцiнку наступних суттєвих видiв ризикiв: кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, процентний ризик банкiвської книги, ринковий ризик, операцiйний ризик,
комплаєнс ризик.
Процес незалежного контролю ризикiв не належить до ризикiв ведення дiяльностi, таких,
наприклад, як змiна середовища, технологiї та змiни в галузi. Такi ризики контролює Банк у ходi
процесу стратегiчного планування.
Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя, монiторинг, аналiз i управлiння
ризиками, з якими стикається Банк. Система управлiння ризиками передбачає зважену полiтику
щодо визначення допустимого рiвня ризикiв, апетиту до ризикiв, встановлених лiмiтiв на ризики
та, здiйснення постiйного монiторингу їх дотримання, впровадження засобiв контролю.
Суб'єктами системи управлiння ризиками Банку є:
Рада Банку
Правлiння Банку та його комiтети:
Кредитний комiтет;
Комiтет по управлiнню активами та пасивами;
Тендерний комiтет;
Тарифний комiтет;
Комiтет управлiння безперервнiстю дiяльностi.
Служба внутрiшнього аудиту (третя лiнiя захисту);
Головний ризик - менеджер (CRO) та управлiння аналiзу та контролю за ризиками (друга лiнiя
захисту);
Головний комплаєнс - менеджер (CCO) та управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю
(друга лiнiя захисту);
Бiзнес - пiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки (перша лiнiя захисту).

Функцiї управлiння ризиками розподiленi в Банку в такий спосiб:
Рада Банку. Рада Банку визначає загальну Стратегiю управлiння ризиками в Банку, здiйснює
загальне управлiння ризиками в Банку та має право створювати iншi комiтети та делегувати їм
частину своїх функцiй з управлiння ризиками. Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за
створення комплексної, адекватної та ефективної системи управлiння ризиками, на якi
наражається Банк у своїх дiяльностi.
Правлiння. Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Ради Банку щодо
впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи Стратегiю та Полiтики з управлiння
ризиками, Культуру управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного
управлiння ризиками.
Комiтети. В процесi здiйснення функцiї контролю i управлiння ризиками Правлiння банку
(перша лiнiя захисту) делегує частину своїх функцiй, повноважень i безпосереднього управлiння
ризиками профiльним комiтетам Банку.
Бiзнес-пiдроздiли. Бiзнес-пiдроздiли - суб'єкти першої лiнiї захисту. Перша лiнiя захисту
включає в себе процес управлiння визначеними Банком ризиками на рiвнi кожного структурного
пiдроздiлу Банку та його процесiв. В межах першої лiнiї захисту в Банку призначаються ризик координатори. Ризик - координатори вiдповiдальнi за поточне управлiння ризиками (оцiнку,
контроль, пом'якшення та звiтування), ефективне управлiння вiдповiдними ризиками, в
банкiвських процесах в яких вони приймають участь.
Друга лiнiя захисту. Рада Банку створила постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками:
управлiння аналiзу та контролю за ризиками та управлiння комплаєнс та внутрiшнього
контролю i забезпечує незалежнiсть цих пiдроздiлiв.
Управлiння аналiзу та контролю за ризиками. Пiдроздiл пiдпорядковується Головному ризик менеджеру (CRO). Головний ризик - менеджер (CRO) має право бути присутнiм на засiданнях
Правлiння Банку, профiльних комiтетiв, утворених Правлiнням Банку, та накладати заборону
(вето) на рiшення цих органiв, якщо реалiзацiя таких рiшень призведе до порушення
встановленого ризик - апетиту та/або затверджених лiмiтiв ризику, та невiдкладно iнформує
Раду Банку про такi рiшення.
Управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю. Пiдроздiл пiдпорядковується Головному
комплаєнс - менеджеру (CCO). Головний комплаєнс - менеджер (CCO) має право бути
присутнiм на засiданнях Правлiння Банку, профiльних комiтетiв, утворених Правлiнням Банку,
та накладати заборону (вето) на рiшення цих органiв, якщо реалiзацiя таких рiшень призведе до
порушення вимог законодавства, вiдповiдних стандартiв професiйних об'єднань, дiя яких
поширюється на Банк, конфлiкту iнтересiв, та невiдкладно iнформує Раду Банку про такi
рiшення.
Третя лiнiя захисту. Служба внутрiшнього аудиту перiодично проводить аудит процесiв
управлiння ризиками, що вiдбуваються у Банку, пiд час якого перевiряється як достатнiсть
процедур, так i виконання цих процедур Банком.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів
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Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Інше (запишіть)

Положення про винагороду Ради Банку,Положення про всi
структцрнi пiдроздiли АТ "АЙБОКС БАНК"

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
ні
ні
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
так
так
ні
так
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

1

Дробот Володимир Iванович

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

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

50,148971

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

169 495 000
Опис

0

д/в
д.в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Голова та члени Правлiння призначаються та звiльняються Радою Банку. Пiдстави звiльнення з
посади Голови та членiв Правлiння визначається чинним законодавством та умовами укладених
з ними трудових договорiв (у разi їх укладення). У разi припинення повноважень Голови
Правлiння за рiшенням Ради Банку одночасно приймається рiшення про призначення нового
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Особа, яка
призначена тимчасово здiйснювати повноваження Голови Правлiння користується усiма
правами, виконує всi обов'язки та здiйснює усi повноваження Голови Правлiння, передбаченi
цим Статутом i чинним законодавством України.
Розмiри та порядок отримання членами Правлiння винагороди встановлюються Положенням
про винагороду членiв Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК", яке затверджується Радою. та є
конфiденцiйною iнформацiєю.
До складу Ради Банку обираються акцiонери Банку, їх представники та/або незалежнi члени
Ради (незалежнi директори). Членом Ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична
особа. Члени Ради Банку повиннi мати повну цивiльну дiєздатнiсть.
Кiлькiсть членiв Ради Банку становить 5 (п'ять) осiб.
Порядок дiяльностi представника акцiонера у Радi Банку визначається самим акцiонером.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Ради.
Рада Банку не менш як на одну на одну третину має складатися з незалежних членiв Ради
(незалежних директорiв), при цьому кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб. Вимоги до
осiб, якi не можуть вважатися незалежними членами Ради (незалежними директорами),
встановлюються законодавством України.
Члени Ради обираються Акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв строком
на бiльше нiж три роки. Конкретний строк обрання членiв Ради визначається рiшенням
Загальних зборiв.
Членам Ради Банку за виконання їх обов'язкiв може виплачуватись винагорода. Загальнi збори
акцiонерiв можуть прийняти рiшення щодо укладання з членом Ради Банку безоплатного
цивiльно-правового договору.
Винагорода членiв Ради Банку за виконання своїх обов'язкiв складається iз щомiсячної базової
винагороди та додаткової винагороди.
Розмiр щомiсячної базової винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Банку, але не може бути нижчою за встановлену мiнiмальну заробiтну плату. Розмiр щомiсячної
базової винагороди зазначається в цивiльно-правовому договорi або в трудовому договорi
(контрактi), що укладається з кожним Членом Ради Банку.
Виплата щомiсячної базової винагороди членам Ради Банку за вiдпрацьований мiсяць
здiйснюється одночасно iз виплатою заробiтної плати усiм iншим категорiям працiвникiв Банку
за вiдповiдний перiод. Виплата винагороди члену Ради Банку може здiйснюватись за його
письмовою заявою одноразово за певний перiод, але сумарно не бiльше, нiж за три мiсяцi, в
строк до 7-го числа мiсяця, наступного за цим перiодом.
У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради Банку базова винагорода
виплачується за фактично вiдпрацьований час.
За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Банку за звiтний рiк членам Ради може
виплачуватись додаткова винагорода. Рiшення щодо виплати та розмiру додаткової винагороди
приймається Загальними зборами акцiонерiв. Розмiр додаткової винагороди встановлюється
Загальними зборами як процент вiд базової винагороди.

Джерелом виплати додаткової винагороди є чистий прибуток Банку. При вiдсутностi
прибутку за результатами звiтного року додаткова винагорода членам Ради банку не
виплачується.
Членам Ради Банку, залежно вiд їх участi в роботi Ради Банку, можуть виплачуватись
наступнi види додаткової винагороди :
- за виконання обов'язкiв члена будь-якого з комiтетiв Ради Банку;
- за виконання обов'язкiв Голови будь-якого з комiтетiв Ради Банку;
- за виконання обов'язкiв Голови Ради банку;
- за виконання обов'язкiв незалежного члена Ради Банку.
Виплата членам Ради Банку додаткової винагороди проводиться протягом 30 днiв пiсля
прийняття рiшення Загальними зборами, шляхом перерахування грошових коштiв на
особистий банкiвський рахунок члена Ради Банку, який зазначається в цивiльно-правовому
договорi, контрактi при укладаннi.
У разi виконання членом Ради Банку декiлькох додаткових обов'язкiв (у тому числi членство в
декiлькох Комiтетах), додаткова винагорода може виплачуватись за виконання кожної з таких
обов'язкiв, але в пiдсумку не може складати бiльше 50% розмiру базової винагороди.
У випадках дострокового припинення повноважень члена Ради Банку додаткова винагорода не
виплачується.
Загальнi збори акцiонерiв мають право прийняти рiшення щодо компенсування членом Ради
Банку збиткiв, що виникли внаслiдок його дiй або бездiяльностi.
9) повноваження посадових осіб емітента
До повноважень Ради Банку належать такi функцiї:
1)
Затвердження внутрiшнiх положень Банку, що регламентують дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв Банку та вiдокремлених пiдроздiлiв Банку крiм положень, затвердження яких
належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
2)
Затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного
товариства;
3)
Затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства;
4)
Скликання загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,
крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, а також визначення способу
направлення повiдомлення про проведення загальних зборiв та проект порядку денного
акцiонерам;
5)
Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Радою;
6)
Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7)
Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв
вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
8)
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
9)
Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10)
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11)
Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
12)
Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, затвердження
умов контрактiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди ;
13)
Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
14)
Обрання та припинення повноважень керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

15)
Затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
16)
Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо
його дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, опублiкування Банком iнформацiї про
принципи (кодекс) корпоративного управлiння Банку;
17)
Розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
18)
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України
"Про акцiонернi товариства";
19)
Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Банку для проведення зовнiшнього аудиту та
визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
20)
Затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Банку для прийняття рiшення щодо
нього;
21)
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством
України та цим Статутом;
22)
Визначення дати складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до
законодавства України та цього Статуту;
23)
Вирiшення питань про участь Банку у групах;
24)
Прийняття рiшень про створення та/або участь Банку у будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)
Прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї
та лiквiдацiї, створення (вiдкриття) та припинення дiяльностi (лiквiдацiю) вiдокремлених
пiдроздiлiв Банку (в т.ч. вiддiлень Банку), затвердження їх статутiв i положень;
26)
Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
27)
Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ради Банку роздiлом XVI Закону України
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
товариства;
28)
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
29)
Прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi України "Про акцiонернi товариства";
30)
Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
31)
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов
договору, що укладається з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
32)
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи, в
тому числi депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
33)
Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiї акцiонерам
про придбання належних їм акцiй;
34)
Затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв Банку;
35)
Затвердження бюджету Банку, у т. ч. бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;

36)
Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури
управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
37)
Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
38)
Контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
39)
Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
40)
Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
41)
Визначення кредитної полiтики Банку;
42)
Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту, та його дочiрнiх пiдприємств;
43)
Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до
законодавства України;
44)
Призначення голови та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв
Радою Банку);
45)
Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення;
46)
Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю. Розгляд звiтiв та пропозицiй щодо усунення виявлених порушень пiдроздiлом
внутрiшнього аудиту;
47)
Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
48)
49)
Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються
з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення
розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
50)
Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення
про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств;
51)
погодження штатного розпису Банку;
52)
Здiйснення контролю за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв Банку;
53)
Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
54)
Обрання та вiдкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру
його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем;
55)
Надання згоди:
- на пiдставi рiшення, прийнятого Кредитним комiтетом Банку, щодо оформлення договорiв
(угод) по кредитним операцiям (крiм гарантiй), авалям векселiв, а також внесення змiн до таких
договорiв (в т.ч. щодо подовження термiнiв, змiни умов кредитування) на суму, що
перевищують 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень чи еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, за
виключенням операцiй, якi здiйснюються на мiжбанкiвському ринку. Таке погодження
оформлюється протоколом Ради Банку, який пiдписується протягом 2-х днiв з моменту
прийняття такого рiшення Кредитним комiтетом;
- на пiдставi рiшення, прийнятого уповноваженою посадовою особою Банку (уповноваженими
посадовими особами Банку) у встановленому Радою Банку порядку, щодо оформлення
гарантiйних операцiй (гарантiй та пов'язаних з цим договорiв) на суму, що перевищує 500 000,00
(п'ятсот тисяч) гривень чи еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, а також внесення змiн до
таких гарантiйних операцiй (гарантiй та/або пов'язаних з ними договорiв), в т.ч. щодо
подовження термiнiв чи змiни iнших умов. Дане погодження оформлюється протоколом Ради
Банку, який пiдписується протягом 2-х днiв з моменту прийняття вiдповiдного рiшення
уповноваженою посадовою особою Банку (уповноваженими посадовими особами Банку);

56)
може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для попереднього
вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї наглядової
ради (Комiтет Ради з питань призначень, Комiтет Ради з винагород, Комiтет Ради з питань
аудиту) ;
57)
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення,
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю
аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення
перевiрок пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
58)
Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України "Про акцiонернi товариства";
59) Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй та повернення коштiв, унесених в
оплату за акцiї;
60) Фiнансування дiяльностi комiтетiв наглядової ради, у тому числi залучення для фахових
консультацiй юристiв, фiнансових та iнших експертiв, здiйснюється товариством у порядку,
визначеному статутом, вiдповiдним положенням та/або рiшенням загальних зборiв;
61) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради Банку згiдно iз
чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Раду Банку, або переданi на вирiшення
Радi Банку Загальними зборами.
Питання, що згiдно законодавства належать до виключної компетенцiї Ради Банку, не можуть
вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Ради Банку можуть бути переданi питання, що
належать до компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв.
Виключна компетенцiя Ради Банку може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту.
За рiшенням загальних зборiв на Раду Банку може бути покладено виконання окремих функцiй,
що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, якi згiдно з
законодавством України вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
До повноважень:
Правлiння виконує такi функцiї:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, у т.ч. у разi
необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку
Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форм та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженою Радою Банку,
забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленнi порушення
законодавства України, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового
стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi
дiяльностi Банку;
9) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань,
що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
10) Органiзацiя та здiйснення керiвництва оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання

рiшень загальних зборiв та Ради Банку;
11) Пiдготовка звiтiв щодо рiчних результатiв дiяльностi Банку та пропозицiй щодо основних
перспективних напрямкiв дiяльностi Банку та подання їх на затвердження Загальним зборам
та/або Радi Банку;
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням
їх Загальними зборами;
13) У разi необхiдностi пiдготовка квартальних звiтiв щодо квартальних результатiв дiяльностi
Банку та подання їх для розгляду Радi Банку;
14) Розроблення внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i
вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку, їх погодження та
забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку;
15) Визначення перелiку операцiй вiддiлень Банку;
16) Прийняття за погодженням з Радою Банку рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi
(складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що
випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття
Банком корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї
цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не
перевищує одного року з дня їх придбання;
17) Органiзацiя та проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
18) Прийняття рiшень про створення комiтетiв Банку та затвердження положень про них,
призначення голiв та членiв таких комiтетiв;
19) Прийняття рiшення про укладення договорiв стосовно придбання чи вiдчуження основних
засобiв Банку в межах лiмiтiв сум, встановлених Радою Банку;
20) Здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi рiшення про зменшення
розмiру статутного капiталу та про придбання (викуп) власних акцiй з метою їх анулювання;
21) Повiдомлення кредиторiв про зменшення статутного капiталу;
22) Прийняття вiд акцiонерiв заяв про продаж акцiй;
23) Отримання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру статутного капiталу товариства (у
разi наявностi таких);
24) Питання дiяльностi Банку, якi не передбаченi цим Статутом, вiдносяться до компетенцiї
Правлiння Банку, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Ради
Банку i не були делегованi Правлiнню.
Правлiння Банку зобов'язане отримати попереднiй дозвiл Ради Банку на укладання будь-яких
договорiв щодо придбання i розпорядження (вiдчуження, передачi в заставу або в оренду тощо)
майном Банку, яке вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до основних фондiв
(засобiв) у разi, якщо цiна зазначених договорiв перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень.
Рiшення i розпорядження Правлiння, виданi в межах його повноважень, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Банку.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" (надалi - АТ "АЙБОКС БАНК", Банк), що складається зi Звiту про
фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2020 року, Звiту про прибутки i збитки та iнший

сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Оцiнка iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка справедливої вартостi
iнвестицiй в цiннi папери було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку. На
звiтну дату iнвестицiї в борговi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки, складають 32,2% вiд загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його
фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi.
Нашi аудиторськi процедури зокрема включали отримання розумiння процесу оцiнки
справедливої вартостi цiнних паперiв, джерел вхiдних даних та обгрунтованостi припущень
управлiнського персоналу. Ми здiйснили аналiз суджень та припущень керiвництва Банку, що
були використанi в процесi визначення справедливої вартостi цiнних паперiв, включаючи умови
їх випуску.
Iнформацiя щодо iнвестицiй в цiннi папери розкрита в примiтцi 8 до рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi справедливої вартостi
цiнних паперiв, наведена у примiтках 4, 33.
Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка суми резерву пiд

знецiнення кредитiв клiєнтiв було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку.
На звiтну дату кредити та заборгованiсть клiєнтiв складають 12,6% вiд загальних активiв Банку
та мають значний вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi.
При оцiнцi очiкуваних кредитних ризикiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi судження
щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за
кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня ймовiрностi
дефолту.
Нашi аудиторськi процедури зокрема включали:
"
тестування ефективностi ключових контролiв, якi запровадженi управлiнським
персоналом в процесi класифiкацiї активiв та визначення розмiру резервiв з урахуванням оцiнки
очiкуваних збиткiв;
"
оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при
оцiнках суттєвого збiльшення кредитного ризику, ймовiрностi настання дефолту, втрат в разi
дефолту та оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитами клiєнтiв;
"
розгляд методологiї знецiнення, та перевiрку доречностi та точностi застосованих Банком
вхiдних даних при розрахунку резервiв;
"
незалежну оцiнку розмiру створених резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам на основi
перегляду iнформацiї, що мiститься в кредитних справах, включаючи оцiнку фiнансового стану
позичальникiв, своєчаснiсть сплати заборгованостi, аналiз прогнозiв майбутнiх грошових
потокiв тощо.
Iнформацiя щодо кредитiв клiєнтiв та розмiру їх знецiнення наведена в примiтцi 7 до рiчної
фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi
балансової вартостi кредитiв клiєнтiв, очiкуваних кредитних збиткiв за ними наведена у
примiтцi 4.
Пояснювальний параграф
Операцiйне середовище
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на
дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та
призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у
примiтках 2, 4 та 38 до рiчної фiнансової звiтностi. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не
можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським
персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан
Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких
майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не був
модифiкований щодо цього питання.
Iншi питання
Фiнансова звiтнiсть Банку за рiк, що закiнчився 31.12.2019р., була перевiрена iншим аудитором,
який висловив немодифiковану думку щодо цiєї звiтностi 17.04.2020р.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння)
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" за 2020 рiк (надалi - Звiт

керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
повiдомляємо наступне.
Ми перевiрили iнформацiю щодо корпоративного управлiння Звiту керiвництва з питань:
"
дотримання Банком положень принципiв корпоративного управлiння,
"
проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на
зборах рiшень,
"
персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку,
та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень,
та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Кодексi
корпоративного управлiння Банку (затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018р., протокол №1), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi
корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту.
Ми розглянули питання, корпоративного управлiння, що мiстяться в Звiтi керiвництва, стосовно:
"
основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;
"
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;
"
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах Банку;
"
порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка;
"
повноважень посадових осiб Банку,
та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з
дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та
фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд
час аудиту фiнансової звiтностi Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це

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

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що
мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в
нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити
його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi
мали мiсце, та повторних призначень
Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" за
2020 рiк рiшенням Наглядової ради Банку вiд 30.09.2020р., протокол №59.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 1 рiк.
Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема
пов'язаних iз шахрайством
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що
включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, зокрема кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, заниження обсягу зобов'язань, повноти та достовiрностi визнання
доходiв та витрат Банку через необгрунтоване застосування управлiнським персоналом
облiкових оцiнок.
Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi
аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством,
шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на
шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту.
Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що
регулює дiяльнiсть Банку та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi, перегляд
ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до
управлiнського персоналу Банку, включаючи керiвникiв юридичного пiдроздiлу, пiдроздiлiв з
ризик-менеджменту, комплаєнс-ризикiв, внутрiшнього аудиту тощо.
Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми:
"
розглянули питання щодо вибору та обгрунтованостi застосування управлiнським
персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та
припущення, що лежать в основi визначення знецiнення фiнансових активiв;

"
розглянули ефективнiсть ключових контролiв Банку щодо процесiв визначення
справедливої/балансової вартостi активiв;
"
вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi до
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства.
За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити
про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Банку мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства або помилок.
Ми надаємо наступнi твердження
Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим звiтом,
наданим Наглядовiй радi Банку.
Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України "Про
аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання є незалежними по вiдношенню до
АТ "АЙБОКС БАНК".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" протягом звiтного року не надавала АТ "АЙБОКС БАНК" та/або
контрольованим ним суб'єктам господарювання iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового
аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора.
Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження
Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у параграфi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi".
Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання
нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо:
"
суттєвих господарських операцiй Банку;
"
iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем
аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин;
"
доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку, що використано при
складаннi фiнансових звiтiв.
Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з результатом
проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує неминучий ризик
того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути невиявленими, навiть якщо
аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок
подання банком до Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами щорiчної
перевiрки фiнансової звiтностi" (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 02.08.2018р. №90, iз змiнами та доповненнями) надаємо iнформацiю щодо:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань
Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про
структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до
Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань внутрiшнього контролю;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань внутрiшнього аудиту;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального

банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими
операцiями;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку;
дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України з питань ведення бухгалтерського облiку.
Питання, якi викладенi в цьому Звiтi, розглядалися лише в рамках проведення аудиту фiнансової
звiтностi Банку за 2020 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу
суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту. Ми використовували професiйне
судження для оцiнки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур, включаючи
аналiз та перевiрку заходiв контролю. Цей роздiл параграфу "Звiт щодо вимог iнших
законодавчих та нормативних актiв" призначений для використання акцiонерами Банку,
Наглядовою радою, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України i може бути
неприйнятним для використання будь-якою iншою стороною. Як зазначено вище, процедури з
оцiнки питань щодо дiяльностi Банку та органiзацiї систем бухгалтерського контролю та
внутрiшнього контролю мають обмежений характер, а критерiї оцiнки вищезазначених питань
можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку статистичної звiтностi, розробку,
впровадження та пiдтримку процедур бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю,
внутрiшнього аудиту, визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними,
визначення кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, забезпечення
достатностi капiталу вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та вимог
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання iнформацiї (оцiнки) щодо предмету перевiрки, зазначеного
вище, на пiдставi проведеного нами аудиту.
Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку за
строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру
активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до Нацiонального
банку, станом на 1 сiчня 2021 року
За результатами вибiркової перевiрки нами були встановленi випадки невiдповiдного
вiдображення Банком активiв i зобов'язань за строками у файлi з показниками статистичної
звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", яка складається
вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку
України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №120 вiд
13.11.2018р. (iз змiнами та доповненнями), а саме:
необоротних активiв, що утримуються Банком для продажу, на загальну суму 37 200 тис.
грн. зi строком погашення "на вимогу";
окремi випадки вiдображення фiнансової та господарської заборгованостi за строками,
що не вiдповiдають договiрним строкам.
Зазначене не призводить до порушення на звiтну дату нормативiв лiквiдностi Банку,
встановлених Нацiональним банком України.
Нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року
Банком дотримувалися.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань внутрiшнього контролю
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього
контролю Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх
можливих недолiкiв.
Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує
ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими.
На нашу думку, зокрема з огляду на недолiки процедур внутрiшнього аудиту, управлiння
кредитним ризиком, процедур з управлiння непрацюючими активами, заходи внутрiшнього
контролю Банку протягом звiтного року не вiдповiдали в повному обсязi нормативно-правовим
вимогам Нацiонального банку України, були недостатньо ефективними, не забезпечували
виявлення всiх недолiкiв у системi внутрiшнього контролю та потребують суттєвого
вдосконалення.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань внутрiшнього аудиту
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для
визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього
аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих
недолiкiв.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про органiзацiю
внутрiшнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ №311 вiд
10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрiшнього аудиту, що пiдпорядкована та пiдзвiтна
Наглядовiй радi Банку.
Протягом звiтного року Служба внутрiшнього аудиту банку була неукомплектована, в перiодi
25.09.2020р. - 03.12.2021р. в пiдроздiлi був вiдсутнiй керiвник. На дату видачi нашого звiту
Наглядовою радою Банку призначений керiвник Служби внутрiшнього аудиту, проте його
призначення не погоджено Нацiональним банком України. Запланованi та затвердженi
Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2020 рiк не виконанi в
повному обсязi.
Стан усунення пiдроздiлами Банку виявлених за результатами внутрiшнього аудиту порушень
та виконання наданих Службою внутрiшнього аудиту рекомендацiй не є задовiльним.
Формалiзованi внутрiшнi процедури/положення внутрiшнього аудиту не вiдповiдають в
повному обсязi вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку та потребують
актуалiзацiї, в тому числi з врахуванням вимог мiжнародних стандартiв професiйної практики
внутрiшнього аудиту, що прийнятi Радою з Мiжнародних Стандартiв внутрiшнього аудиту.
Таким чином, протягом звiтного року Банком не були дотриманi вимоги, що встановленi
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань внутрiшнього аудиту, а
процедури внутрiшнього аудиту Банку потребують комплексного перегляду та суттєвого
вдосконалення.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями
Визначення розмiру кредитного ризику протягом звiтного року здiйснювалося Банком з
врахуванням вимог Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за

активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України №351 вiд 30.06.2016р. (iз змiнами та доповненнями, надалi - Положення №351).
Тестування дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями, здiйснювалося в ходi виконання аудиторських процедур, а також на
виконання вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №141 вiд 22.12.2017р.
"Про затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи
України" та рiшення Правлiння Нацiонального банку України №39-рш вiд 08.02.2021р. "Про
затвердження Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи
України у 2021 роцi".
За результатами проведених процедур вважаємо, що розмiр кредитного ризику за активними
операцiями Банку вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України Банку має бути збiльшений
на 60 227 тис. грн., а процедури Банку щодо визначення розмiру кредитного ризику за
активними банкiвськими операцiями потребують вдосконалення та посилення контролю,
зокрема в частинi:
"
врахування при розрахунку кредитного ризику ринкової вартостi забезпечення за
кредитними операцiями вiдповiдно до актуальних висновкiв суб'єктiв оцiночної дiяльностi, та в
порядку, визначеним Положенням №351;
"
врахування при оцiнцi розмiру кредитного ризику зiставлення розмiру боргу боржника,
валюти та строкiв погашення боргу з обсягами його дiяльностi, очiкуваними грошовими
потоками, що генеруватимуться такою дiяльнiстю;
"
визначення кредитного ризику за цiнними паперами, емiтованими центральними
органами виконавчої влади України в iноземнiй валютi;
"
визначення класу боржника/контрагента за найнижчим (найгiршим) класом i
встановлення значення коефiцiєнта PD, що вiдповiдає активу з найнижчим (найгiршим) класом,
в разi, якщо клас щодо одного боржника за кiлькома активами вiдрiзняється.
Пiсля звiтної дати за кредитними операцiями, за якими за результатами аудиту був збiльшений
на 55 105 тис. грн. вiдбулися наступнi змiни:
заборгованiсть, за якою за результатами аудиту був збiльшений кредитний ризик на 27
512 тис. грн., була погашена;
за заборгованiстю, за якою за результатами аудиту був збiльшений кредитний ризик на 27
593 тис. грн., Банком станом на 01.02.2021р. визнаний 100% кредитний ризик.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними
Процедури Банку щодо визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними
грунтуються на вимогах Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння
Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення
про визначення пов'язаних iз банком осiб (затверджене постановою Правлiння Нацiонального
банку України №315 вiд 12.05.2015р.), iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України.
В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на
умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд
стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами.

Потягом звiтного перiоду Банком не була iдентифiкована пов'язана з ним особа, яка була
виявлена пiсля звiтної дати. Враховуючи зазначене, вважаємо, що процедури Банку щодо
iдентифiкацiї та контролю щодо операцiй з пов'язаними особами протягом звiтного року не в
повному обсязi вiдповiдали нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України та
потребують вдосконалення.
В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на
умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд
стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку
Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2020р. структура активiв
Банку представлена таким чином: 44,8% - грошовi кошти та їх еквiваленти; 32,2% - iнвестицiї в
цiннi папери; 12,6% - кредити та заборгованiсть клiєнтiв; 3,8% - основнi засоби, нематерiальнi
активи та активи з права користування; iншi - 6,6% (в тому числi необоротнi активи, утримуванi
для продажу, та майно, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя, - 1,0%).
Вважаємо, що кредитному портфелю Банка притаманний пiдвищений ризик, а якiсть управлiння
кредитним ризиком потребує вдосконалення з огляду на:
"
встановленi недолiки в частинi визначення рiвня кредитного ризику за кредитними
операцiями;
"
питому вагу непрацюючих кредитiв, наданих юридичним та фiзичним особам, якi
складають на звiтну дату вiдповiдно до файлу з показниками статистичної звiтностi 6BX "Данi
про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями" 33,7%, а за результатами
аудиту збiльшенi на звiтну дату до 66,7%.
Станом на звiтну дату в складi активiв Банку враховуються майно, що перейшло у власнiсть
Банка як заставодержателя, та необоротнi активи, утримуванi для продажу, загальною
балансовою вартiстю 19 734 тис. грн., що складає 1,0% вiд загального обсягу активiв Банку на
звiтну дату, в тому числi:
"
необоротнi активи, утримуванi для продажу, - 11 442 тис. грн. (0,6% вiд активiв);
"
майно, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, - 8 292 тис. грн. (0,4% вiд
активiв).
Станом на день випуску цього звiту тривають судовi спори, стороною яких виступає Банк, якi
тягнуть вiдповiднi юридичнi ризики щодо iснування ймовiрностi втрати Банком активiв у
виглядi нерухомого майна, балансова вартiсть яких складає на звiтну дату 9 777 тис. грн.
Крiм того, у забезпечення своїх зобов'язань Банком переданi в iпотеку третiй сторонi основнi
засоби у виглядi нерухомого майна, балансова вартiсть яких на звiтну дату складає 7 578 тис.
грн.
В Банку не впровадженi ефективнi процедури контролю та роботи в непрацюючими активами
вiдповiдно до нормативно-правових вимог Нацiонального банку України.
На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери становить 646 751 тис. грн.
(32,2% вiд загальних активiв), якi складаються з:
"
облiгацiй внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком
України (облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки) балансовою вартiстю
646 696 тис. грн. (32,2% вiд загального обсягу активiв);
"
акцiй, що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами (облiковуються за

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд) балансовою вартiстю 55 тис. грн.
Якiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери є задовiльною.
Станом на кiнець дня 31.12.2020р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку складає
200 004 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капiталу Банку за даними файлу з
показниками статистичної звiтностi 6DX "Данi про дотримання економiчних нормативiв та
лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" станом на кiнець дня 31.12.2020р. складало 339 894 тис. грн.,
що вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України.
Протягом звiтного року та на звiтну дату Банком дотриманi встановленi Нацiональним банком
України вимоги щодо розмiру, достатностi та адекватностi основного та регулятивного капiталу.
Пiсля звiтної дати Банком було прийнято рiшення про анулювання додаткової емiсiї акцiй в сумi
11 800 тис. грн., а також викупленi у акцiонера Банку власнi акцiї номiнальною вартiстю 7 556
тис. грн., що призвело до вiдповiдного зменшення власного капiталу Банку на день випуску
цього звiту.
Враховуючи викладене вище, недолiки в процедурах i контролях щодо визначення розмiру
кредитного ризику та управлiння кредитним ризиком, вважаємо, що принципи та процедури
Банку щодо формування капiталу потребують вдосконалення та посиленого контролю.
Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань ведення бухгалтерського облiку
Банк здiйснював бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Принципи побудови облiкової полiтики та складання фiнансової звiтностi Банку грунтуються на
основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України.
За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали би
нам пiдстави вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та не забезпечує належний рiвень
адекватностi наявним внутрiшнiм положенням та процедурам.
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк були розглянутi тi полiтики та
процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю та управлiння ризиками,
якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах.
Вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (затвердженi рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №819 вiд 14.05.2013р.), Лiцензiйних
умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) депозитарної дiяльностi та клiрингової дiяльностi (затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку №862 вiд 21.05.2013р.), Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi
лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (затвердженi рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд №160 вiд 12.02.2013р.) наводимо
наступну iнформацiю.
Основнi вiдомостi про Банк
"
повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК";
"
iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i
органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 21570492;

"
мiсцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9А;
"
дата державної реєстрацiї - 24.12.1993р.;
"
основнi види дiяльностi - Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва;
"
дата внесення змiн до установчих документiв: дiюча редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" (нова редакцiя) затверджена рiшенням
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 20.04.2018р. (протокол №1), погоджена
Нацiональним банком України 23.05.2018р. та зареєстрована державним реєстратором
29.11.2018р.;
"
перелiк учасникiв Банку, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання Звiту
незалежного аудитора:
Дробот Володимир Iванович - 73,927897% (пряма участь),
Березовський Євгенiй Наумович - 6,122009% (пряма участь). Частка акцiонера була
продана на бiржi в рамках примусового стягнення на активи акцiонера. На дату складання цього
звiту змiни в реєстрi акцiонерiв не вiдбулися, оскiльки судом був накладений арешт на акцiї
(блокування акцiй),
Шевцова Альона Володимирiвна - 6,201306% (пряма участь),
Путятiн Олексiй Юрiйович - 9,970795% (пряма участь).
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Ми надаємо свої висновки стосовно наступних питань:
"
вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку,
установленим нормативно-правовими актами Комiсiї
розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам,
установленим нормативно-правовими актами Комiсiї;
"
вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
зареєстрований статутний капiтал Банку сплачений грошовими коштами та станом на 31 грудня
2020 року складає 200 004,1 тис. грн. (двiстi мiльйонiв чотири тисячi сто гривень), розмiр
статутного капiталу вiдповiдає Статуту Банку.
На звiтну дату на балансi Банку вiдсутнi викупленi власнi акцiї.
Станом на день видачi цього звiту Банком викупленi власнi акцiї номiнальною вартiстю 7 556
тис. грн., що складає 3,777990% статутного капiталу Банку;
"
формування та сплата статутного капiталу
статутний капiтал Банку сплачений в повному обсязi, розмiр зареєстрованого та фактично
сплаченого статутного капiталу Банку становить станом на звiтну дату 200 004,1 тис. грн., що
пiдтверджується Свiдоцтвом НКЦПФР №108/1/2016 вiд 03.11.2017р. (дата видачi - 24.11.2017р.)
про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй в кiлькостi 169 495 000 штук номiнальною
вартiстю 1,18 грн. кожна на загальну суму 200 004 100,00 грн., Статутом Банку вiдповiдно до
вимог ст. 16 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";
"
вiдсутнiсть
у
Банку
прострочених
зобов'язань
щодо
сплати
податкiв
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за
порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв
в ходi проведених аудиторських процедур нами не виявленi простроченi зобов'язання Банку
щодо сплати податкiв та зборiв, несплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства про
фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Ми надаємо iнформацiю стосовно наступних питань:
"
напрями використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу Банку

кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для здiйснення
банкiвської дiяльностi;
"
щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання
процедур аудиту фiнансової звiтностi
визнання пов'язаних iз Банком осiб грунтуються на вимогах МСБО 24 "Розкриття iнформацiї
про зв'язанi сторони", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння
Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення
про визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння Нацiонального
банку України №315 вiд 12.05.2015р.).
Потягом звiтного перiоду Банком не була iдентифiкована пов'язана з ним особа, яка була
виявлена пiсля звiтної дати. Враховуючи зазначене, вважаємо, що процедури Банку щодо
iдентифiкацiї та контролю щодо операцiй з пов'язаними особами протягом звiтного року не в
повному обсязi вiдповiдали нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України та
потребують вдосконалення.
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку розкрита у примiтцi 30 до рiчної фiнансової звiтностi;
"
наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких
на балансi є достатньо високою
в ходi проведених аудиторським процедур нами були виявленi зобов'язання, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою, загальний обсяг цих зобов'язань не є суттєвим
згiдно iз визначеним аудиторами обсягом суттєвостi. Iнформацiя щодо зазначених зобов'язань, а
також щодо потенцiйних (умовних) зобов'язань Банку розкрита в примiтцi 36 до рiчної
фiнансової звiтностi;
"
наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi,
проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку
пiсля звiтної дати Банком було прийнято рiшення про анулювання додаткової емiсiї акцiй в сумi
11 800 тис. грн., а також викупленi у акцiонера Банку власнi акцiї номiнальною вартiстю 7 556
тис. грн., що призвело до вiдповiдного зменшення власного капiталу Банку на день випуску
цього звiту;
ми звертаємо увагу на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та
призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у
примiтках 2, 4 та 31 до фiнансової звiтностi Банку. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не
можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським
персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан
Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких
майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим;
"
наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у
майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу
ми не виявили наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть
Банку у майбутньому крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi Банку та в нашому звiтi
незалежного аудитора;
"
iнша фiнансова iнформацiю вiдповiдно до законодавства
надання iншої фiнансової iнформацiї крiм тiєї, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi Банку та в
нашому звiтi незалежного аудитора, законодавством не вимагається.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1.

Повне найменування аудиторської фiрми:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ"
2.
Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України:
№2315 вiд 30.03.2001р.
Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес" - 2315
3.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:
серiя П №000356, видане 12.02.2016р. (рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 25.10.2012р. №1519 "Про затвердження Порядку ведення реєстру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв" втратило чиннiсть 15.01.2019р. вiдповiдно до рiшення НКЦПФР №845 вiд
04.12.2018р.)
4.
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi:
Директор з аудиту - Домарєва Наталiя Вiкторiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100065 (Сертифiкат аудитора банкiв
№0181, рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)
Аудитор-менеджер - Потопальська Олена Володимирiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100068 (Сертифiкат аудитора банкiв
№0239, рiшення АПУ вiд 26.06.2018р. №362/2)
Аудитор - Лантух Геннадiй Вiкторович. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100067 (Сертифiкат аудитора банкiв №0260,
рiшення АПУ вiд 12.07.2018р. №363/2)
5.
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту - Договiр про надання послуг з проведення
аудиторської перевiрки АТ "АЙБОКС БАНК" №998 вiд 30.10.2020р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - аудит здiйснювався з 11.11.2020р. по
30.04.2021р.
Дата складання аудиторського висновку - 30 квiтня 2021 року.

Додаток:
o
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва
Наталiя Вiкторiвна.
Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315)
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
IНФОРМАЦIЯ ПРО БАНК
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" (далiБанк)
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 21570492
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Дiлова 9А
МЕТА ПРОВАДЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ФIНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
Банк здiйснює свою дiяльнiсть з метою отримання прибутку та участi в економiчному i
соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву, залучення вiтчизняних та
iноземних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових та
зовнiшньоекономiчних вiдносин.
Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом
надання банкiвських послуг.
РОЗМIР ВИНАГОРОДИ ЗА РIК ЧЛЕНIВ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАНКУ
Розмiр винагороди Правлiння Банку протягом 2020 року виплачувався у розмiрi, визначеному
укладеними з ними трудовими договорами (контрактами) чи згiдно штатного розпису.
Основна заробiтна плата виплачується щомiсячно двома частинами у вiдповiдностi до
законодавства України та внутрiшньобанкiвських документiв Банку.
Загальна сума фiксованої основної заробiтної плати склала 5 138 870,24 гривень.
Порядок виплати винагороди членам Ради регулюється чинним законодавством України,
Статутом Банку, Положенням про Раду Банку, Положенням про винагороду членiв Ради
Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК", затвердженим рiшенням рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "АЙБОКС БАНК" вiд
25.04.2019 (протокол №1), рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, цивiльно-правовими
договорами та трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Ради Банку.
У перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року Головi та членам Ради АТ "АЙБОКС БАНК"
виплачено винагороду на загальну суму 791 696,35 грн. пiсля оподаткування.
ЗНАЧНI ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ БАНКУ ПРОТЯГОМ РОКУ
В процесi своєї дiяльностi протягом 2020 року Банк потенцiйно наражався на ризики, що
притаманнi банкiвському бiзнесу.
Найсуттєвiшими факторами ризику є такi:
- карантин, зумовлений пандемiєю коронавiрусної хвороби COVID-19 та у зв'язку iз цим
встановленi КМУ карантиннi обмеження, зокрема обмеження, введенi Нацiональним банком
України щодо обмеження дiяльностi банкiв.
- шахрайство та кiбернетичнi загрози;
- стан захисту прав кредиторiв та iнвесторiв;
- полiтична та соцiальна ситуацiя в Українi;
- конкуренцiя на ринку фiнансових послуг.
Банком розробленi та впровадженi усi передбаченi вимогами банкiвського законодавства
процедури щодо управлiння ризиками та контролю за ними.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦIНКИ АКТИВIВ У РАЗI ЇХ КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ПРОТЯГОМ РОКУ В
ОБСЯЗI, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТI БАНКУ РОЗМIР
Зважаючи на те, що протягом 2020 року, у Банку вiдсутнi правочини про купiвлю-продаж
активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр, вiдсутнi й результати
оцiнки таких активiв.

ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПРОВЕДЕНI ПРОТЯГОМ РОКУ
Банк придiляє значну увагу виявленню пов'язаних з Банком осiб, формуванню та актуалiзацiї їх
перелiку з метою контролю ризикiв за операцiями з пов'язаними з Банком особами. Банк
щомiсячно подає до Нацiонального банку України (далi -НБУ) iнформацiю про пов'язаних iз
Банком осiб у порядку, встановленому нормативно правовими актами НБУ.
Банк проводить операцiї з пов'язаними з Банком особами на ринкових умовах, з дотриманням
вимог законодавства щодо погодження/затвердження операцiй Радою Банку/Кредитним
комiтетом.
Протягом року надавались кредити в рамках дiючих кредитних продуктiв Банку, а саме:
овердрафт на банкiвську платiжну картку у сумi 60 000,00 грн. (вiдсоткова ставка 20%) Кiвак Зарянi Вiкторiвнi, Заступнику Голови Правлiння
кредити в рамках продукту "Споживчий кредит пiд заставу нерухомостi" у сумi 600
000,00 грн. (вiдсоткова ставка 15%) - Голяк Свiтланi Євгенiвнi, В.о Головi Правлiння.
ЗАХИСТ БАНКОМ ПРАВ ТА IНТЕРЕСIВ СПОЖИВАЧIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Механiзм захисту прав споживачiв встановлено дiючим законодавством, Цивiльним Кодексом,
Законом України "Про захист прав споживачiв" вiд 01.12.2008 року.
Користувач фiнансових послух перед укладанням договору має можливiсть ретельно
ознайомитися iз дозвiльними документами Банку, лiцензiями, умовами договору та чiтко
зрозумiти його змiст, а також iз дiючими тарифами.
Механiзм розгляду скарг реалiзовано на офiцiйному сайтi Банку роздiл "Звернення громадян" за
посиланням: https://iboxbank.online/ua/zvernennya-hromadyan.html, де клiєнти можуть залишити
своє звернення/скаргу в письмовiй чи уснiй формi.
Зазначений механiзм покладає вiдповiдальнiсть за розгляд скарг на рiзнi структурнi пiдроздiли,
залежно вiд теми скарги. Письмовi та електроннi вiдповiдi пiдписуються або авторизуються
Головою Правлiння Банку.
Протягом звiтного року скарги про надання фiнансових послуг - не надходили, позови про
надання фiнансових послух вiдсутнi.
ВИКОРИСТАНI
РЕКОМЕНДАЦIЇ
ОРГАНIВ,
ЯКI
ЗДIЙСНЮЮТЬ
ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩОДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Вiд органiв, якi здiйснюють регулювання банкiвських послуг, у 2020 роцi не надходили до
Банку будь-якi рекомендацiї щодо аудиторського висновку.
ФАКТИ ВIДЧУЖЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ АКТИВIВ В ОБСЯЗI, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ
ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТI ФIНАНСОВОЇ УСТАНОВИ РОЗМIР
Правлiнням та Радою банку протягом року не приймались рiшення, щодо вiдчуження активiв в
обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр (лiмiт) їхньої компетенцiї.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦIНКИ АКТИВIВ У РАЗI ЇХ КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ПРОТЯГОМ РОКУ В
ОБСЯЗI, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТI БАНКУ РОЗМIР.
Протягом звiтнього року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
розмiр не вiдбувалось.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗОВНIШНЬОГО АУДИТОРА РАДИ БАНКУ, ПРИЗНАЧЕНОГО
ПРОТЯГОМ РОКУ
Протягом звiтного року Радою Банку було обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АКТИВ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 30785437),
якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi Банку.
ДIЯЛЬНIСТЬ ЗОВНIШНЬОГО АУДИТОРА, ЗОКРЕМА
- загальний стаж аудиторської дiяльностi: 21 рiк
- кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi: це перший
рiк спiвпрацi з Банком
- перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року:
iншi послуги Банку ТОВ "АФ "АКТИВ АУДИТ" не надавалися
- випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього

аудитора: конфлiкт iнтересiв вiдсутнiй
- ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв :ТОВ "АФ "АКТИВ
АУДИТ" здiйснює першу перевiрку в Банку. Попереднiй зовнiшнiй аудитор - ТОВ "ПКФ
УКРАЇНА"
- стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг: про такi факти Банку не вiдомо.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ У БАНКУ, ПОДАННЯ ЯКОЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНАМИ З
ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА/АБО
ПРИЙНЯТИМИ ЗГIДНО З ТАКИМИ ЗАКОНАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
ОРГАНIВ, ЯКI ЗДIЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ.
Вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Банк розкриває
регулярну iнформацiю про емiтента. Вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ
№373 вiд 24.10.2011 (iз змiнами та доповненнями), Банк готує Звiт керiвництва (Звiт про
управлiння), що подається до Нацiонального банку України.

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
39724812

Місцезнаходження
03134, Україна,
Київська обл., д,в р-н,
вiдсутнiй, вiдсутнiй

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Дробот Володимир Iванович
Хмельов Iгор Якович
Березовський Євгенiй Наумович
Путятiн Олексiй Юрiйович
Семененко Микола Олександрович
Шевцова Альона Володимирiвна
Смалiй Олександр Володимирович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

6 403 505

3,77799

Кількість акцій
(шт.)
85 000 000
16 776 500
10 376 500
16 900 000
12 775 000
7 290 500
13 972 995
169 495 000

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
50,148971
9,897932
6,122
9,970795
7,537095
4,301306
8,243898
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

6 403 505

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
85 000 000
0
16 776 500
0
10 376 500
0
16 900 000
0
12 775 000
0
7 290 500
0
13 972 995
0
169 495 000
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

1
1

2
17.06.2020

3
Захарчук Олександр Володимирович

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
21570492

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

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
1,111633

6
0

Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 17.06.2020р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримав реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, Вих. №16699 вiд 16.06.2020р., станом на 15.06.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Захарчук Олександр Володимирович продав свої акцiї в кiлькостi 1,1116% вiд Статутного капiталу Товариства Семененку М.О .
Iдентифiкацiйний код: змiни пройшли у фiзичної особи, дозвiл на розкриття персональних данних не надано, акцiї було продано емiтент АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження вiдбулося шляхом продажу акцiї iншiй фiзичнiй особi Семененку
М.О.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття або вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй): Розмiр частки власника до здiйснення операцiї вiдчуження становила 1,111633% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 1 884 163 шт. акцiй,
розмiр частки власника пiсля здiйснення операцiї вiдчуження становить 0% вiд Статутного капiталу товариства.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями: вiдчуження вiдбулося прямо,
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) : 09.06.2020
2
17.06.2020
Шпильова Iрина Григорiвна
21570492
5,122518
0

Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 17.06.2020р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримав реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, Вих. №16699 вiд 16.06.2020р., станом на 15.06.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Шпильова Iрина Григорiвна в кiлькостi 8 682 413 шт. акцiй Банку, що становило 5,122518% вiд Статутного капiталу товариства продала акцiї Семененко Миколi
Олександровичу..
Iдентифiкацiйний код: змiни пройшли у фiзичної особи, дозвiл на розкриття персональних данних не надано, акцiї було продано емiтент АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження вiдбулося шляхом продажу акцiї iншiй фiзичнiй особi Семененку
М.О.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття або вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй): Розмiр частки власника до здiйснення операцiї вiдчуження становила 5,122518% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 8 682 413 шт. акцiй,
розмiр частки власника пiсля здiйснення операцiї вiдчуження становить 0% вiд Статутного капiталу товариства.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями: вiдчуження вiдбулося прямо,
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) : 12.06.2020
3
17.06.2020
Дробот Володимир Iванович
21570492
54,9918
50,148971
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 17.06.2020р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримав реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, Вих. №16699 вiд 16.06.2020р., станом на 15.06.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Дробот Володимир Iванович в кiлькостi 4 000 000 шт.акцiй Банку, що становило 2,3600% вiд Статутного капiталу товариства продав акцiї Смолiю Олександру
Володимировичу та 1,3029% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 2 208 424шт. акцiй Банку Семененку М.О.
Iдентифiкацiйний код: змiни пройшли у фiзичної особи, дозвiл на розкриття персональних данних не надано, акцiї було продано емiтент АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження вiдбулося шляхом продажу акцiї iншiй фiзичнiй особi Семененку
М.О. та Смолiю О.В
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття або вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй): Розмiр частки власника до здiйснення операцiї вiдчуження становила 54,991842% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 93 208424 шт. акцiй
Банку, розмiр частки власника пiсля здiйснення операцiї вiдчуження становить 50,148971% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 85 000 000шт. акцiй Банку.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями: вiдчуження вiдбулося прямо,
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) : 09.06.2020
4
17.06.2020
Смалiй Олександр Володимирович
21570492
4,7039
8,243898
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 17.06.2020р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримав реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, Вих. №16699 вiд 16.06.2020р., станом на 15.06.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Дробот Володимир Iванович в кiлькостi 6 000 000 (Шiсть мiльйонiв) штук акцiй, що становило 3,5399% вiд Статутного капiталу товариства продав акцiї Смолiю
Олександру Володимировичу
Iдентифiкацiйний код: змiни пройшли у фiзичної особи, дозвiл на розкриття персональних данних не надано, акцiї було продано емiтент АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття вiдбулося шляхом купiвлi акцiй у iншої фiзичної особи Дробота В.I.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття або вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй): Розмiр частки власника до здiйснення операцiї вiдчуження становила 4,704% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 7 972 995шт. акцiй
Банку, розмiр частки власника пiсля здiйснення операцiї купiвлi становить 8,243898% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 13 972 995 шт. акцiй Банку.

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями: набуття вiдбулося прямо,
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) : 09.06.2020
5
17.06.2020
Семененко Микола Олександрович
21570492
0
7,537095
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 17.06.2020р. АТ "АЙБОКС БАНК" отримав реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, Вих. №16699 вiд 16.06.2020р., станом на 15.06.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Шпильова Iрина Григорiвна в кiлькостi 8 682 413 (Вiсiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят двi тисячi чотириста тринадцять ) шт. акцiй, що становило 5,1225%% вiд Статутного
капiталу товариства та Захарчука Олександра Володимировича в кiлькостi 1 884 163 (Один мiльйон вiсiмсот вiсiмдесят чотири тисячi сто шiстдесят три) штуки акцiй Банку,
що становить 1,1116% вiд статутного капiталу Банку, Дробота Володимира Iвановича, в кiлькостi 2 208 424 (Два мiльйони двiстi вiсiм тисяч чотириста двадцять чотири)
штуки, що становить 1,3029% статутного капiталу продали акцiї Семененку Миколi Олександровичу.
Iдентифiкацiйний код: змiни пройшли у фiзичної особи, дозвiл на розкриття персональних данних не надано, акцiї було продано емiтент АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття вiдбулося шляхом купiвлi акцiй у iнших фiзичнихї осоiб Захарчука О.В.
та Шпильової I.Г., Дробота В.I.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття або вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй): Розмiр частки власника до здiйснення операцiїкупiвлi акцiй Банку становила 0% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 0 шт. акцiй, розмiр
частки власника пiсля здiйснення операцiї купiвлi акцiй становить 7,537095% вiд Статутного капiталу товариства, що становить 12 775 000шт. акцiй Банку.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями: вiдчуження вiдбулося прямо,
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) : 09.06.2020 та 12.06.2020р.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї прстi iменнi

169 495 000

1,18

Права та обов'язки
Права та обов'язки акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК"
визначенi законодавством та Статутом АТ "АЙБОКС
БАНК", (далi - Статут ) Вiдповiдно до Статуту
кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
1) брати участь в управлiннi Банком (через участь та
голосування на Загальних зборах особисто або через
своїх представникiв);
2) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Банку;
3) отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його
майна або вартостi частини майна Банку;
4) брати участь у визначеннi напрямкiв використання
прибутку Банку вiдповiдно до Статуту;
5) отримання дивiдендiв.
Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос
для вирiшення кожного питання на Загальних зборах,
крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм
випадкiв, встановлених законом.
Акцiонери зобов'язанi:
-1) виконувати вимоги, встановленi Статутом, iншими
внутрiшнiми документами Банку, рiшеннями
Загальних зборiв Акцiонерiв, Ради Банку, Правлiння
Банку, а також iнших органiв Банку у межах їх
компетенцiї;
2) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
3) сплатити вартiсть Акцiй у розмiрi та порядку,
встановленому цим Статутом та рiшеннями Загальних
зборiв Акцiонерiв Банку;
4) сприяти ефективнiй роботi Банку при здiйсненнi ним
своєї дiяльностi;
5) виконувати свої зобов'язання перед Банком,
включаючи такi, що пов'язанi з майновою участю;
6) вiдповiдати вимогам законодавства України (в тому
числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
АТ "АЙБОКС БАНК" здiйснив
приватне розмiщення акцiй в 2017р.
додаткового випуску

України) до акцiонерiв банкiв (як для iснуючих
акцiонерiв, так i для осiб, що набувають право
власностi на акцiї банку);
7) забезпечувати наявнiсть та надання Банку або
Нацiональному банку України документiв/iнформацiї,
що вимагається чинним законодавством України (в
тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України), зокрема у випадках пiдтвердження
акцiонерами своєї репутацiї, фiнансового стану, джерел
походження коштiв, за якi придбавались акцiї Банку
тощо;
8) виконувати iншi обов'язки, передбаченi
законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми
документами Банку.
Примітки:
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 здiйснювалося в один етап та тривало з 24.04.2020 року по 23.06.2020 року включно.
За цей перiод було отримано заяву про намiр на придбання акцiй додаткової емiсiї АТ "АЙБОКС БАНК" в кiлькостi 16 949 151 (шiстнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок
дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна ) штук простих iменних акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" додаткової емiсiї загальною номiнальною вартiстю 19 999 998,18 грн. (дев'ятнадцять
мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм гривень 18 копiйок ).
Загальними зборами акцiонерiв 19.10.2020р. було прийнято рiшення про часткове повернення коштiв iнвестору Банку.
На виконання рiшення акцiонерiв Банком було здiйснено повернення коштiв в сумi 8 199 998,18 грн.(вiсiм мiльйонiв сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм
гривень 18 коп.), оплаченi за акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 949 151 шт. (шiсть мiльйонiв дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна
шт.), код ISIN UAT000002613, реєстрацiйний номер випуску № 78/1/2019-Т.
Станом на 31 грудня 2020 року внески за незареєстрованим статутним капiталом становлять 11 800 000 грн. (одинадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень) та статутний
капiтал Банку, у формi 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 2020 рiк не нараховувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
24.11.2017

Опис
27.12.2019

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
108/1/2016

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000066153 Акція проста Бездокумент
1,18
169 495 0 200 004 100
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
У 2018р. рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному роцi 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 UA4000066153 Акція проста Бездокумент
1,18
84 745 76 100 000 000
49,9
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
3
фондового ринку
рна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому
ринку. Акцiї в бездокументарнiй формi iснування не включенi до бiржового списку. Мета додаткової емiсiї: фiнансовi ресурси, що залучаються
вiд розмiщення акцiй, будуть спрямованi на впровадження нових банкiвських технологiй, на збiльшення обсягiв активних операцiй, на
забезпечення рорахункiв з клiєнтами у випадку змiни конюктури на депозитному ринку. Розмiщення акцiй здiйснювалося шляхом приватного
розмiщення.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№
з/п

1
1
Опис

Кількість
Дата
Номер
акцій, що
реєстрації
свідоцтва про
викуплено/
випуску
реєстрацію
Частка від
набуто
Номінальна акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував
випуску акцій,
статутного
іншим
вартість
викуплено/
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим
що викуплено/
капіталу (у
чином
(грн)
набуто
чином /продано/ анульовано
набуто іншим
відсотках)
/продано/
іншим чином
чином /продано/
анульовано
/продано/
анульовано
(шт.)
анульовано
2
3
4
5
6
7
8
9
14.07.2020
викуп
7 290 500
1,18
03.11.2016
108/1/2016
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
4,301306
фондового ринку
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 4 вiд 14.07.2020року. було прийнято рiшення про викуп акцiй власного випуску.Викуп акцiй

Дата
Вид дії
зарахування
викуп/
/ списання
набуття
акцій на
іншим
рахунок / з
чином/
рахунку
продаж/
емітента анулювання

2

Опис

здiйснювався з метою їх подальшого продажу.Цiна викупу встановлена на рiвнi 0,685980 грн. за 1 (одну) просту iменну акцiю Банку
вiдповiдно до її ринкової вартостi, що визначена незалежним оцiнювачем, та затверджена рiшенням Ради Банку.Номiнальна вартiсть
однiєї акцiї становить 1,18грн.Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя: 5 001 137,00 грн.Запланованi дiї щодо викуплених акцiй продаж
19.10.2020
продаж
7 290 500
1,18
03.11.2016
108/1/2016
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
4,301306
фондового ринку
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 5 вiд 19.10.2020року. було прийнято рiшення про продаж акцiй власного випуску.Номiнальна
вартiсть однiєї акцiї становить 1,18грн.Цiна продажу встановлена на рiвнi 0,754406 грн. за 1 (одну) просту iменну акцiю Банку
вiдповiдно до її ринкової вартостi, що визначена незалежним оцiнювачем, та затверджена рiшенням Ради Банку.Загальна вартiсть акцiй,
щодо яких вчинена дiя: 5 500 000,00 грн

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
24.11.2017

2
108/1/2016

3
UA4000066153

4
169 495 000

5
200 004 100

6
200 004 100

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

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

Опис:
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 здiйснювалося в один етап та тривало з 24.04.2020 року по 23.06.2020 року
включно.
За цей перiод було отримано заяву про намiр на придбання акцiй додаткової емiсiї АТ "АЙБОКС БАНК" в кiлькостi 16 949 151 (шiстнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок
дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна ) штук простих iменних акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" додаткової емiсiї загальною номiнальною вартiстю 19 999 998,18 грн. (дев'ятнадцять
мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм гривень 18 копiйок ).
Загальними зборами акцiонерiв 19.10.2020р. було прийнято рiшення про часткове повернення коштiв iнвестору Банку.
На виконання рiшення акцiонерiв Банком було здiйснено повернення коштiв в сумi 8 199 998,18 грн.(вiсiм мiльйонiв сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм
гривень 18 коп.), оплаченi за акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 949 151 шт. (шiсть мiльйонiв дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна
шт.), код ISIN UAT000002613, реєстрацiйний номер випуску № 78/1/2019-Т. Станом на 31 грудня 2020 року внески за незареєстрованим статутним капiталом становлять 11
800 000 грн. (одинадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень) та статутний капiтал Банку, у формi 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 2020 рiк не нараховувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
44 390
54 128
24 277
32 801
15 992
15 700
327
2 668
0
0
3 794
2 959
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
44 390
54 128
24 277
32 801
15 992
15 700
327
2 668
0
0
3 794
2 959
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 390
54 128
0
0
44 390
54 128
Основнi засоби за групами
1. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: Первiсна (переоцiнена)
вартiсть, (тис.грн.) - 62248 тис.грн. Амортизацiя, (тис.грн.) -295 тис
грн.; Термiн використання - 89 рокiв
2. Машини та обладнання: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) 26314 тис.грн.; Амортизацiя, (тис.грн.) - 2519 грн; Термiн використання
- 8 рокiв
3. Транспортнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.)
-3803. Амортизацiя, (тис.грн.) - 133 тис.грн; Термiн використання - 8
рокiв
4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): Первiсна (переоцiнена)
вартiсть, (тис.грн.) - 2620; Амортизацiя, (тис.грн.) - 164; Термiн
використання - 15 рокiв
5. Iншi основнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.)
-2057; Амортизацiя, (тис.грн.) - 145; Термiн використання - 15 рокiв
Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi.
У АТ "АЙБОКС БАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року
вiдсутнi:
- основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження;
- нематерiальнi активи оформленi у заставу;
- основнi засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо);
- основнi засобiв, що експлуатувалися та в подальшому були вилученi з
експлуатацiї на продаж;
- створених нематерiальних активiв.
Справедлива вартiсть грунтується на ринковiй вартостi, яка являє
собою суму, на яку на дату оцiнки може бути здiйснений обмiн майна
мiж зацiкавленим продавцем i зацiкавленим покупцем в операцiї, що
проводиться на ринкових умовах пiсля належного маркетингу i сторони
якої є обiзнаними i зацiкавленими. Справедлива вартiсть машин,

обладнання, приладдя та iнвентарю визначається за допомогою
ринкового пiдходу та затратного пiдходу iз застосуванням ринкових цiн
на аналогiчнi об'єкти основних засобiв, якщо такi є наявними. Якщо
ринковi цiни не є наявними, справедлива вартiсть основних засобiв
визначається, головним чином, з використанням методу вартостi
замiщення за вирахуванням зносу. Цей метод передбачає оцiнку витрат,
необхiдних для вiдновлення або замiщення вiдповiдного об'єкта
основних засобiв, скоригованих на фiзичний, функцiональний або
економiчний знос та на старiння.

3. 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
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 444

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
978 153
X
X
X
980 597
X
X
Стаття "Iнша заборгованiсть" станом на 31 грудня 2019 року
складається з:
рах.3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" 303 тис.грн.;
Стаття "Iнша заборгованiсть" станом на 31 грудня 2018 року
складається з:
рах.3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" 637 тис.грн.:
винагорода за залучення клiєнтiв - 430 тис.грн.;
експлуатацiйнi та комунальнi витрати - 102 тис.грн.;
телекомунiкацiйнi витрати - 82 тис.грн.;
iншi витрати - 23 тис.грн.
Кошти банкiв -639 тис.грн., кошти клiєнтiв - 665 353 тис.грн.,
iншi залученi кошти 9080 тис грн.резерви за зобов'язаннями

-881 тис.грн., iншi фiнансовi зобовязання- 290073тис.грн., iншi
зобовязання, 4294 тис.грн. к, субординований борг - 0тис.грн

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна 7Г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Оброблення даних, розмiщення
iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть
12 жовтня 2013 року набрав чинностi
Закон України "Про депозитарну
систему України" (далi - Закон).
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону
Центральний депозитарiй функцiонує у
формi
публiчного
акцiонерного
товариства вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" з
урахуванням
особливостей,
установлених цим Законом. Акцiонерне
товариство
набуває
статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку в
установленому
порядку
Правил
Центрального депозитарiю. 1 жовтня
2013 року Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку
було зареєстровано поданi Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). У зв'язку iз цим,
дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає
лiцензуванню.
Емiтент
користується
послугами
вiдповiдно до умов Депозитарного
договору, а також Договору про
обслуговування випуску цiнних паперiв
(послуги з вiдкриття рахунку у цiнних
паперах, депозитарного обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв
та
корпоративних
операцiй
емiтента,

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

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

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Печерський р-н, м.
Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
Управлiння фiнансовими ринками
Як емiтент цiнних паперiв Банк
користується послугами Бiржi щодо
включення цiнних паперiв в бiржовий
список.
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/н р-н, м. Днiпро, вул. Воскресенська,
30
Рiшення №231
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
14.03.2008
(056) 373-95-94
(056)373-95-94
Управлiння фiнансовими ринками
Як професiйний учасник фондового
ринку Банк користується послугами
Бiржi
для
укладення
угод
купiвлi-продажу цiнних паперiв на
бiржовому ринку.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ВУСО"
Приватне акціонерне товариство
31650052
03150, Україна, Голосiєвський р-н, м.
Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31
АЕ 293950
Державна комiсiя з регулювання ринкiв

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,

фiн. послуг України
31.07.2014
(044) 5003773
(044) 5003773
Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Страхування фiнансових ризикiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АКТИВ АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, Святошинський р-н, м.
Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
Свiдоцтво 2315
Аудиторська палата України
30.03.2001
(044) 498-56-52
(044) 498-56-52
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторськi послуги
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Грiнченка Бориса, будинок 3,
поверх 5
Рiшення № 83
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
15.02.2019
(044) 498-38-15
(044) 287-56-73
Регулювання та сприяння ефективному
веденню економiчної дiяльностi
ДУ "АРIФРУ" надає послуги з
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ"
Публічне акціонерне товариство
35917889
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-г
АЕ №263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
03.10.2013
(044) 585-42-42
(044) 481-00-99
Iншi види грошового посередництва
Емiтент
користується
послугами
Розрахункового центру як клiрингової
установи на пiдставi укладеного
договору. Також Емiтент користується
послугами Розрахункового центру з
метою
проведення
грошових
розрахункiв за правочинами щодо
цiнних паперiв, вчинених на фондовiй
бiржi, якщо проводяться розрахунки за
принципом "поставка цiнних паперiв
проти оплати"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНВЕСТИЦIЙНО-ПРАВОВА
ГРУПА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37772382
03150, Україна, Печерський р-н, м.
Київ, вул. Червоноармiйська 145/1
Сертифiкат 851/20
Фонд державного майна України
23.09.2020
(044) 5297840
(044) 5290428
Агентства нерухомостi
проведення незалежної оцiнки

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

1
1

2
15.05.2020

3
Рада Банку

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

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

4
150 000

5
1 215 935

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

6
12,3

Предмет
правочину

7
пiдписання
Генерального
кредитного
договору з
Нацiональним

Дата
вчинення
правочину

8
15.05.2020

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
18.05.2020

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

10
д/в

банком
України за
операцiями з
рефiнансуванн
я
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiшенням Ради Банку № 27 вiд
15.05.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину - пiдписання Генерального кредитного договору з Нацiональним банком України за операцiями з рефiнансування;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 150 000 000 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)
12,3%;
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" - 6, "проти" - 0, утримались - 0;
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
2
02.06.2020
Загальнi збори
420 000
1 215 935
34,54
пiдписання
03.06.2020
03.06.2020
https://www.iboxbank
акцiонерiв
Генерального
.online/ua/protokoli_z
кредитного
agalnih_zboriv.html
договору з
Нацiональним
банком
України за
операцiями з
рефiнансуванн
я
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 2 вiд 02.06.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину - пiдписання Генерального кредитного договору з Нацiональним банком України за операцiями з рефiнансування;
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" 93208424шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт.,
-кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -93208424шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.

3

03.07.2020

Загальнi збори
акцiонерiв

420 000

1 215 935

34,54

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

06.07.2020

06.07.2020

https://www.iboxbank
.online/ua/protokoli_z
agalnih_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.
Предмет правочину - пiдписання Генерального кредитного договору з Нацiональним банком України за операцiями з рефiнансування;
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.
4
03.07.2020
Загальнi збори
500 000
1 215 935
41,12
пiдписання
06.07.2020
06.07.2020
https://www.iboxbank
акцiонерiв
Генерального
.online/ua/protokoli_z
кредитного
agalnih_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.
Предмет правочину - пiдписання Генерального кредитного договору з Нацiональним банком України про проведення операцiї своп процентної ставки ;
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):
-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.
5
03.07.2020
Загальнi збори
850 000
1 215 935
69,9
пiдписання
06.07.2020
06.07.2020
https://www.iboxbank
акцiонерiв
Договору про
.online/ua/protokoli_z
проведення
agalnih_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.
Предмет правочину - пiдписання Договору про проведення операцiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти на умовах "своп";
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.
6
21.10.2020
Рада Банку
141 374,15
1 215 935
11,63
придбання
22.10.2020
22.10.2020
д/в
цiнних
паперiв, а саме
ОВДП, якi
номiнованi в
iноземнiй
валютi (Код
ISIN
UA400021150
2)
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засiдання Ради Банку №
68 вiд 21.10.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цiнних паперiв, а саме ОВДП, якi
номiнованi в iноземнiй валютi (Код ISIN UA4000211502). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 141374,15

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) 11,63%; 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 правомочна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається
наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
7
21.10.2020
Рада Банку
126 500
1 215 935
10,4
придбання
21.10.2020
22.10.2020
д/в
цiнних
паперiв, а саме
ОВДП, якi
номiнованi в
iноземнiй
валютi (Код
ISIN
UA400020498
6)
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засiдання Ради Банку №
68 вiд 21.10.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цiнних паперiв, а саме ОВДП, якi
номiнованi в iноземнiй валютi (Код ISIN UA4000204986). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 126500,00
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) 10,40%; 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 правомочна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається
наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
8
18.12.2020
Загальнi збори
24 318,7
1 215 935
50
Придбання
18.12.2020
22.12.2020
д/в
акцiонерiв
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку в
рамках
Єдиного
договору
банкiвського
обслуговуванн
я, укладеного
з
Нацiональним
банком
України.
Опис:

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 6 вiд 18.12.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку в рамках Єдиного договору банкiвського обслуговування, укладеного з Нацiональним банком України, та вчинення Банком правочину щодо цього
договору Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 24318,7 Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 1215935 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): -50 % 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" 109 190 500 шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт. -загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт., -кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах - 109 190 500 шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
9
15.07.2020
Рада Банку
135 677,44
1 215 935
11,158
придбання
15.07.2020
16.07.2020
д/в
цiнних
паперiв, а саме
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.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2020 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

899 701

569 499

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
252 867
0
0

0
375 759
0
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

2 685

0

1100
1110
1120
1130
1140

524
0
65 475
103 369
15 010

2 445
0
113 759
114 353
3 345

1150

11 442

30 895

1990
1999

0
2 008 855

0
1 215 935

2000
2010

778
1 535 080

639
663 353

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
7 308
0
0
0
68 453
7 806
0
0

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

2990
2999

0
1 644 296

0
980 597

3000
3010

200 004
500

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
Примітки: д/н

3020
3030
3040
3050
3060

11 800
0
16 162
26 388
109 705

0
0
10 965
19 171
5 198

0
0
364 559
2 008 855

0
0
235 338
1 215 935

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2021 року

Керівник

Буцька Тетяна Петрiвна, (044) 205-41-80
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.о.Голови Правлiння Голяк
С.Є.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Т.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
83 902
-24 271

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
81 167
-30 187

1010

50 980

59 631

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

797 281
426 147

527 991
306 920

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

0
0

0
0

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

0

0

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

0

1170
1180
1190

37 114
-200 542
0

4 364
-214 151
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
0
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
109 705
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
8 801
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
-1 584
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
7 217
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
7 217

0

0
0
0
0
0
5 198

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

116 922

0

3010
3020

109 705
0

5 198
0

3210
3220

116 922
0

5 198
0

4110

0,65000

0,03000

4120

0,00000

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
16.04.2021 року

Керівник

Буцька Тетяна Петрiвна, (044) 205-41-80
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.о.Голови Правлiння Голяк
С.Є.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Т.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2020 рік
(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

2
1000

3
200 004

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
0

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
230 141

10
0

11
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
29 174

7
0

8
963

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

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

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
200 004

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
30 136

0
0
0
0
0

0
0
0
0
5 198

0
0
0
0
2 353 338

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

109 705
0
0

109 705
0
0

0
0
0

0
0
0

2310

0

0

0

0

0

5 198

5 198

0

0

2320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2340
2345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2350
2354
2358
2360
2370

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

200 004

500

11 800

42 550

0

109 705

364 559

0

0
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за 2020 рік
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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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1060

0
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-42 320
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0
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0
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0
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0
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286 006

343 052
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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
Примітки: д/в

2020

0

5

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
43 023
0
-2 538
0
0

0
0
0
0
-13 073
0
-2 681
0
0

2999

40 485

-15 749

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

0

0

5100

2 705

-2 566

5200

333 020

316 186

5300

569 624

253 438

5400

902 644

569 624

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2021 року

Керівник

Буцька Тетяна Петрiвна, (044) 205-41-80

Головний бухгалтер

В.о.Голови Правлiння Голяк
С.Є.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Т.М.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2020 рік
(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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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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Примітки до фінансової звітності
за 2020 рік
1.
Примiтка 1. Основна дiяльнiсть
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" є правонаступником всiх прав та
обов'язкiв Публiчного Акцiонерного Товариства "Аграрний комерцiйний банк", 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;
Скорочена назва:
АТ "АЙБОКС БАНК";
Назва iноземною мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK".
Мiсцезнаходження банку: 03150, Україна, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9А
Банк зареєстровано в Українi.
АТ "АЙБОКС БАНК" не перебуває у вiданнi будь-якої материнської компанiї.
Реквiзити Банку:
МФО: 322302
iдентифiкацiйний код Банку за ЄДРПОУ: 21570492
Iнтернет - сторiнка: http://www.iboxbank.online/
Звiт формується станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року за 2020 рiк.
Валюта звiтностi - гривня, одиниця вимiру - тисяча гривень.
Органiзацiйно-правова форма Банку:

приватне акцiонерне товариство.

Види дiяльностi, якi має право здiйснювати Банк
АТ "АЙБОКС БАНК" - унiверсальний банк. Мета i цiлi дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" 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.
У звiтному перiодi АТ "АЙБОКС БАНК" здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї
№53 вiд 11.07.2018 року на право здiйснення операцiй, визначених статтею 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть", шляхом надання банкiвських послуг.
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 року, строк дiї лiцензiї необмежений.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником:
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"
Асоцiацiя "УкрСВIФТ"
Мiжнародна платiжна система VISA International Service Association
Мiжнародна платiжна система MasterCard
Мiжнародна система S.W.I.F.T.
Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)
Нацiональний депозитарiй України (НДУ)
ПрАт "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" (УМВБ)
ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа"

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД)
Стратегiчна мета Банку
Стратегiчною метою АТ "АЙБОКС БАНК" є забезпечення клiєнтiв - представникiв малого та
середнього бiзнесу, приватних осiб високоякiсним банкiвським обслуговуванням за рахунок
iндивiдуального пiдходу i надання широкого спектру основних банкiвських продуктiв та послуг за
конкурентною цiною, а також сучасних iнновацiйних продуктiв, що сприяє зростанню ринкової
вартостi банку i задовольняє вимоги акцiонерiв.
Досягнення мети буде реалiзоване шляхом вирiшення таких завдань:
1.
Розробка та реалiзацiя системи корпоративної, функцiональної та операцiйної стратегiй, якi б
дозволили Банку змiцнити позицiї на традицiйних ринках;
2.
Розробка ефективного механiзму управлiння активами та пасивами Банку з метою пiдвищення їх
якостi та оптимiзацiї структури;
3.
Вдосконалення системи оцiнки та аналiзу банкiвських ризикiв;
4.
Проведення зваженої тарифної полiтики;
5.
Створення та реалiзацiя програми розвитку клiєнтської бази: впровадження новiтнiх технологiй,
якi розширять спектр можливостей як банку, так i клiєнтiв; запровадження партнерських програм.
6.
Налагодження взаємовигiдного зв'язку з клiєнтами банку для встановлення партнерських
вiдносин.
7.
Створення та реалiзацiя ефективної маркетингової стратегiї;
8.
Капiталiзацiя та вiдповiдне збiльшення ресурсiв та активiв банку;
9.
Вдосконалення продуктового ряду та впровадження спектру нових продуктiв на основi
мобiльного банкiнгу, дистанцiйних каналiв обслуговування тощо;
10.
Оптимiзацiя iснуючих каналiв продажу банкiвських продуктiв та впровадження нових каналiв
продажу;
11.
Вдосконалення методологiчної бази банку з метою оптимiзацiї та автоматизацiї документообiгу
та уникнення операцiйних ризикiв;
12.
Вдосконалення органiзацiйної та фiнансової структури Банку;
13.
Створення системи ефективного управлiння кадровими ресурсами Банку, розробка мотивацiйних
програм. Оптимiзацiя чисельностi персоналу для суттєвого пiдвищення продуктивностi та ефективностi
працi. Залучення до роботи в банку визнаних професiоналiв у банкiвськiй галузi, регулярне навчання та
пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв банку.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 1999
року. У зв'язку iз змiною назви Банку, ФГВФО видав нове свiдоцтво №003 вiд 23.07.2018.
Частка керiвництва в акцiях. Iстотна участь у Банку. Iноземнi iнвестори та їх частка в статутному
капiталi.
Для забезпечення дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" акцiонерами створений статутний капiтал у розмiрi
200 004 100,00 (Двiстi мiльйонiв чотири тисячi сто) гривень.
На звiтну дату власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
АТ "Айбокс Банк"
Частка в СК, % станом на кiнець дня 31 грудня 2020 р.
Частка в СК, %
станом на кiнець дня 31 грудня 2019 р.
Дробот Володимир Iванович 50,149054,9918
Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року регiональна мережа Банку представлена 43 працюючими
вiддiленнями. Переважна бiльшiсть вiддiлень розташованi в мiстi Києвi (32 вiддiлення), 4 в Київськiй
областi, 2 у Львовi, 1 в Житомирi, 1 у Днiпрi, 3 в Одесi.
Припинення окремих видiв банкiвських операцiй
Протягом звiтного 2020 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б припинення
окремих видiв банкiвських операцiй.
Опис сегменту контрагентiв

Нашi клiєнти це показник нашого професiоналiзму, нашої порядностi та наших досягнень. Наше
завдання - якiсно та ефективно представляти iнтереси наших клiєнтiв, забезпечуючи iндивiдуальний
пiдхiд до кожного клiєнта i розумiння його комерцiйних цiлей та рiшень.
Банк у своїй дiяльностi плiдно працює iз контрагентами, якi є представниками рiзних галузей економiки
(виробництво, будiвництво, торгiвля, нерухомiсть, послуги у сферi фiнансового посередництва,
iнформатизацiї, права та бухгалтерського облiку, а також неприбутковi органiзацiї та iн.), суб'єкти
господарювання рiзних форм власностi, банки, небанкiвськi фiнансовi установи, фiзичнi особи.
Iнформацiя щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку
У звiтному 2020 роцi злиття, приєднання, подiлу та перетворення Банку не вiдбувалося.
Iнформацiя щодо кiлькостi працiвникiв Банку
Кiлькiсть працiвникiв Банку станом на кiнець звiтного перiоду складає 251 особа.

2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть
Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою,
вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi
характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою
iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi.
Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в
Українi залишається нестабiльною, але спостерiгається позитивна динамiка макроекономiчних
показникiв. У 2020 роцi український уряд продовжує здiйснювати всеосяжну програму структурної
реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та
управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з метою забезпечити умови для
вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить
вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку
мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
Пандемiя коронавiрусу у 2020 роцi разом з карантинними заходами мали ефект у виглядi
загального зниження бiзнес-активностi по економiцi України в цiлому, а також по банкiвському сектору
зокрема.
За пiдсумками 2020 року iнфляцiя сягнула центральної точки цiльового дiапазону 5% +-1 в.п.,
закладеного Основними засадами грошово-кредитної полiтики на 2020 рiк та середньострокову
перспективу. Упродовж року iнфляцiя переважно перебувала нижче цiльового дiапазону. Низькi темпи
зростання цiн зумовлювалися негативним впливом пандемiї коронавiрусу та карантинних обмежень на
економiчну активнiсть та споживання. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на
непершочерговi товари та послуги пiдтримували низький рiвень iнфляцiї. Послаблення гривнi
позначалося на споживчих цiнах з певним часовим лагом.З огляду на суттєве послаблення iнфляцiйного
тиску та скорочення дiлової активностi упродовж першої половини року, Нацiональний банк України
пом'якшував монетарну полiтику, щоб сприяти вiдновленню економiки i водночас повернути iнфляцiї до
цiлi. Облiкова ставка була знижена до рiвня 6%. Завдяки монетарнiй пiдтримцi Нацiонального банку
України, яка сприяла здешевленню фiнансових ресурсiв i фiскальними стимулами уряду, якi пiдтримали
внутрiшнє споживання, економiка почала вiдновлюватися у III кварталi 2020 року. В умовах динамiчного
вiдновлення свiтової та української економiки iнфляцiя прискорилася наприкiнцi року. Iнфляцiйна цiль
була досягнута другий рiк поспiль в рамках режиму iнфляцiйного таргетування для забезпечення
помiрної iнфляцiї на рiвнi сереньоринкової цiлi 5%.
5 вересня 2020 року та 14 березня 2020 року мiжнароднi рейтинговi агенцiї Fitch та
Standard&Poor's, вiдповiдно, пiдтвердили суверенний рейтинг України до рiвня В зi стабiльним
прогнозом.
За 2020 рiк офiцiйний обмiнний курс гривнi до долару США Нацiонального банку України

збiльшився на 19,37 % з 23.6862 гривень за долар США на 1 сiчня 2020 року до 28.2746 гривень за долар
США на 31 грудня 2020 року. Протягом 2020 року облiкова ставка була знижена 3 13.5% до 6%.
Станом на 31 грудня 2020 року в Українi дiяв карантин та було запроваджено обмежувальнi
протиепiдемiчнi заходи з метою запобiгання поширенню Covid - 19, Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України №104 вiд 17 лютого 2021 року вiдповiднi заходи було продовжено на перiод до 30 квiтня 2021
року.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати
вищезазначених подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. Керiвництво
стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї
будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у
полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати
на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
3.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за 2020 рiк вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, включаючи всi ранiше прийнятi дiючi МСФЗ та тлумачення до них. Вiдхилень вiд
вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Банком не допускалось.
Основнi принципи бухгалтерського облiку в Банку грунтуються на вимогах мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Випадки незастосування вимог МСФЗ при складаннi фiнансової звiтностi АТ "АЙБОКС БАНК" вiдсутнi.
Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк в банку є гривня, за виключенням
операцiй в iноземнiй валютi, облiк яких здiйснюється у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй вартостi
iноземної валюти з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
здiйснення операцiї.
Одиниця вимiру, в якiй подається фiнансова звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть подається у тисячах гривень,
сума менша нiж 500 гривень округлюється до нуля, сума, що дорiвнює 500 гривень та бiльше,
округлюється до 1000 гривень. Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) складено в тис. грн., за винятком показникiв прибутковостi акцiй, за якими суми
зазначаються в грн., якщо данi цих показникiв менше однiєї гривнi, то вони зазначаються з точнiстю до
сотих.
4.
Примiтка 4. Основнi принципи облiкової полiтики
Облiкова полiтика АТ "АЙБОКС БАНК" базується на вимогах чинного законодавства, нормативних
актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi його складовi:
органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв вiдображення в
облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв (Головний банк, вiддiлення). Вимоги
облiкової полiтики Банку є обов'язковими для виконання в Банку. Вимоги внутрiшнiх нормативних
документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку та складання i подання звiтностi
вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк АТ "АЙБОКС БАНК" грунтується на таких основних принципах:
ў
повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського
облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та
потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
ў
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi

вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
ў
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань
власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання
власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи - контрольованi ресурси, що
виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання
економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок
минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди;
ў
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
ў
безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї
дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
ў
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих
доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх
виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення
економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi
активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його
збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом
облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить
до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова
частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань;
ў
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового обгрунтування i розкриття у
фiнансових звiтах;
ў
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей,
мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
У Банку вiдсутнi асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Банк не здiйснює пiдготовку консолiдованої фiнансової
звiтностi.
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика АТ "АЙБОКС БАНК" базується на чинному законодавствi України,
нормативно-правових актах Нацiонального банку України та мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi.
Активи i зобов'язання оцiнюються Банком i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою обережностi з
метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на наступнi звiтнi перiоди.
Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для Банку i
актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена. Зобов'язання - це теперiшня
заборгованiсть Банку, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття
ресурсiв банку.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає
стороною за договором у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструмента. Банк вiдображає придбання
й реалiзацiю фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на стандартних умовах за датою складання
угоди.
Усi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, якi передбачають поставку протягом перiоду,
визначеного законодавством або умовами ринку, вiдображаються на дату здiйснення розрахунку, тобто

на дату, коли актив буде переданий Банку.
Всi фiнансовi активи й зобов'язання оцiнюються спочатку за вартiстю придбання, що представляє собою
справедливу вартiсть витрачених коштiв. До вартостi придбання додаються витрати та iншi платежi,
безпосередньо пов'язанi iз придбанням або випуском, за винятком фiнансових активiв та зобов'язань, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Банк вiдображає в бухгалтерському
облiку цi витрати на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, оцiнює їх за справедливою вартiстю без урахування
витрат на операцiї. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiї з придбання таких
фiнансових активiв за рахунками витрат на дату їх здiйснення.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового активу на власний розсуд класифiкує його, без права
подальшої рекласифiкацiї як такий, що облiковується за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки, якщо така класифiкацiя дає змогу усунути або значно зменшити непослiдовнiсть
оцiнки активiв чи зобов'язань, або визнання пов'язаних з ними прибуткiв та збиткiв.
Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв у момент їхнього первiсного визнання.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку рiзницю
мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та цiною договору
наступним чином:
- за операцiями з акцiонерами - у власному капiталi;
- за iншими операцiями - у прибутках або збитках.
У процесi застосування облiкової полiтики Банку при визначеннi активiв, визнаних у фiнансовiй
звiтностi, керiвництво Банку використало судження й оцiнки, найбiльш суттєвi з яких представлено
нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих
фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або цiною дилерiв (цiна
покупця за довгою позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без будь-якого вирахування витрат
на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку,
визначається за допомогою вiдповiдних методiв оцiнки з максимальним використанням ринкових даних.
Методи оцiнки включають використання чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з аналогiчними
iнструментами, щодо яких iснує iнформацiя про ринковi цiни, моделi цiноутворення оцiнки опцiонiв та
iншi методи оцiнки.
Класифiкацiя - фiнансовi активи
Згiдно МСФЗ 9 всi борговi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають тесту SPPI (виключно платежi в
рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу), класифiкуються
при первiсному визнаннi як фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток. Згiдно даного критерiю, борговi iнструменти, якi не вiдповiдають визначенню "базової
кредитної угоди", такi як iнструменти, що мiстять вбудовану можливiсть конвертацiї, або кредити без
права регресу, оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв визнаються на дату розрахунку, тобто на
дату, коли Банк отримує або передає актив. До стандартних операцiй з купiвлi-продажу вiдносяться
операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в межах яких передбачається передача активiв у
строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Пiсля оцiнки Бiзнес-моделi та проходження тесту SPPI фiнансовий актив при первiсному визнаннi
класифiкується як такий, що оцiнюється за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Банк оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за амортизованою
собiвартiстю, якщо одночасно виконуються такi умови:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових

активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв;
"
договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Банк оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо одночасно виконуються такi умови:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
"
договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Банк визнає за таким фiнансовим активом прибутки або збитки в складi iншого сукупного доходу до дати
припинення його визнання або рекласифiкацiї, крiм прибуткiв або збиткiв вiд його знецiнення,
процентних доходiв та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
Банк оцiнює i вiдображає в бухгалтерському облiку всi iншi борговi фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо такi фiнансовi активи не вiдповiдають
критерiям щодо їх подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд.
Оцiнка бiзнес-моделi
Банк проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримуються активи, на рiвнi портфелiв
фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання
iнформацiї управлiнському персоналу.
При цьому, розглядається така iнформацiя:
"
полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також для зазначених
полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання
процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок,
забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових
зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю грошових потокiв
шляхом продажу активiв;
"
метод оцiнки результативностi портфеля i форма повiдомлення цiєї iнформацiї управлiнському
персоналу Банку;
"
ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в
рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками.
Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та
результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, оскiльки вони не утримуються анi з метою отримання передбачених
договором грошових потокiв, анi з метою як утримання передбачених договором грошових потокiв, так i
продажу фiнансових активiв.
Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та процентiв
Для цiлей даної оцiнки "основна сума" визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу при
його первiсному визнаннi. "Проценти" визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у часi, за
кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного перiоду часу, та
за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та
адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку.
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i
процентiв на непогашену частину основної суми (критерiй SPPI), Банк проаналiзував договiрнi умови
фiнансового iнструменту.
При проведеннi оцiнки Банк проаналiзував:
"
умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв;
"
умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї;
"
умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв - наприклад,
фiнансовi активи без права регресу;
"
умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей - наприклад,

перiодичний перегляд процентних ставок.
Всi кредити Банку мiстять умови про дострокове погашення. Умова про дострокове погашення
вiдповiдає критерiю SPPI враховуючи, що сума, яка має бути сплачена при достроковому погашеннi,
представляє по сутi непогашену частину основної суми i проценти на непогашену суму.
Зменшення корисностi
Модель зменшення корисностi застосовується до наступних фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток:
фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;
дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;
зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.
Вiдповiдно до МСФЗ 9, резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки Банк повинен визнавати у сумi, що
дорiвнює або очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв (1стадiя), або очiкуваним кредитним збиткам
за весь строк дiї iнструмента (2 стадiя i 3 стадiя).
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента - це очiкуванi кредитнi збитки, що виникають
внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструменту, тодi як
очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв становлять важливу частину очiкуваних кредитних збиткiв, що
виникають внаслiдок подiй дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Банк визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за
весь строк дiї iнструмента, за винятком фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного
визнання не вiдбулося значного збiльшення кредитного ризику. За такими фiнансовими iнструментами
сума визнаного резерву буде дорiвнювати очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв.
Банк застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв для фiнансової дебiторської
заборгованостi. Банк оцiнює резерв пiд збитки для таких активiв в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним
кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу, використовуючи пiдхiд матричного
резервування в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення.
Вимоги МСФЗ 9 у частинi зменшення корисностi є складними та вимагають застосування суджень i
припущень, особливо вiдносно того, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим
iнструментом з моменту його первiсного визнання, а також вiдносно включення прогнозної iнформацiї в
оцiнку кредитних збиткiв.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi
кредитних збиткiв. Вони оцiнюються таким чином:
"
щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня
вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що
належать Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати);
"
щодо фiнансових активiв, що є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж
валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Визначення дефолту
Вiдповiдно до МСФЗ 9 фiнансовий актив вiдноситься Банком до фiнансових активiв, за якими настала
подiя дефолту, у таких випадках:
"
малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання позичальника перед Банком будуть погашенi в повному
обсязi без застосування Банком таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi) або
"
заборгованiсть позичальника за будь-яким iз суттєвих кредитних зобов'язань Банку прострочена
бiльш нiж на 90 днiв.
При оцiнцi настання подiї дефолту за зобов'язаннями позичальника Банк враховуються такi показники:
"
якiснi: наприклад, порушення обмежувальних умов договору (ковенантiв);

"
кiлькiснi: наприклад, статус простроченої заборгованостi та несплата за iншим зобов'язанням
одного i того ж емiтента Банку, а також
"
на основi даних, самостiйно розроблених всерединi Банку i отриманих iз зовнiшнiх джерел.
Вхiднi данi при оцiнцi виникнення подiї дефолту за фiнансовим iнструментом та їхня соцiальна
значущiсть можуть змiнюватися з плином часу з тим, щоб вiдобразити змiни в обставинах.
Значне збiльшення кредитного ризику
Вiдповiдно до МСФЗ 9 при визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику (тобто
ризику дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Банк розглядає
обгрунтовану i пiдтверджену iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат i зусиль,
включаючи як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на iсторичному досвiдi
Банку, експертнiй грошовй оцiнцi якостi кредиту i прогнознiй iнформацiї.
Банк в першу чергу виявить, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику для позицiй, що
зазнають кредитного ризику, шляхом порiвняння:
"
ймовiрностi дефолту за решту всього строку дiї фiнансового iнструменту станом на звiтну дату, i
"
ймовiрностi дефолту за решту всього строку, розрахованої щодо даного моменту часу та
визначеної при первiсному визнаннi позицiй, що зазнають кредитного ризику.
Змiна договiрних умов фiнансового iнструменту, яка розглядається нижче, також може вплинути на дану
оцiнку.
Рiвнi кредитного ризику
Банк розподiляє кожну позицiю, що зазнає кредитного ризику, мiж рiвнями кредитного ризику на основi
рiзних даних, якi визначаються для прогнозування ризику дефолту, а також шляхом застосування
експертного судження щодо кредиту. Банк використовує данi рiвнi кредитного ризику для виявлення
значного збiльшення кредитного ризику вiдповiдно до МСФЗ 9. Рiвнi кредитного ризику визначаються з
використанням якiсних та кiлькiсних факторiв, якi вказують на ризик дефолту. Цi фактори можуть
змiнюватися залежно вiд характеру позицiї, що зазнає кредитного ризику i типу позичальника.
Рiвнi кредитного ризику визначаються i калiбруються таким чином, що ризик настання дефолту
збiльшується експоненцiально в мiру погiршення кредитного ризику - наприклад, рiзниця в ризику
дефолту мiж 1 i 2 рiвнями кредитного ризику менша, нiж рiзниця мiж 2 i 3 рiвнями кредитного ризику.
Кожна позицiя, що зазнає кредитного ризику, вiдноситься до певного рiвня кредитного ризику на дату
первiсного визнання на основi наявної iнформацiї про позичальника. Позицiї, що зазнають кредитного
ризику, пiддаються постiйному монiторингу, що може призвести до перенесення позицiї на iнший рiвень
кредитного ризику.
Створення часової структури ймовiрностi дефолту
Рiвнi кредитного ризику використовуються як початковi вхiднi данi при створеннi тимчасової структури
ймовiрностi дефолту для позицiй, що зазнають кредитного ризику.
Банк збирає вiдомостi про обслуговування заборгованостi та рiвнi дефолту для позицiй, що зазнають
кредитного ризику, аналiзованих залежно вiд типу продукту i позичальника та вiд рiвня кредитного
ризику.
Банк використовує статистичнi моделi для аналiзу зiбраних даних та отриманих оцiнок ймовiрностi
дефолту за перiод, що залишився для позицiї, що зазнають кредитного ризику, й очiкування їхнiх змiн з
плином часу.
Даний аналiз включає у себе визначення i калiбрування вiдносин мiж змiнами ймовiрностi дефолту
i змiнами макроекономiчних чинникiв. Для бiльшостi позицiй, що зазнають кредитного ризику,
ключовим макроекономiчним показником Банк обрав показник динамiки ВВП.
Для позицiй, що зазнають кредитний ризик i вiдносяться до позичальникiв фiзичних осiб, аналiз може
здiйснюватись з врахуванням макроекономiчного показника - ВВП на основi паритету купiвельної
спроможностi (ПКС) на душу населення та рiвень iндексу споживчих цiн.

Визначення значного збiльшення кредитного ризику
Банк розробив методологiю оцiнки, яка включає як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю для визначення
значного збiльшення кредитного ризику за конкретним фiнансовим iнструментом з моменту його
первiсного визнання. Ця методологiя узгоджується з внутрiшнiм процесом управлiння кредитним
ризиком Банку. Критерiї для визначення значного пiдвищення кредитного ризику будуть змiнюватися
залежно вiд портфеля i включатимуть "обмежувач" за термiном прострочення.
При оцiнцi збiльшення кредитного ризику очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї фiнансового
iнструменту, що залишилися, коригуються з урахування змiн строку погашення.
У рядi випадкiв, застосовуючи експертну оцiнку якостi кредиту i, якщо доречно, вiдповiдний iсторичний
досвiд, Банк може визначити, що мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику за позицiєю, що
зазнає кредитного ризику, в тому випадку, якщо на це вказують конкретнi якiснi показники, i данi
показники не можуть бути своєчасно врахованi повною мiрою в рамках кiлькiсного аналiзу. Як
"обмежувач", з урахуванням вимог МСФЗ 9, Банк буде приблизно вважати, що значне пiдвищення
кредитного ризику має мiсце не пiзнiше того моменту, коли кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi за
активом перевищує 30 днiв. Банк визначає кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi шляхом
пiдрахунку кiлькостi днiв, починаючи з самого раннього дня, станом на який оплата не була отримана в
повному обсязi.
Банк буде здiйснювати перевiрку ефективностi критерiїв, використовуваних для виявлення значного
збiльшення кредитного ризику шляхом регулярних перевiрок з тим, щоб переконатися, що:
"
через застосування критерiїв можливо виявляти значне збiльшення кредитного ризику до того, як
позицiєю, що зазнає кредитного ризику, станеться дефолт;
"
критерiї не збiгаються з моментом часу, коли оплата за активом прострочена бiльш нiж на 30
днiв;
"
середнiй час мiж виявленням значного збiльшення кредитного ризику i дефолту вбачається
розумним;
"
ризиковi операцiї не переходять безпосередньо зi складу оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за
12 мiсяцiв до складу кредитно-знецiнених;
"
вiдсутня невиправдана волатильнiсть оцiночного резерву пiд збитки при переходi зi складу
очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв до складу очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї
кредитного iнструменту.
Вхiднi данi при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв
Основними вхiдними даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв
наступних змiнних:

Банк визначив структури

ймовiрнiсть дефолту ("PD") - це оцiнка iмовiрностi дефолту за певний часовий промiжок.
експозицiя пiд ризиком ("EAD") - це оцiнка впливу на майбутню дату за замовчуванням з
урахуванням очiкуваних змiн в витримцi пiсля звiтної дати, в тому числi погашення основного боргу i
вiдсоткiв, а також очiкуваних зменшення на вкладенi кошти.
втрати в разi дефолту ("LGD") - це оцiнка втрат, що виникають у випадку дефолту. Вона
базується на рiзницi мiж сумою контрактних грошових потокiв та такими потоками, якi банк очiкує
отримати, включаючи будь-яку заставу, виражається у вiдсотках вiд EAD.
Данi показники отриманi з внутрiшнiх статистичних моделей та iнших iсторичних даних, якi
використовуються в моделях для розрахунку регулятивного капiталу, з доступних зовнiшнiх даних та
експертної оцiнки Банку. Вони скоригованi з тим, щоб вiдобразити прогнозну iнформацiю, наведену
нижче.
Оцiнки ймовiрностi дефолту (PD) розраховуються на основi статистичних рейтингових моделей i
оцiнюються з використанням iнструментiв оцiнки, адаптованих до рiзних категорiй контрагентiв i
позицiй, що зазнають кредитного ризику. Данi статистичнi моделi грунтуються на внутрiшнiх
накопичених даних та зовнiшнiй iнформацiї, що включають як кiлькiснi, так i якiснi фактори. Якщо
контрагент або позицiя, що зазнає кредитного ризику, мiгрують мiж рiвнями рейтингу, це призведе до

змiни в оцiнцi вiдповiдної ймовiрностi дефолту. Ймовiрнiсть дефолту оцiнюється з урахуванням
договiрних термiнiв погашення позицiй, що зазнають кредитного ризику.
Значення рiвня втрат у випадку дефолту (LGD) оцiнюється з врахуванням забезпечення.
Оцiнки величини збитку у випадку дефолту калiбруються з урахуванням рiзних економiчних сценарiїв.
Вони розраховуються на основi дисконтування грошових потокiв з використанням ефективної ставки
вiдсотка як коефiцiєнта дисконтування.
Сума пiд ризиком у випадку дефолту являє собою очiкувану величину позицiї, що зазнає кредитного
ризику, в дату настання дефолту. Даний показник розраховується, виходячи з поточної величини EAD та
її можливих змiн, припустимих за договором, включаючи амортизацiю i дострокове погашення. Для
фiнансового активу величиною EAD є валова балансова вартiсть у випадку дефолту.
Оскiльки Банк має обмеженi iсторичнi данi щодо основних типiв активiв, для визначення змiнних оцiнки
очiкуваних кредитних збиткiв використовується порiвняльна iнформацiя iз зовнiшнiх джерел, як
додаткова iнформацiя.
Джерелами такої iнформацiї можуть бути дослiдження провiдних рейтингових агентств (Standard&Poor's,
Moody's, Fitch Ratings) щодо ймовiрностi дефолту контрагентiв.
Прогнозна iнформацiя
Вiдповiдно до МСФЗ 9 Банк включає прогнозну iнформацiю як у свою оцiнку значного збiльшення
кредитного ризику з моменту первiсного визнання, так i оцiнку в оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв.
Банк використовує власну експертну оцiнку для оцiнки прогнозної iнформацiї. Данi оцiнки грунтуються
у тому числi на зовнiшнiй iнформацiї. Зовнiшня iнформацiя може включати економiчнi данi i прогнози,
що публiкуються державними органами та органами грошово-кредитного регулювання, такими як
Нацiональний банк України, Мiнiстерство економiчного розвитку, Мiнiстерство фiнансiв або окремi
iндивiдуальнi та науковi прогнози.
Банк також буде перiодично проводити стрес-тестування (бек-тестiнг) з тим, щоб скоригувати свiй пiдхiд
до визначення даних репрезентативних сценарiїв.
Банк видiлив i оформив основнi чинники кредитного ризику i кредитних збиткiв для кожного портфеля
фiнансових iнструментiв, i використав аналiз iсторичних даних, оцiнив взаємозв'язок мiж
макроекономiчними змiнними, кредитним ризиком i кредитними збитками.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Банк регулярно здiйснює оцiнку бiзнес-моделi, що використовується ним для управлiння фiнансовими
активами з метою генерування грошових потокiв. Банк рекласифiкує борговi фiнансовi активи виключно
в разi змiни бiзнес-моделi, що використовується для управлiння фiнансовими активами, за винятком
фiнансових активiв, облiк яких банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання.
Банк рекласифiкує фiнансовi активи перспективно з дати рекласифiкацiї. Банк не здiйснює
перераховування ранiше визнаних прибуткiв, збиткiв (у тому числi прибуткiв або збиткiв вiд знецiнення)
або процентiв.
Банк здiйснює нарахування процентiв, амортизацiю дисконту/премiї, переоцiнку та коригування
оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки на дату рекласифiкацiї фiнансового активу з однiєї
категорiї в iншу.
Припинення визнання i модифiкацiя договору
Припинення визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або
частини групи однорiдних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку:
- закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу;
- передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або
збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним
прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; i
- якщо Банк практично передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не зберiг
практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над активом. Контроль

зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь актив повнiстю незв'язанiй
сторонi без додаткових обмежень.
У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не передав,
але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав контроль над
активом, такий актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому активi.
Разом з тим, в МСФЗ 9 мiститься окреме керiвництво з облiку в тому випадку, коли модифiкацiя
фiнансового iнструменту, що не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, не
призводить до припинення визнання. Вiдповiдно до МСФЗ 9, Банк повинен перерахувати валову
балансову вартiсть фiнансового активу (або амортизовану вартiсть фiнансового зобов'язання) шляхом
дисконтування модифiкованих договiрних грошових потокiв за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
i визнати будь-яку суму, що виникає в результатi коригування як прибуток або збиток вiд модифiкацiї у
складi прибутку або збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти - це високолiквiднi активи Банку, яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
До складу грошових коштiв банк включає готiвковi кошти, кошти розмiщенi на кореспондентських
рахунках, депозити та кредити овернайт у банках, кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв).
До складу еквiвалентiв грошових коштiв банк включає депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним
банком України.
Банк вiдображає грошовi потоки, що виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, у грошовiй одиницi
України iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi офiцiйного валютного курсу гривнi до iноземних
валют на дату виникнення грошового потоку.
Нереалiзованi прибутки (збитки), що виникають пiд час змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних
валют, не є грошовими потоками.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року в Банку вiдсутнi грошовi кошти та їх еквiваленти, до яких
установлено обмеження щодо їх використання.
Обов'язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України.
З метою пiдтримки мiнiмального рiвня лiквiдностi для забезпечення виконання своїх зобов'язань перед
клiєнтами, Банк формує та зберiгає на власному кореспондентському рахунку в Нацiональному банку
України обов'язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов'язкового
резервування.
Формування обов'язкових резервiв здiйснюється виходячи iз встановлених нормативiв обов'язкового
резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштiв у цiлому за зведеним балансом банку. До
залучених коштiв належать кошти, якi облiковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках
юридичних та фiзичних осiб, а також залученi кошти, що належать юридичним i фiзичним особам та
вiдображенi в балансi банку на iнших рахунках бухгалтерського облiку.
Протягом звiтного 2020 року Банком дотримувались всi вимоги щодо нормативiв обов'язкового
резервування для формування обов'язкових резервiв. Випадки недорезервування коштiв пiд час
контролю за щоденними залишками вiдсутнi.
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи
форварди i свопи, на валютних ринках. Цi фiнансовi iнструменти призначаються для торгiвлi та
вiдображаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкових
котирувань або моделей оцiнки, що грунтуються на поточнiй ринковiй i договiрнiй вартостi вiдповiдних
базових iнструментiв та iнших факторах. Похiднi фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою
вартiстю вiдображаються в складi активiв, а з вiд'ємною справедливою вартiстю - у складi зобов'язань.
Доходи i витрати вiд операцiй iз зазначеними iнструментами вiдображаються у звiтi про прибутки i
збитки у складi чистого прибутку за операцiями з похiдними фiнансовими iнструментами. Похiднi

фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, вважаються окремими похiдними
фiнансовими iнструментами i вiдображаються за справедливою вартiстю, якщо їх економiчнi
характеристики i ризики тiсно не пов'язанi з економiчними характеристиками i ризиками основного
договору, а основний договiр не призначається для продажу або не вiдображається за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти, вiдокремленi вiд похiдних
фiнансових iнструментiв основного договору, визнаються за справедливою вартiстю у торговому
портфелi зi змiнами справедливої вартостi, вiдображеними у складi прибутку або збитку.
Кошти в iнших банках.
Банк вiдносить фiнансовий актив до категорiї кошти в iнших банках у разi надання банкам контрагентам грошових коштiв, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому
Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця
дебiторська заборгованiсть не пов'язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Кошти в iнших банках облiковуються за амортизованою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв.
Банк визнає наданий кредит, нарахованi вiдсотки та комiсiї, що безпосередньо пов'язаннi з кредитною
операцiєю як фiнансовий актив.
Банк оцiнює наданi кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати
на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з iнiцiюванням кредитiв.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо
пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим
iнструментом.
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Банк здiйснює облiк реструктуризованих кредитiв за звичайними умовами.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи i витрати за кредитами та амортизує
дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту (премiї) має бути
повнiстю амортизована на дату погашення/повернення кредиту або до наступної дати перегляду
процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо вона змiнюється залежно вiд коливань ринкових
ставок. Якщо сума дисконту (премiї) за фiнансовим iнструментом з плаваючою ставкою пов'язана зi
змiною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструменту.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку наданi гарантiї та авалi (далi - гарантiї) пiд час первiсного
визнання як зобов'язання за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманих банком - гарантом
комiсiй (винагороди за надану гарантiю). Банк здiйснює амортизацiю первiсно визнаного зобов'язання за
наданою гарантiєю прямолiнiйним методом.
Банк визнає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю
фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками
премiї (дисконту), якщо пiд час первiсного визнання вiн визначає вартiсть фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова. Ринкова процентна
ставка вiдсотка визначається КУАП на пiдставi дiючих процентних ставок за подiбним фiнансовим
iнструментом.
Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна операцiї (тобто
справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв). Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового
iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для фiнансового iнструменту не є
активним, зокрема:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв;
- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Для визначення справедливої вартостi кредитiв найпоширенiшим методом оцiнювання є дисконтування
грошових потокiв.
Банк за такими фiнансовими iнструментами, як кредити та депозити "овернайт", кредити "овердрафт",

ефективну ставку вiдсотка не застосовує.
Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо
виконуються обидвi наступнi умови:
1)
актив утримують в бiзнес - моделi, мета якої - як утримування активiв задля збирання
контрактних грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв;
2)
контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв,
якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.
Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, являють собою
iнвестицiї у борговi iнструменти та капiтал, якi передбачається утримувати протягом невизначеного
перiоду часу, i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi, або внаслiдок змiн процентних
ставок та ринкових цiн. Прибутки або збитки вiд переоцiнки iнвестицiй до справедливої вартостi
вiдображаються у iнших сукупних доходах, за виключенням збиткiв вiд знецiнення, до тих пiр, поки вони
не будуть реалiзованi, тодi кумулятивний прибуток або збиток, первiсно визнаний в iнших сукупних
доходах, виключається з капiталу та вiдноситься на прибуток або збиток за рiк. При цьому нарахування
процентних доходiв та амортизацiя дисконту/ премiї вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд, Банк використовує ринковi котирування.
Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу)
Договори продажу та зворотного придбання цiнних паперiв (договори "репо") вiдображаються у
звiтностi як забезпеченi операцiї фiнансування. Цiннi папери, реалiзованi за договорами "репо",
продовжують вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан та переводяться до категорiї цiнних паперiв,
наданих як застава за договорами "репо", у випадку наявностi у контрагента права на продаж або
повторну заставу таких цiнних паперiв, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики.
Вiдповiднi зобов'язання включаються до складу коштiв iнших банкiв або клiєнтiв. Придбання цiнних
паперiв за договорами зворотного продажу (зворотного "репо") вiдображаються у складi коштiв в iнших
банках або кредитiв клiєнтам, залежно вiд ситуацiї. Рiзниця мiж цiною продажу та цiною зворотної
покупки розглядається як прцентний дохiд i нараховується протягом строку дiї договорiв "репо" за
методом номiнальної процентної ставки.
Цiннi папери, переданi на умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатись у
фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, залученi на умовах позики, визнаються тiльки при реалiзацiї третiм
особам i вiдображаються у прибутку або збитку як результат вiд операцiй, з торговими цiнними
паперами. Зобов'язання щодо їх повернення вiдображається за справедливою вартiстю в складi
зобов'язань за торговими операцiями.
Iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
Iнвестицiї у борговi iнструменти з визначеними або фiксованими сумами платежiв та
фiксованими датами погашення оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, якщо Банк має
безсумнiвний намiр та здатнiсть утримувати до їх погашення, та за якими виконуються обидвi умови:
1)
фiнансовий актив утримується Банком в рамках бiзнес-моделi, мета якої - утримування
фiнансових активiв для отримання грошових потокiв, передбачених контрактом;
2)
контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв,
якi є лише погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної ставки процента, за вирахуванням будь-якого знецiнення.
Основнi засоби.
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї

дiяльностi, наданнi послуг, здаваннi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше
одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Собiвартiсть об'єкта основних засобiв
Банк визнає активом, якщо i тiльки якщо є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з
об'єктом, надiйдуть до Банка, та собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Первiсне визнання основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю, до якої включаються всi
витрати, пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацiю, а за групою
"будинки, споруди та передавальнi пристрої" за методом переоцiненої вартостi (справедливої вартостi).
Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається тiльки в разi добудови, реконструкцiї,
капiтального ремонту, переоцiнки або часткової лiквiдацiї.
При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв використовувалися дохiдний та порiвняльний
методи. Метод порiвняння продажiв включає аналiз цiн ринкових продажiв для аналогiчних об'єктiв
основних засобiв, дохiдний метод передбачає прямий зв'язок мiж отриманими доходами вiд продажу
об'єкта та його ринковою вартiстю. Визначення справедливої вартостi основних засобiв грунтується на
суб'єктивних судженнях, що часто базуються на минулому досвiдi, якi використовуються для
формулювання обгрунтованих припущень щодо вартостi нерухомостi. Обрання методу амортизацiї та
попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв також є питаннями судження управлiнського
персоналу Банка.
Ринкова вартiсть будiвлi була переоцiнена станом на 01 сiчня 2021 року. Оцiнку провели незалежнi
оцiнювачi, якi мають професiйну квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї
зi схожим географiчним розташуванням. Основою оцiнки стала ринкова вартiсть.
Зменшення корисностi основних засобiв визнається, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної
вигоди, а саме:
"
протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це
очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання;
"
вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, пов'язанi з
негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх
(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо) факторiв;
"
ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй збiльшилися i це
збiльшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд час обчислення вартостi
використання активу;
"
моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;
"
економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.
В 2020 роцi Банком не визнавалося зменшення корисностi основних засобiв, а також не
переглядалася лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв.
З 23 травня 2020 р. дiє новий вартiсний критерiй для основних засобiв: такий порiг збiльшено з
6 000 грн. до 20 000 грн. (пп. 12 п. 3 р. I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних
неузгодженостей у податковому законодавствi" вiд 16.01.2020 р. № 466-IХ, далi - Закон № 466).
Вiдповiднi змiни були закрiпленi в пп. 14.1.138 ПКУ.
Цей критерiй застосовується до основних засобiв, що вводяться в експлуатацiю пiсля 22 травня
2020 року. Основнi засоби, введенi в експлуатацiю до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись
у податковому облiку, навiть якщо їх залишкова балансова вартiсть не перевищує 20 тис. гривень.
Нематерiальнi активи.
Всi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий строк корисної служби i включають капiталiзоване
програмне забезпечення та лiцензiї.
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються виходячи з витрат на
придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацiю. Витрати, безпосередньо пов'язанi
з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути iдентифiкованi та контролюються
Банком, вiдображаються у складi нематерiальних активiв, якщо ймовiрне надходження економiчних
вигiд, що перевищують витрати.
Капiталiзованi витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного
забезпечення, та вiдповiдну частину накладних витрат. Всi iншi витрати, пов'язанi з програмним

забезпеченням, наприклад, його обслуговуванням, вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення.
Капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї амортизуються лiнiйним методом протягом
очiкуваного строку їх використання, який становить вiд 3 до 10 рокiв.
В 2020 роцi Банком не визнавалося зменшення корисностi нематерiальних активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким володiє Банк для отримання прибутку вiд
надання його в оренду або збiльшення його вартостi, або для досягнення обох цiлей, а не для:
Використання в виробництвi чи пiд час постачання товарiв, надання послуг чи для адмiнiстративних
цiлей; або
продажу пiд час звичайної дiяльностi.
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить активи, що вiдповiдають таким критерiям:
земля, що утримується з метою отримання вигоди вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
будiвля, що перебуває у власностi Банку або в розпорядженнi за договором оренди та
надається в оренду за одним або кiлькома договорами оренди;
- будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в оренду за одним або
кiлькома договорами оренди;
- нерухомiсть, що будується або полiпшується для майбутнього використання як
iнвестицiйна нерухомiсть.
Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини,
що використовуються з рiзною метою: одна частина - для отримання доходу вiд орендної плати або
збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi Банку або для адмiнiстративних цiлей.
У бухгалтерському облiку такi частини об'єкта нерухомостi вiдображаються окремо, якщо
вони можуть бути проданi окремо. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина (менше 25%) об'єкта
утримується для використання в процесi дiяльностi Банку або для адмiнiстративних цiлей.
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi
витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта iнвестицiйної
нерухомостi визнаються витратами пiд час їх здiйснення.
Оренда.
Оренда укладається договором, який передає користувачевi (орендаревi) право контролювати
використання iдентифiкованого активу протягом перiоду часу в обмiн на винагороду. Частина активу
може бути вiдокремленою як окремий iдентифiкований актив, якщо вона фiзично пiдлягає
розмежуванню. Якщо вона фiзично не може бути вiдокремленою, то частина активу не є окремо
iдентифiкованим активом, якщо тiльки вона не представляє практично усю потужнiсть активу i, в
результатi, не передає право отримувати практично всi економiчнi вигоди вiд використання активу.
Якщо платiж по договору мiстить бiльше одного компоненту оренди або комбiнацiю орендного та
неорендного платежу, в такому випадку вiдбувається алокацiя по контракту, виходячи з вiдносних
величин самого платежу.
Банк орендар
Для короткострокової оренди з термiном, що не перевищує 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а
також для оренди малоцiнних активiв Банк використовує практичну можливiсть не визнавати право
користування активами та зобов'язання з оренди. Оренднi платежi за такими договорами визнаються як
операцiйнi витрати протягом усього строку дiї договору.
В iнших випадках, чиста приведена вартiсть орендних платежiв визнається як фiнансове зобов'язання. А
самi оренднi платежi дiляться на сплату основного боргу та процентiв, використовуючи метод

ефективного вiдсотка.
Вiдповiдно, право користування активами визнається в сумi чистих приведених потокiв зобов'язання з
оренди на дату початку дiї договору, включаючи iншi прямi супутнi витрати. Попереднi платежi,
здiйсненнi до початку дiї договору оренди, а також винагорода, отримана вiд орендодавця, включаються
до складу активу у формi права на використання. Право користування активами амортизується на
прямолiнiйнiй основi протягом термiну оренди або протягом строку корисного використання активу,
якщо цей термiн є коротшим, нiж строк оренди.
У випадку змiни величини очiкуваних орендних платежiв, наприклад, внаслiдок iндексованого
розрахунку, або на основi нових оцiнок контрактних опцiонiв, зобов'язання переоцiнюється. Коригування
вiдбувається разом iз вiдповiдним перерахунком права користування активами.
Банк орендодавець
Оренда, в якiй Банк виступає в ролi лiзингодавця, а всi ризики та винагороди, пов'язанi iз використанням
активу, передаються до орендаря, класифiкується як фiнансова оренда. У цьому випадку чистi приведенi
потоки мiнiмальних орендних платежiв визнаються як актив у формi дебiторської заборгованостi.
Платежi вiд орендаря розподiляються на погашення балансової вартостi активу та процентнi доходи, якi
визнаються протягом термiну дiї фiнансового лiзингу з використанням методу ефективного вiдсотка.
Усi iншi договори оренди, в яких Банк виступає в якостi орендодавця, класифiкуються як операцiйна
оренда, об'єкт оренди продовжує вiдображатися на балансi Банку, а оренднi платежi, як правило,
визнаються у виглядi доходу на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї оренди.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття.
Необоротнi активи визнаються Банком як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких
активiв буде вiдшкодовуватися виключно шляхом продажу та виконуються наступнi умови: стан активiв
дає змогу здiйснити негайний продаж i є висока ступiнь ймовiрностi продажу протягом року з дати
класифiкацiї.
Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо не було здiйснено
продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими банк не може здiйснити контроль, а також
якщо є достатнi свiдчення того, що банк продовжує виконувати план продажу необоротного активу.
Якщо на дату прийняття рiшення про визнання необоротних активiв як таких, що утримуються для
продажу, не виконуються вищезазначенi умови, але будуть виконанi протягом трьох мiсяцiв пiсля
визнання активу, то банк має право класифiкувати їх як утримуванi для продажу.
Перед первiсною класифiкацiєю активiв як утримуваних для продажу банк здiйснює оцiнку балансової
вартостi активi, що застосовуються до цiєї категорiї активiв:
а) якщо облiк необоротних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю), то банк має
переглянути їх на зменшення корисностi;
б) якщо необоротнi активи облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю), то банк
має здiйснити їх переоцiнку.
Необоротнi активи, що утримуються банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю
за вирахуванням витрат на продаж.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.
Необоротнi активи, якi банк набув у власнiсть шляхом реалiзацiї права заставодержателя та утримує з
метою подальшого продажу, що не вiдповiдають критерiям визнання їх необоротними активами,
утримуваними для продажу, та не можуть бути визнанi необоротними активами для використання в
поточнiй дiяльностi або iнвестицiйною нерухомiстю, банк визнає оборотними активами (запасами). У
бухгалтерському облiку такi активи визнаються за найменшою з двох вартостей: собiвартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї.
Станом на 31 грудня 2020року Банк має право власностi на нерухоме майно, що перейшло у власнiсть
Банка як заставодержателя в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та утримувалося з метою
продажу. Балансова вартiсть цього майна була визначена за справедливою вартiстю. Подальша оцiнка
необоротних активiв, утримуваних для продажу, здiйснювалася Банком за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на продаж.
Банк визнає втрати вiд зменшення корисностi в разi зниження справедливої вартостi необоротних активiв

за вирахуванням витрат на продаж, та визнає дохiд, у разi збiльшення справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на продаж, але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення
корисностi. Якщо пiд час оцiнки активiв, призначених для продажу, не визнано зменшення їх корисностi
та вiдновлення їх корисностi, Банк визнає доходи або витрати на дату припинення їх визнання.
Амортизацiя.
Амортизацiя це систематичний розподiл вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв, яка
амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї).
Амортизацiя основних засобiв розраховується за прямолiнiйним методом в автоматизованому режимi,
виходячи з первiсної вартостi. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно. За активами, що
надiйшли, амортизацiя нараховується з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання, а за активами,
що вибули, припиняється з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв Банк додатково
враховує: очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi; фiзичний та моральний знос,
що передбачається; правовi та iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта.
Строки корисного використання основних засобiв становлять:
будинки - 89 рокiв;
машини та обладнання:
IТ iнфраструктура - 8 рокiв;
Офiсна та банкiвська технiка - 15 рокiв;
Автотранспорт - 8 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар:
Меблi та сейфи - 15 рокiв;
Iншi основнi засоби - 15 рокiв;
При амортизацiї нематерiальних активiв Банк використовує прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї, засновуючись на строках корисного використання - 10 рокiв. Банк не змiнював протягом
2020 року методiв нарахування амортизацiї.
Припинена дiяльнiсть.
В 2020 роцi фактiв припинення окремих видiв банкiвських операцiй не вiдбувалось, пункти Дозволу на
здiйснення окремих операцiй не вiдкликались.
Залученi кошти.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року Банк має наступний склад залучених коштiв:
"
кошти банкiв;
"
кошти клiєнтiв;
"
кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй;
"
iншi фiнансовi зобов'язання;
"
iншi зобов'язання
Первiсне визнання таких фiнансових зобов'язань вiдбувається на дату пiдписання договору, яка зазвичай
збiгається з часом отримання депонованих сум або випуску боргових цiнних паперiв. Первiсне визнання
здiйснюється на основi справедливої вартостi зобов'язань, що, як правило, дорiвнює сумi отриманих
коштiв або цiнi випуску, збiльшенiй на суму будь-яких додаткових витрат/доходiв, безпосередньо
пов'язаних з однiєю операцiєю з фiнансування або випуску цiнних паперiв.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Виняток складають короткостроковi зобов'язання,
якi вiдображаються за сумою, що пiдлягає сплатi, оскiльки вартiсть у часi є несуттєвою.
Доходи i витрати вiд залучених коштiв визнаються за умов визнання Банком реальної заборгованостi за
зобов'язаннями та у випадку, якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням)
послуг, може бути точно визначений.
Резерви за зобов'язаннями.

Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно взятi
на себе зобов'язання, для врегулювання яких iз великим ступенем iмовiрностi очiкується вiдтiк ресурсiв,
що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем вiрогiдностi.
Резерви за зобов'язаннями включають в себе резерв пiд зобов'язання з кредитування та резерв пiд наданi
гарантiї. Договори фiнансових гарантiй та фактичних зобов'язань первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманої премiї. Резерви, сформованi на iндивiдуальнiй та портфельнiй
основi, що стосуються оцiнених можливих виплат, пов'язаних з кредитним ризиком, за гарантiями та
зобов'язаннями, визначаються iз застосуванням тих самих критерiїв, що викладенi вище стосовно
кредитiв.
Банк створює забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату
вiдпусток працiвникам як виплат за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню. Сума
забезпечення на оплату вiдпусток визначається Банком щомiсячно шляхом дiлення сумарного заробiтку
всiх працiвникiв у звiтному мiсяцi на добуток кiлькостi календарних днiв у звiтному мiсяцi, зменшеної на
кiлькiсть святкових та неробочих днiв у звiтному мiсяцi, на кiлькiсть днiв вiдпустки, що заробляє один
працiвник.
Банк також формує забезпечення на обов'язковi вiдрахування (збори) вiд забезпечення оплати вiдпусток,
сума яких розраховується за встановленими чинним законодавством нормами.
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було
створено.
Субординований борг.
Субординований борг являє собою довгостроковi угоди про надання позикових коштiв, якi, у випадку
невиконання Банком своїх зобов'язань, будуть вторинними по вiдношенню до його основних боргових
зобов'язань. Субординований борг облiковується за амортизованою вартiстю.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток вiдображений у фiнансовiй звiтностi згiдно з українським законодавством, яке
набуло чинностi або повинне набути чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на
прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i визнаються у звiтi про фiнансовi
результати за винятком випадку, коли вони визнаються безпосередньо у складi iншого сукупного доходу,
оскiльки стосуються операцiй, якi також визнаються в тому ж самому або iншому перiодi, безпосередньо
у складi iншого сукупного доходу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або вiдшкодована
ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попереднi перiоди. Iншi податки,
крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується стосовно податкових збиткiв, перенесених на
наступнi перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та
їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi,
вiдстрочений податок не розраховується стосовно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу
чи зобов'язання щодо iншої, нiж об'єднання компанiй, операцiй, якщо операцiя, при її первiсному
визнаннi, не впливає анi на фiнансовий, анi на оподатковуваний прибуток. Сума вiдстроченого податку
на прибуток визначається за податковими ставками, прийнятими на звiтну дату, що, як очiкується,
будуть застосовуватись у перiодi, в якому тимчасовi рiзницi будуть сторнованi або буде зарахований
податковий збиток, перенесений на наступнi перiоди. Вiдстроченi податковi активи стосовно тимчасових
рiзниць, що зменшують базу оподаткування, та податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди,
вiдображаються, лише якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнього оподатковуваного доходу,
вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Акцiонерний капiтал.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Емiсiйний дохiд являє собою перевищення внескiв у капiтал над
номiнальною вартiстю випущених акцiй. Прибутки або збитки вiд продажу викуплених власних акцiй
вiдображаються як коригування емiсiйного доходу.

Дивiденди.
Дивiденди це частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки
їх участi у власному капiталi Банку.
У 2020 роцi Банком не виплачувались дивiденди.
Визнання доходiв i витрат.
Ефективна ставка вiдсотка
Процентнi доходи i процентнi витрати визнаються у прибутку або збитку з використання методу
ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi
виплати або надходження протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента дисконтуються
точно до:
валової балансової вартостi фiнансового активу, або
амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання.
При розрахунку ефективної ставки вiдсотка для фiнансових iнструментiв, якi не є кредитно знецiненими активами, Банк оцiнює майбутнi грошовi потоки з урахуванням всiх контрактних умов
фiнансових iнструментiв, але не очiкуванi кредитнi збитки. Для фiнансових активiв, що є кредитно знецiненими, розраховується вiдкоригована на кредитний ризик ефективна ставка вiдсотка з
використанням оцiнених майбутнiх грошових потокiв, включаючи очiкуванi кредитнi збитки.
Розрахунок ефективної ставки вiдсотка включає витрати на операцiї, а також винагороди i
суми, виплаченi або отриманi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. Витрати на
проведення операцiї включають додатковi витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Амортизована собiвартiсть i валова балансова вартiсть
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це сума, в якiй
оцiнюється фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання при первiсному визнаннi, мiнус платежi в
рахунок основної суми боргу, плюс або мiнус величина накопиченої амортизацiї рiзницi мiж початковою
сумою i сумою до виплати при настаннi термiну погашення, розрахованої з використанням методу
ефективного вiдсотка, i стосовно до фiнансових активiв, скоригована з урахуванням оцiночного резерву
пiд очiкуванi кредитнi.
Валова балансова вартiстьфiнансового активу, що оцiнюється за амортизованою
собiвартiстю - це амортизована собiвартiсть фiнансового активу до коригування на величину оцiночного
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Розрахунок процентних доходiв та витрат
При розрахунку процентного доходу i витрат ефективна ставка вiдсотка застосовується до
величини валової балансової вартостi активу (коли актив не є кредитно - знецiненим) або амортизованої
вартостi зобов'язання.
Однак за фiнансовими активами, якi стали кредитно - знецiненими пiсля первiсного
визнання, процентний дохiд розраховується за допомогою застосування методу ефективного вiдсотка до
чистої балансової вартостi активу. Якщо фiнансовий актив бiльше не є кредитно - знецiненим, то
розрахунок процентного доходу знову проводиться на основi валової балансової вартостi.
За фiнансовими активами, якi були кредитно - знецiненими при первiсному визнаннi,
процентний дохiд розраховується шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з
урахуванням кредитного ризику, до чистої амортизованої вартостi фiнансового активу. Розрахунок
процентного доходу за такими активами не здiйснюється на основi валової балансової вартостi, навiть
якщо кредитний ризик за ними у подальшому зменшиться.
Комiсiйнi доходи
Виплати, комiсiйнi та iншi статтi доходiв та витрат, включаючи плату за надання гарантiй, як
правило, облiковуються за методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї,
що визначається як частка фактично наданої послуги в загальному обсязi послуг, що мають бути наданi.
Винагорода за кредитнi зобов'язання або за позиковими коштами, якi, ймовiрно, будуть
використанi, вiдноситься на майбутнi перiоди (разом iз вiдповiдними прямими витратами) i

вiдображаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом чи позичковими коштами.
Винагороди та комiсiйнi, що виникають в результатi переговорiв або участi у переговорах про
здiйснення операцiї для третьої сторони (наприклад, придбання кредитiв, акцiй або iнших цiнних
паперiв, та придбання або продаж компанiй), вiдображаються пiсля завершення вiдповiдної операцiї.
Перерахунок iноземної валюти.
Українська гривня є функцiональною валютою Банку, оскiльки це валюта основного економiчного
середовища, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї
в iноземнiй валютi. Монетарнi активи та зобов'язання, деноменованi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України
на звiтну дату. Прибуток або збитки вiд перерахунку операцiй в iноземнiй валютi визнаються у звiтi про
фiнансовi результати як результат вiд переоцiнки iноземної валюти. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються
за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату
вiдповiдної операцiї.
Взаємозалiк.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з вiдображанням чистого пiдсумку у Звiтi про фiнансовий
стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленного права здiйснювати взаємозалiк i намiру
реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Право на проведення залiку не повинно бути обумовлено подiєю в майбутньому i повинно мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах:
в ходi звичайної дiяльностi;
в разi невиконання зобов'язання;
в разi неспроможностi або банкрутства органiзацiї або кого - небудь з контрагентiв.
Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалiк, i вiдповiднi активи i
зобов'язання вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан в повнiй сумi.
Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi.
Активи та зобов'язання, якi Банк утримує вiд свого iменi, але за рахунок третiх осiб, не вiдображається у
балансi. Для цiлей розкриття iнформацiї, до операцiй довiрчого управлiння не включаються послуги
зберiгання цiнностей. Комiсiйнi, утриманi вiд операцiй довiрчого управлiння, вiдображаються у складi
доходiв вiд виплат та комiсiйних.
Рядок Назва статтi 2020
1
1
2
3
4
5

2
3
Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 2 960
Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння
34 191
Усього за активними рахунками довiрчого управлiння
34 649
Фонди банкiвського управлiння
34 649
Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння
34 649

Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування.
Виплати працiвникам Банку та пов'язанi з ними вiдрахування включають:
- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення,
оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони
пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги
теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання
безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
- виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
- iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або

оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за
тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю,
якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
Протягом 2020 року Банком здiйснювались короткостроковi виплати та виплати при звiльненнi.
В Банку вiдсутнi програми пенсiйного забезпечення.
Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається або постачанням послуг чи
продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного
економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечую прибутковiсть,
вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам.
Банк визнає сегментом дiяльностi вiдокремлений компонент бiзнесу (операцiй та послуг), якому
притаманнi ризики та прибутковiсть, що вiдрiзняються вiд iнших сегментiв дiяльностi.
Сегмент вiдображається окремо, якщо дохiд за сегментом становить не менше 10% вiд загального доходу
та/або сегмент, на думку керiвництва Банку, має важливе значення для Банку, iнформацiя про нього є
суттєвою.
Звiтнiсть за сегментами банку складається з наступних операцiйних сегментiв:
роздрiбне банкiвське обслуговування;
корпоративне банкiвське обслуговування;
iнвестицiйна дiяльнiсть;
нерозподiленi статтi.
Банк не встановлює трансфертнi цiни по перерозподiлу фiнансових ресурсiв мiж сегментами.
Доходами звiтного сегмента Банк визнає дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та
вiдповiдну частину доходу Банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд
операцiй мiж iншими сегментами в межах одного Банку. До складу доходiв звiтних сегментiв не
включаються доходи вiд надзвичайних подiй.
Основою для розподiлу доходiв та витрат за сегментами є доходи i витрати, що виникають в результатi
здiйснення операцiйної дiяльностi сегменту та безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також
вiдповiдна частка доходiв/витрат Банку, яку можно обгрунтовано розподiлити на певний сегмент.
Результат за сегментом - це дохiд за сегментом мiнус витрати за сегментом.
Операцiї з пов'язаними особами.
Особа вважається пов'язаною з Банком, якщо вона:
а) прямо або опосередковано через одну або кiлькох осiб (посередникiв):
контролює прийняття фiнансових рiшень або рiшень щодо здiйснених Банком операцiй (материнська
компанiя) чи перебуває пiд контролем Банку (дочiрня компанiя), або перебуває пiд контролем однiєї i тiєї
самої особи (групи осiб) разом з Банком (сестринська компанiя);
володiє iстотною участю або часткою в капiталi Банку, що надає такiй особi змогу здiйснювати значний
вплив на банк;
має спiльний контроль над Банком;
б) є асоцiйованою компанiєю Банку;
в) здiйснює з Банком спiльну дiяльнiсть;
г) є членом ключового керiвного складу Банку чи материнської компанiї Банку;
г) є членом сiм'ї будь-якої фiзичної особи, зазначеної в пiдпунктах "а" або "г" цього пункту;
д) є юридичною особою, яку будь-яка фiзична особа, зазначена в пiдпунктах "г" або "г" цього пункту,
прямо або опосередковано контролює, спiльно контролює або здiйснює на неї значний вплив
Перелiк пов'язаних з Банком осiб затверджується Правлiнням Банку.
АТ "АЙБОКС БАНК" не перебуває у вiданнi будь-якої материнської компанiї.
Вiдомостi про остаточних ключових учасникiв у структурi власностi Банку станом на 01 сiчня 2020 року
наведенi у таблицi:
№

з/п
Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
Тип
особи Чи є особа власником iстотної участi в банку Iнформацiя про особу Участь особи в банку,%
Опис взаємозв'язку особи з банком
пряма опосередкована
сукупна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Дробот Володимир Iванович ФО
Так
Громадянин України,
Україна, м. Київ.
50,149050,1490Акцiонер банку
Протягом звiтного перiоду Банк здiйснював операцiї з пов'язаними особами в частинi кредитування,
обслуговування поточних та депозитних рахункiв, розрахунково-касовi операцiї тощо.
Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових
звiтах.
Облiкова полiтика застосовується Банком до аналогiчних статей фiнансової звiтностi послiдовно. Змiна
облiкової полiтики є можливою в двох випадках:
- якщо цього вимагає новий стандарт;
- якщо змiна призведе до пiдвищення надiйностi та/або доцiльностi iнформацiї про вплив операцiй, iнших
подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки.
Змiна облiкової полiтики застосовується ретроспективно. Виключення (перспективне застосування)
можливе лише у разi, якщо цього вимагають перехiднi положення нового стандарту або iнтерпретацiї.
Ретроспективне застосування облiкової полiтики означає застосування до попереднiх (порiвняльних
перiодiв нових принципiв, правил, норм облiку та розкриття. Не вважається змiною облiкової полiтики
застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд
тих, що вiдбувались ранiше, не вiдбувались ранiше або були суттєвими.
Змiна облiкової оцiнки - коригування вартостi активу або зобов'язання внаслiдок перегляду очiкуваних
майбутнiх вигод або заборгованостей. Оцiнка пiдлягає перегляду в наслiдок змiни обставин, на яких вона
грунтувалася, отримання нової iнформацiї. Змiна бухгалтерської оцiнки здiйснюється перспективно та не
впливає на показники звiтностi за попереднi перiоди. Змiна бухгалтерської оцiнки вiдображається
шляхом коригування балансової вартостi активу або зобов'язання з вiдображенням результату в звiтi про
прибутки i збитки за звiтний перiод.
У разi виявлення суттєвих помилок попереднього перiоду Банк виправляє шляхом ретроспективного
перерахування. Виняток - випадки, коли неможливо визначити вплив помилки на конкретний перiод або
її кумулятивний вплив (в такому разi Банк перераховує вiдповiдну статтю активiв, зобов'язань або
власного капiталу на початок найпершого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування).
Протягом звiтного 2020 року фактiв виявлення суттєвих помилок не було.
Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв облiкової
полiтики.
При пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вiд керiвництва Банку вимагається робити
оцiнки та припущення, якi впливають на вiдображенi суми активiв та зобов'язань, розкриття умовних
активiв та зобов'язань на звiтну дату, а також вiдображених у окремiй фiнансовiй звiтностi сум доходiв i
витрат протягом звiтного перiоду.
Керiвництво здiйснює свої оцiнки та приймає професiйнi судження на постiйнiй основi.
Оцiнки та судження керiвництва грунтуються на iсторичному досвiдi та рiзних iнших факторах, якi, на
їхню думку, є доцiльними в даних обставинах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних
оцiнок залежно вiд рiзних припущень або умов.
Iстотнi припущення
Оцiнка бiзнес-моделi.
Класифiкацiя i оцiнка фiнансових активiв залежить вiд результатiв тестування щодо виплат тiльки
основної суми та процентiв, а також бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який вiдображає
те, яким чином групи фiнансових активiв управляються разом для досягнення конкретної бiзнес-цiлi. Ця
оцiнка включає використання суджень, якi вiдображають усi вiдповiднi докази, включно зi способами
оцiнки показникiв дiяльностi активiв та оцiнки їхнiх показникiв, ризики, якi впливають на показники
дiяльностi активiв i способи їхнього управлiння, а також те, яким чином вiдбувається компенсацiя

менеджерiв активiв. Банк здiйснює монiторинг фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю або справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi iнших сукупних доходiв,
якi припиняють визнаватися до настання термiну їхнього погашення, для того, щоб зрозумiти причину їх
вибуття, i чи вiдповiдають такi причини цiлi господарської дiяльностi, заради якої цi активи
утримуються. Монiторинг є частиною постiйної оцiнки Банку того, чи продовжує бiзнес-модель, заради
якої утримуються залишки фiнансових активiв, залишатися доречною i, якщо вона перестає бути
доречною, чи вiдбулися змiни у бiзнес-моделi та, вiдповiдно, перспективнi змiни у класифiкацiї цих
активiв.
Iстотне збiльшення кредитного ризику.
Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються як резерв, який дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним
збиткам для активiв Етапу 1 або очiкуваним кредитним збиткам на весь строк дiї iнструментiв для
активiв Етапу 2 або Етапу 3. Актив переходить до Етапу 2, коли його кредитний ризик значно зростає з
моменту первiсного визнання. МСФЗ 9 не визначає те, що входить до значного зростання кредитного
ризику. Пiд час оцiнки того, чи збiльшився кредитний ризик активу iстотно, Банк враховує якiсну та
кiлькiсну обгрунтовану та корисну прогнозну iнформацiю.
Створення груп активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику.
Коли очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на колективнiй основi, фiнансовi активи групуються на
основi спiльних характеристик ризику. Банк здiйснює постiйний монiторинг доречностi характеристик
кредитного ризику для оцiнки того, чи продовжують вони залишатися аналогiчними. Це вимагається для
забезпечення того, щоб, у випадку змiни характеристик кредитного ризику, iснував спосiб належного
перерозподiлу активiв за сегментами. У результатi цього можуть бути створенi новi портфелi або активи
перейти до портфеля, який вже iснує i краще вiдображає аналогiчнi характеристики кредитного ризику
цiєї групи активiв. Перерозподiл портфелiв за сегментами та рух мiж портфелями стають поширенiшими,
коли вiдбувається значне зростання кредитного ризику (або коли таке значне зростання анулюється), i
таким чином активи переходять з групи 12-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв до активiв на весь
строк дiї iнструментiв, або навпаки, але це також може вiдбуватися у рамках портфелiв, якi продовжують
оцiнюватися на тiй само основi як 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки чи на весь строк дiї iнструментiв,
але сума очiкуваних кредитних збиткiв змiнюється, оскiльки кредитний ризик портфелiв є iншим.
Моделi i припущення, якi використовуються.
Банк використовує рiзноманiтнi моделi та припущення пiд час оцiнки справедливої вартостi фiнансових
активiв, а також пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Судження застосовуються пiд час
виявлення найдоречнiшої моделi для кожного виду активiв, а також пiд час визначення припущень,
використаних у цих моделях, включно з припущеннями, якi стосуються основних факторiв кредитного
ризику.
Джерела невизначеностi в оцiнках.
Нижче перерахованi основнi оцiнки, якi керiвництво використовувало в процесi застосування облiкової
полiтики Банку i якi надають найбiльш iстотний вплив на суми, вiдображенi в окремiй фiнансовiй
звiтностi.
Ймовiрнiсть дефолту.
Ймовiрнiсть дефолту є ключовим сигналом у вимiрюваннi рiвня кредитних збиткiв. Ймовiрнiсть дефолту
- це оцiнка на заданому часовому горизонтi, розрахунок якої включає iсторичнi данi, припущення i
очiкування майбутнiх умов.
Рiвень збитку у випадку дефолту. Збитки у випадку дефолту є оцiнкою збиткiв, якi виникнуть при
дефолтi. Вiн грунтується на рiзницi мiж грошовими потоками, належними за договором, i тими, якi
кредитор очiкував би отримати, з урахуванням грошових потокiв вiд забезпечення. Визначення кiлькостi,
вiдносної ваги прогнозних сценарiїв та визначення прогнозної iнформацiї, що вiдноситься до кожного iз
сценарiїв. Пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Банк використовує обгрунтовану та
пiдтверджувану прогнозну iнформацiю, яка базується на припущеннях щодо майбутнього руху рiзних
економiчних факторiв i те, яким чином цi фактори впливатимуть один на одного.
Справедлива вартiсть будiвель та споруд, що отриманi у якостi забезпечення. Вартiсть будiвель та споруд
(нерухомостi), що отриманi у якостi забезпечення кредитних операцiй, визначається Банком за
справедливою вартiстю. Оскiльки станом на 31 грудня 2020 року активний ринок для певних типiв
будiвель та споруд вiдсутнiй, а наявнi стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму
визначення ринкової вартостi, то фактично, при визначеннi вартостi заставного майна застосовується
оцiночна вартiсть, яка бiльшою мiрою спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi

фактори. Оцiнка справедливої вартостi нерухомостi вимагає формування суджень та застосування
припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, резерв
пiд збитки може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi заставного майна. Облiковi оцiнки,
пов'язанi з оцiнкою нерухомостi в умовах вiдсутностi ринкових цiн, якi формуються на активному ринку,
є основним джерелом виникнення невизначеностi оцiнки, тому що: (i) їй властива висока мiнливiсть вiд
перiоду до перiоду, та (ii) визнання змiни оцiнок може потенцiйно мати суттєвий вплив.
Оцiнка спроможностi позичальника погасити заборгованiсть за кредитом за рахунок власних коштiв.
Банк оцiнює грошовi потоки вiд бiзнесу на основi аналiзу фiнансових звiтностей позичальника та оцiнцi
фiнансових коефiцiєнтiв (таких як EBITDA, достатнiсть капiталу та iнших).
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
При оцiнцi справедливої вартостi iнвестицiй, Банк використовує ринковi данi тiєю мiрою, якою вони
доступнi. Якщо такi данi вiдсутнi, Банк використовує моделi оцiнки для визначення справедливої
вартостi своїх фiнансових iнструментiв.
Термiн оренди та коефiцiєнт дисконтування активiв з права користування та орендних зобов'язань.
Оцiнка термiну оренди зазвичай включає суттєвi судження Банку, щодо можливостi продовження
договору оренди, його розiрвання орендарем або орендодавцем, можливих штрафiв за розiрвання та
iнших регуляторних обмежень щодо подовження договору оренди. Коефiцiєнт дисконтування (або
ставка додаткових запозичень орендаря) розраховується, використовуючи суттєвi судження, оскiльки
розраховується як ставка вiдсотка, яку орендар сплатив би, щоб позичити на подiбний строк та з
подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi для того, щоб отримати актив, за вартiстю подiбний до
активу з права користування за подiбних економiчних умов.
Первiсне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює
операцiї з пов'язаними сторонами. МСФЗ 9 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при
початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутнiстю активного ринку таких операцiї, для
того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими цiнами та ставками,
використовують професiйне судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних
фiнансових iнструментiв та операцiй з ними, у тому числi аналiз ефективної ставки та параметрiв
укладених угод.
Податкове законодавство. Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому,
законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики,
яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими
органами рiзних аспектiв економiчної дiяльностi, Банк, можливо, буде змушений визнати додатковi
податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне
тлумачення, засноване на судженнi керiвництва Банку. Податковi записи залишаються вiдкритими для
перегляду податковими органами протягом трьох рокiв.
5.
Примiтка 5. Новi та переглянутi положення з бухгалтерського облiку
НОВI СТАНДАРТИ, ЯКI НАВЕДЕНI НИЖЧЕ ТА ПОПРАВКИ ДО СТАНДАРТIВ, ЯКI СТАЛИ
ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ БАНКУ З 1 СIЧНЯ 2020 РОКУ
Нижче представленi основнi змiни облiкової полiтики, пов'язанi iз застосуванням стандартiв та
iнтерпретацiй, якi були вперше застосованi в 2020 роцi. Сутнiсть та ефект кожного окремого стандарту та
поправки наведено нижче.
Поправки до МСФЗ (IFRS)3 та "Реформа базової процентної ставки" через поправки до
МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7, а також кiлька iнших змiн iснуючих стандартiв вступили в силу з 1 сiчня
2020 року, але вони не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Визначення бiзнесу"
Поданi поправки застосовуються при об'єднаннi бiзнесу, починаючи з дати придбання вiд 1
сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, при оцiнцi того чи вiдбулося придбання бiзнесу, чи групи активiв.
Поданi поправки не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19"

Згiдно з поданою поправкою передбачається добровiльне спрощення практичного характеру
для договорiв оренди, за якими Банк виступає в ролi орендаря, змiни до яких виникають внаслiдок
пандемiї коронавiрусної iнфекцiї та за якими задовольняються такi умови:
переглянута компенсацiя за оренду практично не змiнилася чи зменшилася порiвняно з
величиною безпосередньо перед змiною;
зниження орендних платежiв належить до платежiв з оренди, якi припадають на 30 червня 2021
року або ранiше;
немає жодних суттєвих змiн i iнших положеннях та умовах договору оренди.
Застосування даного спрощення передбачає, що для договорiв оренди, щодо яких Банк застосовує
спрощення практичного характеру, не потрiбно оцiнювати чи задовольняють поступки з оренди, якi
виникають прямо в наслiдок пандемiї коронавiрусної iнфекцiї, певним умовам для того, щоб бути
визнаними як модифiкацiї договору оренди.
Для орендодавцiв не передбачено такого спрощення практичного характеру. Орендодавцi
повиннi продовжувати оцiнювати, чи є поступки, пов'язанi з пандемiєю COVID - 19, модифiкацiями
оренди, i вiдповiдно їх облiковувати.
Протягом 2020 року Банк визначив, що змiни до договорiв оренди не були прямим
наслiдком пандемiї COVID - 19 та Банк не застосовував такi спрощення практичного характеру.
Поправки до МСБО 1 та Визначення суттєвостi згiдно МСБО 8
Поправки мають на метi полегшити розумiння сутi МСБО 1 i не змiнюють базову концепцiю суттєвостi в
Стандартах МСФЗ. Поняття "затьмарення" або "замiни" суттєвої iнформацiї було включено до складу
нового визначення. Визначення порогу сутєєвостi iнформацiї, що впливає на користувачiв фiнансової
звiтностi, було змiнено з "може впливати" на "можна обгрунтовано очiкувати впливу".
Визначення поняття суттєвостi в МСБО 8 було посиланням на таке визначення в МСБО 1.
Крiм того, Рада з МСФЗ внесла поправки до iнших Стандартiв та Концептуальної основи МСФЗ, якi
мiстять визначення поняття суттєвостi або посилаються на даний термiн для забезпечення послiдовностi.
Поданi поправки не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi
Разом iз переглянутою Концептуальною осоновою МСФЗ, яка набула чинностi пiсля
опублiкування 29 березня 2018 року, Рада з МСФЗ також видала поправки до посилань на
Концептуальну основу МСФЗ. Документ мiстить поправки до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14,
МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 19, КТМФЗ 20, КТМФЗ 22, та
ПКТ-32.
Однак, не всi поправки оновлюють цi вимоги стосовно посилань на цитати з
Концептуальної основи таким чином, щоб вони посилалися на оновлену Концептуальну основу МСФЗ.
Деякi висловлювання оновленi лише таким чином, щоб вказати, на яку версiю Концептуальної основи
вони посилаються (Концептуальнi основи МСФЗ вiд 2001 року, 2010 року або оновлену редакцiю вiд
2018 року), або таким чином, щоб вказати, що визначення у Стандартi не оновлювалися згiдно нових
тлумачень, розробленими в переглянутiй Концептуальнiй основi МСФЗ.
Поданi поправки не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ, ЩО БУДУТЬ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
БАНКОМ У МАЙБУТНЬОМУ, НАВЕДЕНО НИЖЧЕ
Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Банком у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля набрання їх
чинностi.
Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування.
МСФЗ (IAS) 37 "Обтяжливi договори - витрати на виконання договору"
Данi поправки уточнюють, якi витрати Банк має включати при визначеннi величини витрат на
виконання договору для того, щоб оцiнити, чи є договiр обтяжливим. Данi поправки застосовуються до
рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, щодо договорiв, якi є на дату
першого застосування поправок. На дату першого застосування сумарний ефект застосування поправок
визнається як коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок перiоду або iнших
компонентiв власного капiталу вiдповiдним чином. Порiвняльнi данi не перераховуються. Банк не очiкує
суттєвого впливу вiд застосування цих поправок.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 i МСФЗ (IFRS) 16
"Реформа базової процентної ставки - 2-а фаза"
У поправках розглядаються питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть в результатi
реформи базової процентної ставки, включаючи вплив змiн на договiрнi грошовi потоки або вiдносини
хеджування, що виникають при замiнi базової процентної ставки на альтернативну базову ставку.
Поправки передбачають практичне звiльнення вiд деяких вимог МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ
(IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 i МСФЗ (IFRS) 16, пов'язаних з:
змiнами в основi визначення грошових потокiв передбачених договором за фiнансовими
активами, фiнансовими зобов'язаннями i зобов'язаннями з оренди;
облiк хеджування.
(I) Змiна в основi для визначення грошових потокiв
Поправки вимагатимуть вiд Банку врахувати змiну в основi для визначення грошових потокiв,
передбачених договором з фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що є необхiдним у зв'язку з
реформою базової процентної ставки, шляхом оновлення ефективної процентної ставки фiнансового
активу або фiнансового зобов'язання.
Банк очiкує, що в результатi застосування цих поправок не виникне iстотного прибутку чи збитку
вiд модифiкацiї.
(II) Облiк хеджування
Поправки передбачають певнi виключення з вимог до облiку хеджування в наступних областях:
дозволити внесення поправки у визначення, здiйснюване на розсуд Банку, вiдносин хеджування
для вiдображення змiн, необхiдних реформою;
при внесеннi поправки в об'єкт хеджування у вiдносинах хеджування грошових потокiв з метою
вiдображення змiн, необхiдних реформою, сума, накопичена в резервi хеджування грошових потокiв,
буде вважатися заснованою на альтернативнiй базовiй вiдсотковiй ставцi, за якою визначаються майбутнi
грошовi потоки до хеджування;
коли портфель (група) об'єктiв визначається на розсуд Банку як об'єкт хеджування, i в об'єкт у
складi групи вноситься поправка з тим, щоб вiдобразити змiни, необхiднi в результатi реформи, об'єкти
хеджування розподiляються по пiдгрупах на основi об'єктiв хеджування базових ставок;
якщо Банк обгрунтовано очiкує, що альтернативна базова ставка буде вважатися окремо
iдентифiкованим компонентом протягом 24 мiсяцiв, то йому не забороняється класифiкувати на свiй
розсуд цю ставку в якостi компоненту ризику, не передбаченого договором, якщо вона не є окремо
iдентифiкованим компонентом на дату класифiкацiї.
Зважаючи на вiдсутнiсть облiку хеджування Банк не очiкує впливу в зв'язку з переходом на
IBOR.
(III) Розкриття
Поправки будуть передбачати вiд Банку розкриття додаткової iнформацiї про схильнiсть Банку до
ризикiв, що виникають в результатi реформи базових процентних ставок, та вiдповiдних заходiв з
управлiння ризиками.
(IV) Перехiд
Банк планує застосування поправок з 1 сiчня 2021 року. Застосування не вплине на суми,
вiдображенi в звiтностi за 2020 рiк або попереднi перiоди.
Iншi стандарти
Наступнi поправки до стандартiв i роз'яснення, як очiкується, не матимуть значного впливу на
фiнансову звiтнiсть Банку:
Поправки до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" в частинi надходження до використання активу за
призначенням.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" в частинi посилання на Концептуальнi засади
фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" в частинi класифiкацiї зобов'язань як
короткострокових або довгострокових.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" та змiни до стандарту.
6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 5300, номер за порядком

додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 5400,
номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Готiвковi кошти
248 323258 165
2
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 71 103 10 895
3
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 223 1505 160
3.1
України
223 0854 974
3.2
iнших країн 65
186
4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
360 068295 404
5
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (2 943) (125)
6
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 899 701569 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 31 грудня 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 31 грудня 2020 року на балансi Банку облiковуються депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним банком України у кiлькостi 360 штук: iз строком погашення 04.01.2021 - 260
штук та iз строком до погашення 06.01.2020 р. - 100 шт. Нарахованi та не отриманi процентнi доходи
становлять 68 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:
2020 рiк
2019 рiк
Готiвковi кошти
248 323258 165
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 71 103 10 895
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 223 1505 160
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
360 068295 404
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 902 644569 624
Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(тис. грн)
Ря-док Назва статтi 2020 2019
1
2
3
4
1
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(125) (93)
5
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(2 821) 41
8
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
9
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду (2 943) (125)

3

(73)

Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31 грудня 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
1
2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
Високий рейтинг
248 32371 103 223 085360 068902 579
Стандартний рейтинг 65
65
Усього 248 32371 103 223 08565
360 068902 644
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (2 924) (19)
(2 943)
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 248 32371 103 220 16146
360 068899 701

Таблиця 6.4. 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
Таблиця 6.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
569 624253 437
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
548 765345 764
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(215
(29 577)
4
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду грошових коштiв та їх еквiвалентiв
644
569 624

745)
902

7.
Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
341
300
420 611
2
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(88 433)
(44 852)
3
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв
252 867375 759
Таблиця 7.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Кредити, що наданi юридичним особам
318 310370 864

2
3
4

Iпотечнi кредити фiзичних осiб
11 446 13 273
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
11 544 36 474
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(88 433)
(44 852)
5
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
252 867375 759
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року становить
21 290 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року становить
16 784 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 р. вiдсутнi цiннi папери за справедливою вартiстю, якi є
забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Станом на кiнець дня 31.12.2020р. залишок наданого кредиту рефiнансування вiд Державної iпотечної
установи складає 7 220 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед Державною
iпотечною установою становить 88 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2019р. залишок наданого кредиту рефiнансування вiд Державної iпотечної
установи складає 9 005 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед Державною
iпотечною установою становить 75 тис. грн.
Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2020 рiк
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
239
530
101 770 341 300
1.1
Мiнiмальний кредитний ризик235 278235 278
1.2
Низький кредитний ризик
3 913 3 913
1.3
Середнiй кредитний ризик
339
339
1.4
Високий кредитний ризик
1.5
Дефолтнi активи
101 770101 770
2
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 239 530101 770341 300
3
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (4 079) (84 354)
(88 433)
4
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
235 45117 416 252 867
Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2019 рiк
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
358
000
62 611 420 611
1.1
Мiнiмальний кредитний ризик264 735264 735
1.2
Низький кредитний ризик
74 484 74 484
1.3
Середнiй кредитний ризик
18 347 18 347
1.4
Високий кредитний ризик
434
434
1.5
Дефолтнi активи
62 611 62 611
2
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 358 00062 611
420 611
3
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою

собiвартiстю (7 612) (37 240)
(44 852)
4
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
350 38825 371 375 759
Таблиця 7.5. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
(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
(16072)
(56688)
(72760)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
7 227 7 227
4
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
199
(199) 4.1
переведення до стадiї 1
4.2
переведення до стадiї 2
4.3
переведення до стадiї 3
199
(199) 5
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
12 179 9 773 21 952
6
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
(4 079) (84 354)
(88433)
Таблиця 7.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю за 2019 рiк
(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
(10 742)
(37)
(48 917)
(59 696)
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(10 028)
1 751
(8 277)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
10 389 10 389
4
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
37
(37)
4.1
переведення до стадiї 1
4.2
переведення до стадiї 2
37
37
4.3
переведення до стадiї 3
(37)
(37)
5
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
13 158 5 367 18 525
6
Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi
(5 793) (5
793)
7
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
(7 612) (37 240)
(44
852)
Таблиця 7.7. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
(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
143 827
4 056
147 883
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(205
482)

4
5
6
8
952)
9
11

(205 482)
Переведення до стадiї 1
Переведення до стадiї 2
Переведення до стадiї 3
(44 772)
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв

44 772 (12 179)

Курсовi рiзницi
136
104
240
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 239 530-

-

(9 773) -

101 770-

(21

341 300

Таблиця 7.8. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2019 рiк
(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
428 533628
78 502 507 663
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(57 375)
(57 375)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(10 039)
(10 039)
4
Переведення до стадiї 1
5
Переведення до стадiї 2
(628) (628)
6
Переведення до стадiї 3
628
628
8
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв
(13158) (5 367) (18 525)
9
Курсовi рiзницi
(1 113) (1 113)
11
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 358 00062 611 420 611
Таблиця 7.9. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2020 рiк
2019 рiк
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 50 713 14,86 78 726 18,72
2
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
39 536 11,58 34 447
8,19
3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 114 19133,46
81 815 19,45
4
Переробна та добувна промисловiсть 10 391 3,05
52 541 12,49
5
Будiвництво 6 329 1,85
9 539 2,27
6
Фiнансова дiяльнiсть 92
0,02
7
Фiзичнi особи 22 990 6,74
49 747 11,83
8
Iншi 97 150 28,46 113 70427,03
9
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
341 300100,00 420 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 2020 року.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року Банком досягнуто наступних значень економiчних
нормативiв щодо рiвня кредитного ризику:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 14,35% (48 778 тис.
грн.);
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 25,02% (85 027 тис. грн.);
- норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами, Н9
- 1,13% (3 829 тис. грн.).
Таблиця 7.10. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 рiк
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам
Iпотечнi кредити фiзичних
осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Незабезпеченi кредити 111 2743 300 114 574
2
Кредити, що забезпеченi:
207 03611 446 8 244 226 726
2.1
грошовими коштами 49 193 49 193
2.2
нерухомим майном 40 347 11 446 8 244 60 037
2.2.1 у т.ч. житлового призначення 11 446 6 581 18 027
2.3
гарантiями i поручительствами
5 173 5 173
2.4
iншими активами
112 323112 323
3
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
318 31011 446 11 544 341 300
Рядок 2.4 складається з: товари в оборотi - 98 962 тис. грн.; основнi засоби - 13 361 тис. грн.
Таблиця 7.11. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам
Iпотечнi кредити фiзичних
осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Незабезпеченi кредити 117 8165 000 122 816
2
Кредити, що забезпеченi:
253 04813 273 31 474 297 795
2.1
грошовими коштами 49 162 660
49 822
2.2
нерухомим майном 103 04713 273 26 798 143 118
2.2.1 у т.ч. житлового призначення 34 447 13 273 7 786 55 506
2.3
гарантiями i поручительствами
4 995 4 016 9 011
2.4
iншими активами
95 844 95 844
3
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
370 86413 273 36 474 420 611
Рядок 2.4 складається з: товари в оборотi - 95 308 тис. грн.; основнi засоби - 536 тис. грн.
Таблиця 7.12. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть
кредитiв
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення
Вплив
застави
1
2
3
4
5=3-4
1
Кредити, що наданi юридичним особам
318 310(117 128)
201 182
2
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
11 446 (8 466) 2 980
3
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
11 544 (9 614) 1 930
4
Усього кредитiв
341 300(135 208)
206 092
Таблиця 7.13. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть
кредитiв
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення
застави

Вплив

1
1
2
3
4

2
3
4
5=3-4
Кредити, що наданi юридичним особам
370 864(188 402)
182 462
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
13 273 (13 161)
112
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
36 474 (9 127) 27 347
Усього кредитiв
420 611(210 690)
209 921

Визначення ринкової вартостi майна, що запропоноване в заставу, здiйснюється наступними
методичними пiдходами в залежностi вiд виду забезпечення:
- Витратний пiдхiд базується на положеннi, що вартiсть об'єкта не перевищує витрат на замiну його
новим.
- Порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi вартостi аналогiчних (по призначенню, мiсцезнаходженню,
складу майнових прав, фiзичним характеристикам та iн.) об'єктiв, що були проданi на ринку нерухомостi.
- Дохiдний пiдхiд базується на тому принципi, що вартiсть об'єкта оцiнки визначається в залежностi вiд
доходу, який може приносити вищевказаний об'єкт своєму власниковi.
При визначеннi ринкової та заставної вартостi майна, що пропонується в якостi заставного забезпечення,
перевага вiддається порiвняльному пiдходу, який найбiльш об'єктивно враховує ситуацiю на ринку та
вiдображає рiвень ринкової вартостi об'єкту оцiнки.
У разi, коли визначення ринкової вартостi заставного майна на базi порiвняльного пiдходу ускладнено в
зв'язку з вiдсутнiстю доступної iнформацiї щодо продажу об'єктiв подiбних до оцiнюваного за своїми
функцiями та параметрами (вiдсутнi спецiалiзованi фiрми, якi займаються продажем подiбних об'єктiв
або вартiсть їх продажу приховується суб'єктами ринку, як комерцiйна таємниця, а поодинокi випадки
реалiзацiї таких об'єктiв за своїм економiчним змiстом не може прийматись для порiвняння - внесок в
статутний фонд, вiдчуження майна боржником на користь кредитора за борги i iнше), оцiнка проводиться
iз застосуванням дохiдного або витратного пiдходiв.
Балансова вартiсть застави вiдповiдає ринковiй вартостi.
8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 8.1. Iнвестицiї в цiннi папери
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
3
1
Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток/збиток 646 6962
Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
55
55
3
Усього цiнних паперiв
646 75155
Таблиця 8.2 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
3
1
Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком:
1.1
За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких визначити неможливо) 55
55
2
Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд 55
55
Таблиця 8.3 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
3
1
Борговi цiннi папери:
1.1
Державнi облiгацiї
646 6962
Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
646 6969
Таблиця 8.4 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, якi облiковуються
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Назва компанiї Вид дiяльностi Країна реєстрацiї
Справедлива вартiсть
звiтний перiод попереднiй перiод
1
2
3
4
5
6
1
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку Україна
55
55
Усього Х
х
55
55

Таблиця 8.5 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою якiстю
через прибутки/збитки за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Мiнiмальний кредитний ризикУсього
1
2
3
3
1
Державнi облiгацiї
646 6962
Усього боргових цiнних паперiв,
якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки
646 6969
Таблиця 8.6 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення цiнних паперiв за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Стадiя 3
Усього
1
2
3
3
1
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
2
Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 55

55
55

55

9.
Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 9.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини
та
обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Iншi
необоротнi матерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та
нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Балансова вартiсть на кiнець 2018 року
24327 17225 433
2088 1756 8484 63247

1.1
1.2
2
3
4
5

3062 120622
первiсна (переоцiнена) вартiсть
46182 23028 1329 2771 2340 14305 63247 8026
161228
знос на кiнець 2018 року
(21855) (5803) (896) (683) (584) (5821) (4964)
(40606)
Надходження 845
208
120
180
767
2120
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
242
254
42
496
1931 2965
Iншi переведення
Вибуття
-

(2)
5.1
6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
11
12

(891) (893)
Знос (вибуття) 2
2
Амортизацiйнi вiдрахування (292) (2332) (106) (184) (74)
(5821) (2248)
(11057)
Переоцiнка
первiсної вартостi
зносу
Балансова вартiсть на кiнець 2019 року
24277 15992 327
2112 1682 2825 63032
3512 113759
первiсна (переоцiнена) вартiсть
46424 24127 1329 2978 2338 14467 63032 10724
165419
знос на кiнець 2019 року
(22147) (8135) (1002) (866) (656) (11642) (7212)
(51660)
Надходження 2360 2474 124
81
1406 5641 784
12870
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
18
233
5598 1552 7401
Iншi переведення
Вибуття
(406)
(482)

(362)
12.1
13
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2

(11408)
(68462) (81120)
Знос (вибуття) 40
65
48
11408
11561
Амортизацiйнi вiдрахування (295) (2519) (133)
Переоцiнка
первiсної вартостi
15806 зносу 7005 Балансова вартiсть на кiнець 2020 року
32801
4777 65475
первiсна (переоцiнена) вартiсть
62248 26314
120376
знос на кiнець 2020 року
(29447) (10614) (1135)

(164)
15700

(145)
2668

(3470) 7005
1655 1304

(1071) (7797)

761

5809

3803

2620

2057

5809

13060

(965)

(753)

(3704) -

4465

15806

(8283)

(54901)
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року
становить 5670 тис. грн.
В АТ "АЙБОКС БАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року вiдсутнi:
"
основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження;
"
нематерiальнi активи оформленi у заставу;
"
основнi засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
"
основнi засобiв, що експлуатувалися та в подальшому були вилученi з експлуатацiї на продаж;
"
створених нематерiальних активiв.
Для визначення справедливої вартостi власної нерухомостi було залучено незалежного
оцiнювача ТОВ "АКО ЕКСПЕРТ", який надав звiт про оцiнку станом на 30 грудня 2020 року, що
засвiдчив збiльшення справедливої вартостi. Банком було здiйснено переоцiнку вартостi власної
нерухомостi.
Колонка 9 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдображена з урахуванням малоцiнних
10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1120, номер за порядком додаткової статті 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2110, номер за порядком
додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2130,
номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 10. Право користування активами
Таблиця 10.1. Право користування активами
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi та примiщення
1
2
3
1
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2020 року
5825
Надходження 17123
Вибуття
(3216)
2
Амортизацiя (8701)
3
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 11031
11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1130, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
3
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 42 379 93 761
2
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 14 451 12 407
3
Iншi нарахованi доходи
13 623 6 009
4
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 33 911 1 111
5
Дебiторська заборгованiсть з iншими фiнансовими iнструментами 5 147 3 523
6
Iншi фiнансовi активи 1 335 3 125
7
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(7 477) (5 583)
8
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв
103 369114 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 31 грудня 2020 року становить 13 623

тис.грн.
Стаття "iншi фiнансовi активи" складається з:
рах. 1811 "Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою" - 106 тис.грн.;
рах. 2809 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку" - 1 174 тис.грн.;
рах. 3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 55 тис.грн.
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
(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
(444) (325) (1
986) (2 755)
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено 402
4
406
Списання за рахунок резерву 372
173
545
Курсовi рiзницi
(90)
(90)
3
Залишок станом на кiнець перiоду (1 018) (325) (6 134) (7 477)
Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2019 рiк
(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 (1 235) (651) (1 088) (2 974)
2
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
(3
147) (3147)
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено 205
251
456
Списання за рахунок резерву 84
84
Курсовi рiзницi
(2)
(2)
3
Залишок станом на кiнець перiоду (946) (402) (4 235) (5 583)
Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
(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 42 379 42 379
2
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 14 451 14 451
3
Iншi нарахованi доходи
12 553 22
25
1 023 13 623
4
Iншi фiнансовi активи 34 281 6 112 40 393
Таблиця 11.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2019 рiк
(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 93761 93761
2
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 12407 12407
3
Iншi нарахованi доходи
5050 14
4
941
6009
4
Iншi фiнансовi активи 3328 21
93
4317 7759

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 12. Iншi активи
Таблиця 12.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
8 639 1 048
2
Передоплата за послуги
3 355 3 283
3
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами
4
Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi
62
51
5
Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку 2 181 2 136
6
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 8 292 7
Резерв пiд iншi активи (7 565) (3 310)
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
15 010 3 345

46

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2020 рiк
(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 початок перiоду (995) (181) (2 134) (3 310)
2
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (4 288) 79
255)
3
Залишок станом на кiнець перiоду
(5 283) (102) (2 180) (7 565)

137

за

(46)

послуги

(4

13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1150, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 13. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 13.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
1
Нерухомiсть, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя та утримується Банком для
продажу
11 442 30 895
2
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу
11 442 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 - 2021 рiк.

14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2000, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 14. Кошти банкiв
Таблиця 14.1. Кошти банкiв
(тис.грн.)
Рядок
1
1
2

Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
2
3
4
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
Усього коштiв iнших банкiв 778
639

778

639

Протягом звiтного перiоду Банком виконувалися всi зобов'язання щодо своєчасного та повного
повернення залучених коштiв та вiдсоткiв за ними.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року вiдсутнi активи, наданi Банком третiм особам як забезпечення
своїх зобов'язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв або узятих у забезпечення за кредитними
операцiями.

15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 15. Кошти клiєнтiв
Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Державнi та громадськi органiзацiї 8 868 34 736
1.1
поточнi рахунки
8 868 34 736
2
Iншi юридичнi особи 1 218 186
464 888
2.1
поточнi рахунки
1 027 343
392 844
2.2
строковi кошти
190 843
72 044
3
Фiзичнi особи 308 026163 729
3.1
поточнi рахунки
124 85435 497
3.2
строковi кошти
183 172128 232
4
Усього коштiв клiєнтiв
1 535 080
663 353
Таблиця 15.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2020 рiк
2019 рiк
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Дiяльнiсть державних та громадських органiзацiй
8 868 0,58
34 736 5,24
2
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 1 402 0,09
3 239
3
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
23 644
1,01
4
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
44 150 6,66
5
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
449
0,03
853

0,49
1,54

6 710

28 322 1,84
0,13

6
Рекламна дiяльнiсть 40 805 2,66
87 260 13,15
7
Надання фiнансових послуг 180 86111,78 107 44216,20
8
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
1 875 0,12
1 581 0,24
9
Будiвництво 6 555 0,43
8 092 1,22
10
Виробництво машин i устаткування, ремонт та технiчне обслуговування
29 271 1,91
3,22
11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
1,28
7 590 1,14
12
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв
9 289 0,61
21 564 3,25
13
Фiзичнi особи 308 02620,06 163 72924,68
14
Транспорт, складське господарство 2 867 0,19
3 608 0,54
15
Iншi 873 25756,88 151 47522,83
16
Усього коштiв клiєнтiв
1 535 080
100,00 663 353100,00

21 324
19 589

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
31 грудня 2020 року, складає 60 166 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.

16. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2040, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 16. Iншi залученi кошти
Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
7 308 9 080
2
Усього 7 308 9 080
Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року становить
88 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.
17. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2080, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 17. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 17.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2020 рiк

(тис. грн)
Рядок
Рух резервiв Кредитнi зобов'язання
Iн-шi Усього
1
2
4
6
7
1
Залишок на початок перiоду 15
2 735 2 750
2
Формування та/або збiльшення резерву
10 275 10 275
3
Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями
1 791 1 791
4
Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд
(6 949) (6 949)
5
Використання резерву (13)
4 554 4541
6
Залишок на кiнець перiоду
2
12 406 12 408
Таблиця 17.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2019 рiк
(тис. грн)
Рядок
Рух резервiв Кредитнi зобов'язання
Iн-шi Усьо-го
1
2
4
6
7
1
Залишок на початок перiоду 30
881
911
2
Формування та/або збiльшення резерву
1 854 1 854
4
Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями
23 736 23 736
5
Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд
(13 125)
(13 125)
6
Використання резерву (15)
(10 611)
(10 626)
10
Залишок на кiнець перiоду
15
2 735 2 750
Примiтка 18. Зобов'язання з оренди
Таблиця 18.1 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
1056
3
Надходження 17123
4
Сплата орендних платежiв
(11824)
3
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 12463
18. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 18. Зобов'язання з оренди
Таблиця 18.1 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
1056
3
Надходження 17123
4
Сплата орендних платежiв
(11824)
3
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 12463

19.
Примiтка 19. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 19.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
2
Кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
3
Розрахунки за гарантiями
301
2 128
4
Заборгованiсть перед клiєнтами (закритi рахунки)
1 330 596
5
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
10 000
6
Нарахованi витрати за разрахунково-касове обслуговування 11 172
7
Iншi нарахованi витрати
4 009 889
5
Iншi фiнансовi зобов'язання 295
738
6
Усього iнших фiнансових зобов'язань 68 453 290 073

17 441 105
23 905 251 070
27 000
7 547

20. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 20. Iншi зобов'язання
Таблиця 20.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
2
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 5 215 3 300
3
Доходи майбутнiх перiодiв 729
270
4
Iнша заборгованiсть 1 273 303
5
Усього 7 806 4 294

589

421

Стаття "Iнша заборгованiсть" станом на 31 грудня 2020 року складається з:
рах.3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" - 1273 тис.грн.;
Стаття "Iнша заборгованiсть" станом на 31 грудня 2019 року складається з:
рах.3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" - 303 тис.грн.;
21. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3050, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 21. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 21.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис.шт.)
Простi
акцiї Усього
1
2
3
4
5
1
Залишок на початок 2019 року
169 495200 004200 004
2
Залишок на кiнець 2019 року (залишок на початок 2020 року)
169 495200 004200 004
3
Залишок на 31 грудня 2020 169 495200 004200 004
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 здiйснювалося в один етап та тривало з
24.04.2020 року по 23.06.2020 року включно.
За цей перiод було отримано заяву про намiр на придбання акцiй додаткової емiсiї АТ "АЙБОКС
БАНК" в кiлькостi 16 949 151 (шiстнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна )
штук простих iменних акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" додаткової емiсiї загальною номiнальною вартiстю 19
999 998,18 грн. (дев'ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм
гривень 18 копiйок ).
Загальними зборами акцiонерiв 19.10.2020р. було прийнято рiшення про часткове
повернення коштiв iнвестору Банку.
На виконання рiшення акцiонерiв Банком було здiйснено повернення коштiв в сумi 8 199 998,18
грн.(вiсiм мiльйонiв сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм гривень 18 коп.), оплаченi за
акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 949 151 шт. (шiсть мiльйонiв дев'ятсот
сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят одна шт.), код ISIN UAT000002613, реєстрацiйний номер випуску №
78/1/2019-Т.
Станом на 31 грудня 2020 року внески за незареєстрованим статутним капiталом становлять
11 800 000 грн. (одинадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень) та статутний капiтал Банку, у формi
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 2020 рiк не
нараховувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.

22.
Примiтка 22. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
Таблиця 22.1. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
тис.грн.
Рядок Найменування статтi Примiтки
2020 рiк
2019 рiк
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж
бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
6
899 701899 701569 4992
Iнвестицiї в цiннi папери
601 26845 483 646 75155
55
3
Кошти в iнших банках
4
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 9
222 93329 934 252 867360 38315 376
5
Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток
2 685
6
Вiдстрочений податковий актив
29
524
524
2 445
7
Основнi засоби та нематерiальнi активи
11
65 475 65 475 759
8
Право користування активами
11 031 11 031 5 825 5 825
9
Iншi фiнансовi активи 12
103 369103 369114 353114 353

12

мiсяцiв

569 499
375 759
2 685
2 445
113 759113

10
11

Iншi активи 13
15 010 15 010 3 345 3 345
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
14
11 442 11 442 30 895 30 895
12
Усього активiв
1 856 408
152 4472 008 855
1 078 475
137 4601 215 935
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13
Кошти банкiв 15
778
778
639
639
14
Кошти клiєнтiв
16
1 530 337
4 743 1 535 080
660 5112 842 663 353
15
Iншi залученi кошти 17
924
6 384 7 308 1 044 8 036 9 080
16
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 29
4 300 4 300
17
Вiдстроченi податковi зобов'язання
18
Резерви за зобов'язаннями
12 408 12 408 2 750 2 750
19
Зобов'язання з оренди
7 788 4 675 12 463 3 388 2 720 6108
20
Iншi фiнансовi зобов'язання 18
68 377 76
68 453 289 556517
290 073
21
Iншi зобов'язання
19
7 806 7 806 4 294 4 294
22
Усього зобов'язань
1 628 418
15 878 1 644 296
966 48214 115 980 597

23. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1000, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1005, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1010, номер за
порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 23. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 23.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 40 048 69 122
2
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, розмiщеними в банках України, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю
19 833 14 390
3
Кошти в iнших банках 561
181
4
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 485
209
5
Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 60 927 83 902
Iншi процентнi доходи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
6
Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, якi облiковуються за
справедливою вартiстю через прибутки/збитки
20 240 7
Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що i облiковуються за справедливою
вартiстю через прибутки/збитки
20 240 8
Усього процентних доходiв 81 167 83 902
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА
Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
9
Строковi кошти юридичних осiб
(3 649) (3 049)
10
Iншi залученi кошти (1 181) (1 381)
11
Строковi кошти фiзичних осiб (16 688)
(13 637)
12
Кошти iнших банкiв (1 445) (32)
13
Поточнi рахунки
(6 168) (5 193)
14
Iншi (1 056) (979)
15
Усього процентних витрат, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка (30 187)
(24
271)

16

Чистий процентний дохiд/(витрати)

50 980 59 631

24. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1040, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1045, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 24. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 24.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1
Розрахунково-касовi операцiї 775 056500 347
2
Iнкасацiя
6 022 10 217
3
Операцiї з цiнними паперами 627
621
4
Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку 8 097 2 218
5
Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiєнтами
4 949
6
Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв 1 859 328
7
Комiсiйнi доходи за обслуговування кредитiв ДIУ 2
3
8
Комiсiя за обслуговування депозитних чарунок
589
462
9
Iншi 80
95
10
Усього комiсiйних доходiв
797 281527 991
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
11
Розрахунково-касовi операцiї (400 882)
(298 547)
12
Операцiї з цiнними паперами (237) (176)
13
Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями (133)
14
Комiсiйнi витрати по залученню клiєнтiв
(278) (5 894)
15
Комiсiйнi витрати по платiжнiй системi VISA
(1 908) (1 670)
16
Комiсiйнi витрати по платiжнiй системi Mastercard (22 002)
17
Комiсiйнi витрати по коррахунках
(840) (500)
18
Усього комiсiйних витрат
(426 147)
(306 920)
19
Чистий комiсiйний дохiд/витрати
371 134221 071

13 700

25. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1170, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 25. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 25.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)
61
5
2
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв
3
Штрафи та пенi, що отриманi Банком 35 773 2 229
Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 1
50
4
Винагороди вiд страхових компанiй 8
4
5
Дохiд за надання консультацiйно-iнформацiйних послуг
17
6
Iншi 1 220 2 042
7
Усього операцiйних доходiв 37 114 4 364

34

34

-

26.
Примітка 26. Адміністративні та інші операційні витрати
Таблиця 26.1. Витрати на виплати працівникам
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки
3

4

2020 рік

2019 рік

(60 594)

(34 760)

1

2

5

1

Заробітна плата та премії

2

Нарахування на фонд заробітної плати

3

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

4

Витрати на підготовку кадрів

5

Інші витрати на утримання персоналу

6

Усього витрат на виплати працівникам

(13)

(12 283)
(144)

(7 456)
(122)

(31)
(82)

(49)
(73 116)

(42 418)

Таблиця 26.2. Витрати зносу та амортизація
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки
3

4

2020 рік

2019 рік

1

2

5

1

Амортизація основних засобів

2
258)

Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів

3

Амортизація активів з права користування

4

Усього витрат зносу та амортизації

(6 727) (8 799)
(1 071) (2

(8 701) (5 735)
(16 499)

(16 792)

Таблиця 26.3. Інші адміністративні витрати та операційні витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки
3

4

2020 рік

2019 рік

1

2

5

1

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

(4 782) (2 101)

2
170)

Витрати на утримання основних засобів, отриманих у лізинг (оренду)

3

Витрати пов'язані з орендою

4

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток

5

Професійні послуги

6

Витрати на маркетинг та рекламу

7

Витрати зі страхування

(50 043)

8

Телекомунікаційні витрати

(2 389) (1 784)

9

Витрати на аудит

(445)

10

Витрати на охорону

(1 575) (1 343)

11

Експлуатаційні та господарські витрати

12
917)

Витрати на винагороду за користування об'єкта права інтелектуальної власності
(185 173)

13

Інші адміністративні та операційні витрати

14

Усього адміністративних та операційних витрат

(226)

(965)

(1

(3 420)
(2 092) (1 762)

(1 958) (5 724)
(224)

(17)
(44)

(969)

(3 001) (3 071)

(46 925)

(7 573)

(200 542)

(214 151)

Стаття "Інші адміністративні та операційні витрати" за 2020 рік складається з:
-

витрати від продажу необоротних активів утримуваних для продажу - 5 920 тис.грн.;

-

витрати на надання послуг по оцінці майна - 1 500 тис.грн.;

-

витрати на ПДВ (оренда) - 1 375 тис.грн.;

-

витрати по MasterCard - 10 135 тис.грн.;

-

витрати по обслуговуванню платіжних карток - 3 000 тис.грн.;

-

винагорода за інформаціно - технічний супровід - 6 946 тис.грн.;

-

витрати від зменшення корисності активу - 2 184 тис.грн.;

-

витрати на членські внески - 300 тис.грн;

-

витрати на переклад - 1 000 тис.грн.;

-

витрати на юридичні послуги - 400 тис.грн.;

-

витрати на право використання - 708 тис.грн.;

-

витрати на реєстрацію та оплату ліцензії - 235 тис. грн.;

(

85

-

інші витрати - 13 222 тис.грн.

Примітка 27. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті
3

2020 рік

2019 рік

1

2

4

1

Поточний податок на прибуток

2

Зміна відстроченого податку на прибуток

(337)

3

Усього витрати податку на прибуток (703)

(4 209)

(366)

(5 316)
1 107

27.
Примітка 27. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті
3

2020 рік

2019 рік

1

2

4

1

Поточний податок на прибуток

2

Зміна відстроченого податку на прибуток

(337)

3

Усього витрати податку на прибуток (703)

(4 209)

(366)

(5 316)
1 107

Таблиця 27. 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн)
Ря-док Назва статті

Звітний період Попередній період

1

2

4

1

Прибуток до оподаткування

2

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування (19 873)

3

110 4089 407
(1693)

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3
Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському обліку 19 170 694
5

Витрати на податок на прибуток

(703)

(4 209)

У звітному 2020 році під час розрахунків з бюджетом, ставка податку на прибуток залишилась на рівні
18%.

Таблиця 27.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов'язань за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Залишок на початок 2020 року
Визнані
Визнані в іншому сукупному доході Залишок на кінець 2020 року
1

2

3

4

5

в

прибутках/

збитках

6

1
Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та
перенесені податкові збитки на майбутні періоди
2 445 (337) (1 584) 524
1.1

Основні засоби

2 444

(336)

(1 584) 524

1.2

Забезпечення оплати відпусток

2

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)

2 445

(337)

3

Визнаний відстрочений податковий актив

-

-

4

Визнане відстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив

1

(1)

1

-

(1)

-

2 444

(1 584) 524

(336)

(1 584) 524

Таблиця 27.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов'язань за 2019 рік
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Залишок на початок 2019 року
Визнані
Визнані в іншому сукупному доході Залишок на кінець 2019 року
1

2

3

4

5

в

прибутках/

збитках

6

1
Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та
перенесені податкові збитки на майбутні періоди
1 338 1 107 2 445

1.1

Основні засоби

1 337

1 107

-

1.2

Забезпечення оплати відпусток

2

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)

1 338

1107

3

Визнаний відстрочений податковий актив

-

1

4

Визнане відстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив

1

2 444
-

1

-

-

1

1 337

-

2 445

1107

-

2 444

Примітка 28. Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2020
3

2019

1

2

4

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку

2

Прибуток/(збиток) за рік

3

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

4

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію

109 7055 198

109 7055 198
169 495169 495
0,65

0,03

АТ "АЙБОКС БАНК" в 2020 році не мав розбавляючих потенційних простих акцій, тому показник
скоригованого прибутку (збитку) на одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку (збитку) на одну
акцію та обраховується шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на утримувачів звичайних
акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного року.
Між звітною датою і датою складання цієї фінансової звітності інших операцій із звичайними акціями
або потенційними звичайними акціями, які вимагали б перерахунку прибутку/збитку на акцію, не
проводилося.

Таблиця 28.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки
3

4

2020 рік

2019 рік

1

2

4

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку

2

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

3

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

109 7055 198
169 495169 495

0,65

0,03

28.
Примiтка 27. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
2020 рiк
2019 рiк
1
2
3
4
1
Поточний податок на прибуток
(366) (5 316)
2
Змiна вiдстроченого податку на прибуток
(337) 1 107
3
Усього витрати податку на прибуток (703) (4 209)
Таблиця 27. 2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн)
Ря-док Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1
2
3
4
1
Прибуток до оподаткування 110 4089 407
2
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (19 873)
(1693)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському облiку 2 153 694
4
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку 17 017 (3 210)
13
Витрати на податок на прибуток
(703) (4 209)
У звiтному 2020 роцi пiд час розрахункiв з бюджетом, ставка податку на прибуток залишилась на рiвнi
18%.
Таблиця 27.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок 2020 року
Визнанi в прибутках/ збитках
Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець 2020 року
1
2
3
4
5
6
1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
2 445 (337) (1 584) 524
1.1
Основнi засоби
2 444 (336) (1 584) 524
1.2
Забезпечення оплати вiдпусток
1
(1)
2
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
2 445 (337) (1 584) 524
3
Визнаний вiдстрочений податковий актив
1
(1)
4
Визнане вiдстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив
2 444 (336) (1 584) 524
Таблиця 27.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок 2019 року
Визнанi в прибутках/ збитках
Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець 2019 року
1
2
3
4
5
6
1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
1 338 1 107 2 445

1.1
1.2
2
3
4

Основнi засоби
1 337 1 107 2 444
Забезпечення оплати вiдпусток
1
1
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
1 338
Визнаний вiдстрочений податковий актив
1
Визнане вiдстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив

1107
1
1 337

-

2 445

1107

-

2 444

29.
Примiтка 29. Операцiйнi сегменти
Таблиця 29.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Назва звiтних сегментiв
Усього
Роздрiбне банкiвське обслуговування Корпоративне
банкiвське
обслуговування
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Нерозподiленi статтi
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
4 647 76 520 81 167
2
Комiсiйнi доходи
71 651 725 003627
797 281
3
Iншi операцiйнi доходи
21
37 093 37 114
4
Усього доходiв сегментiв
76 319 838 616627
915 562
5
Процентнi витрати
(17 171)
(13 016)
(30 187)
6
Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв(7 651) (63 087)
(70 738)
7
Чистий збиток /(прибуток) вiд збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями (9
671) (9 671)
8
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
(1 211) (1 211)
9
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 10 403 9 850 20 253
10
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
2 704 2 704
11
Комiсiйнi витрати
(425 910)
(237) (426 147)
12
Витрати на виплати працiвникам
(60 833)
(12 283)
(73 116)
13
Витрати зносу та амортизацiя (16 499)
(16 499)
14
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (371) (197 341)
(2 830) (200 542)
15
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
696
138 230390
(28 908)
110 408

Таблиця 29.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Назва звiтних сегментiв
Усього
Роздрiбне банкiвське обслуговування Корпоративне
банкiвське
обслуговування
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Нерозподiленi статтi
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
6 732 77 170 83 902
2
Комiсiйнi доходи
7 298 519 3221 371 527 991
3
Iншi операцiйнi доходи
2 241 2 123 4 364
4
Усього доходiв сегментiв
16 271 598 6151 371 616 257
5
Процентнi витрати
(10 298)
(13 973)
(24 271)
6
Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв(2 423) (733)
(3
156)
7
Чистий збиток /(прибуток) вiд збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями (1
854) (1 854)

8
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
(695) (695)
9
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 5 029 944
5 973
10
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
(2 566) (2
566)
11
Комiсiйнi витрати
(306 744)
(176) (306 920)
12
Витрати на виплати працiвникам
(34 962)
(7 456) (42 418)
13
Витрати зносу та амортизацiя (16 792)
(16 792)
14
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (211 729)
(2 422) (214 151)
15
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
(26 383)
63 831 1 195 (29 236)
9 407

Таблиця 29.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Назва звiтних сегментiв
Усього
Роздрiбне банкiвське обслуговування Корпоративне
банкiвське
обслуговування
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Нерозподiленi статтi
1
2
3
4
5
6
7
1
Активи сегментiв
57 365 251 8271 285 513
414 1502 008 855
2
Зобов'язання сегментiв
325 4661 250 917
10 000 57 913 1 644 296
Данi рядка 1 "Нерозподiленi активи" на суму 414 150 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (кошти у касi банку та на коррахунку в НБУ) - 319 425 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 525 тис. грн.;
"Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" - 2685 тис. грн.;
"Iншi активи" - 15 009 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 65 475 тис. грн.;
"Право користування активами" - 11 031 тис. грн.;
Данi рядка 2 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 57 913 тис. грн. складаються з:
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 25 236 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 7 806 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 12 408 тис. грн.
"Зобов'язання з оренди" - 12 463 тис. грн.
Таблиця 29.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Назва звiтних сегментiв
Усього
Роздрiбне банкiвське обслуговування Корпоративне
банкiвське
обслуговування
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Нерозподiленi статтi
1
2
3
4
5
6
7
1
Активи сегментiв
39 776 469 166312 559394 434
1 215 935
2
Зобов'язання сегментiв
163 729525 05027 000 264 818980 597
Данi рядка 1 "Нерозподiленi активи" на суму 394 434 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (кошти у касi банку та на коррахунку в НБУ) - 269 060 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 2 445 тис. грн.;
"Iншi активи" - 3 345 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 113 759 тис. грн.;
"Право користування активами" - 5 825 тис. грн.;
Данi рядка 2 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 264 818 тис. грн. складаються з:

"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 251 666 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 4 294 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 2 750 тис. грн.
"Зобов'язання з оренди" - 6 108 тис. грн.

Таблиця 29.5. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
Україна
iншi країни
усього Україна
iншi країни
усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 915 562915 562616 257616 257

30. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1100, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 30. Управлiння фiнансовими ризиками
Дiяльностi Банку властивi ризики. Банк створив органiзацiйну структуру системи управлiння ризиками,
яка забезпечує чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками мiж суб'єктами
системи управлiння ризиками, а також мiж працiвниками Банку, та передбачає їх вiдповiдальнiсть згiдно
з таким розподiлом. Система управлiння ризиками вiдповiдає розмiру, бiзнес-моделi, масштабу
дiяльностi, видам, складностi операцiй Банку та забезпечує виявлення, вимiрювання (оцiнку),
монiторинг, звiтування, контроль та пом'якшення всiх суттєвих ризикiв Банку з метою визначення
Банком величини капiталу, необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних його дiяльностi
(внутрiшнього капiталу).
Банк здiйснює комплексну оцiнку наступних суттєвих видiв ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi,
процентний ризик банкiвської книги, ринковий ризик, операцiйний ризик, комплаєнс ризик.
Процес незалежного контролю ризикiв не належить до ризикiв ведення дiяльностi, таких, наприклад, як
змiна середовища, технологiї та змiни в галузi. Такi ризики контролює Банк у ходi процесу стратегiчного
планування.
Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя, монiторинг, аналiз i управлiння ризиками, з якими
стикається Банк. Система управлiння ризиками передбачає зважену полiтику щодо визначення
допустимого рiвня ризикiв, апетиту до ризикiв, встановлених лiмiтiв на ризики та, здiйснення постiйного
монiторингу їх дотримання, впровадження засобiв контролю.
Суб'єктами системи управлiння ризиками Банку є:
Рада Банку
Правлiння Банку та його комiтети:
Кредитний комiтет;
Комiтет по управлiнню активами та пасивами;
Тендерний комiтет;
Тарифний комiтет;
Комiтет управлiння безперервнiстю дiяльностi.
Служба внутрiшнього аудиту (третя лiнiя захисту);
Головний ризик - менеджер (CRO) та управлiння аналiзу та контролю за ризиками (друга лiнiя захисту);
Головний комплаєнс - менеджер (CCO) та управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю (друга лiнiя
захисту);

Бiзнес - пiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки (перша лiнiя захисту).
Функцiї управлiння ризиками розподiленi в Банку в такий спосiб:
Рада Банку. Рада Банку визначає загальну Стратегiю управлiння ризиками в Банку, здiйснює загальне
управлiння ризиками в Банку та має право створювати iншi комiтети та делегувати їм частину своїх
функцiй з управлiння ризиками. Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення комплексної,
адекватної та ефективної системи управлiння ризиками, на якi наражається Банк у своїх дiяльностi.
Правлiння. Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Ради Банку щодо впровадження
системи управлiння ризиками, уключаючи Стратегiю та Полiтики з управлiння ризиками, Культуру
управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного управлiння ризиками.
Комiтети. В процесi здiйснення функцiї контролю i управлiння ризиками Правлiння банку (перша лiнiя
захисту) делегує частину своїх функцiй, повноважень i безпосереднього управлiння ризиками
профiльним комiтетам Банку.
Бiзнес-пiдроздiли. Бiзнес-пiдроздiли - суб'єкти першої лiнiї захисту. Перша лiнiя захисту включає в себе
процес управлiння визначеними Банком ризиками на рiвнi кожного структурного пiдроздiлу Банку та
його процесiв. В межах першої лiнiї захисту в Банку призначаються ризик - координатори. Ризик координатори вiдповiдальнi за поточне управлiння ризиками (оцiнку, контроль, пом'якшення та
звiтування), ефективне управлiння вiдповiдними ризиками, в банкiвських процесах в яких вони
приймають участь.
Друга лiнiя захисту. Рада Банку створила постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками: управлiння
аналiзу та контролю за ризиками та управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю i забезпечує
незалежнiсть цих пiдроздiлiв.
Управлiння аналiзу та контролю за ризиками. Пiдроздiл пiдпорядковується Головному ризик менеджеру (CRO). Головний ризик - менеджер (CRO) має право бути присутнiм на засiданнях Правлiння
Банку, профiльних комiтетiв, утворених Правлiнням Банку, та накладати заборону (вето) на рiшення цих
органiв, якщо реалiзацiя таких рiшень призведе до порушення встановленого ризик - апетиту та/або
затверджених лiмiтiв ризику, та невiдкладно iнформує Раду Банку про такi рiшення.
Управлiння комплаєнс та внутрiшнього контролю. Пiдроздiл пiдпорядковується Головному комплаєнс менеджеру (CCO). Головний комплаєнс - менеджер (CCO) має право бути присутнiм на засiданнях
Правлiння Банку, профiльних комiтетiв, утворених Правлiнням Банку, та накладати заборону (вето) на
рiшення цих органiв, якщо реалiзацiя таких рiшень призведе до порушення вимог законодавства,
вiдповiдних стандартiв професiйних об'єднань, дiя яких поширюється на Банк, конфлiкту iнтересiв, та
невiдкладно iнформує Раду Банку про такi рiшення.
Третя лiнiя захисту. Служба внутрiшнього аудиту перiодично проводить аудит процесiв управлiння
ризиками, що вiдбуваються у Банку, пiд час якого перевiряється як достатнiсть процедур, так i виконання
цих процедур Банком.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансового збитку для Банку внаслiдок невиконання позичальником або
контрагентом своїх договiрних зобов'язань перед Банком. Банк дотримується консервативної кредитної
полiтики. Банк фiнансує позичальникiв тiльки пiсля детальної оцiнки всiх можливих ризикiв, пов'язаних
з дiяльнiстю цих позичальникiв. Банк проводить диверсифiкацiю кредитного портфеля за групами ризику
та уникає кредитування позичальникiв, фiнансування яких пов'язане з високим рiвнем кредитного
ризику.
Основними методами управлiння кредитним ризиком є:

встановлення граничних значень лiмiтiв;
визначення загальних критерiїв прийнятностi кредитування;
встановлення загальних умов щодо кредитування;
встановлення порядку ухвалення кредитних рiшень;
затвердження пiдходiв щодо кредитного адмiнiстрування та монiторингу;
затвердження пiдходiв щодо завчасного виявлення та управлiння непрацюючими активами;
проведення стрес-тестування кредитного ризику;
формування резервiв вiдповiдно до вимог МСФЗ та визначення розмiру кредитного ризику
вiдповiдно до вимог НБУ;
встановлення лiмiтiв;
встановлення граничних значень обов'язкових нормативiв вiдповiдно до чинного законодавства
та внутрiшнiх положень Банку.
Для мiнiмiзацiї кредитного ризику на ринку мiжбанкiвського кредитування та ринку цiнних паперiв
проводиться аналiз банкiв-контрагентiв/емiтентiв цiнних паперiв з метою встановлення вiдповiдних
лiмiтiв.
Фактичне значення нормативiв кредитного ризику Н7, Н8, Н9 на звiтнi дати наведено в таблицi:
Норматив
На кiнець дня 31.12.2020р., % На кiнець дня 31.12.2019р., %
норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, Н7 (не бiльше 25%)
14.35
23,47
норматив великих кредитних ризикiв, Н8 (не бiльше 800%) 25,02 186,49
норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами, Н9
(не бiльше 25%)
1,13
8,39
Кредитна якiсть фiнансових активiв
Банк управляє кредитною якiстю фiнансових активiв за допомогою внутрiшньої системи контролю рiвня
ризикiв, що притаманнi як контрагентам, та i окремим портфелям активiв. Ця система забезпечує
можливiсть сфокусованого управлiння iснуючими ризиками, а також дозволяє порiвнювати розмiр
кредитного ризику за рiзними видами дiяльностi, географiчними регiонами i продуктами. Система
спирається на низку фiнансово-аналiтичних методiв, а також на обробленi ринковi данi, що являють
собою основну вихiдну iнформацiю для оцiнки ризику контрагентiв.
Керiвництво оцiнює зменшення корисностi кредитiв клiєнтам шляхом оцiнки ймовiрностi погашення та
вiдшкодування авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв за окремо взятими суттєвими
кредитами, а також у сукупностi за кредитами з аналогiчними умовами та характеристиками ризику.
Чинники, взятi до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, враховують iсторiю погашення, поточний
фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення та заставу, часовi рамки з виплати майбутнiх
процентiв, стан економiчної галузi дiяльностi позичальника тощо. Для оцiнки суми зменшення
корисностi керiвництво оцiнює суми та строки майбутнiх платежiв у рахунок погашення основної суми
та процентiв за кредитом, а також суми надходження вiд продажу застави.
Визнання та облiк резервiв за активними операцiями здiйснюються Банком з урахуванням
основних вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi:
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання";
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти";
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї";
Резерви за активними операцiями є визначеним об'ємом очiкуваних кредитних збиткiв, якi
зменшують балансову вартiсть активiв i необхiднiсть формування яких спричинена визнанням банку
очiкуваних кредитних збиткiв таких активiв. Зазначенi резерви формуються Банком за:
наданими кредитами клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)
кредитами та вимогами до банкiв (включаючи операцiї зворотного репо, розмiщення коштiв на
кореспондентських рахунках, кошти в розрахунках);
дебiторською заборгованiстю ( за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Банку);

цiнними паперами;
похiдними фiнансовими активами;
наданими фiнансовими зобов'язаннями (юридичним i фiзичним особам, iншим банкам).
Згiдно iз мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ 9), оцiнка очiкуваних кредитних
збиткiв (формування резервiв) за активними операцiями здiйснюється Банком на пiдставi оцiнки
суттєвостi зростання кредитного ризику за перiод, що починається з дати порiвняння, яка визначається
як:
дата, на яку Банк став стороною договору за безвiдкличним зобов'язанням з кредитування чи за
зобов'язанням з кредитування, яке не є безумовно вiдкличним,
для позабалансових операцiй та фiнансових активiв, що були визнанi внаслiдок використання
Боржником частини прав за безвiдкличними зобов'язаннями Банку з кредитування чи за зобов'язаннями з
кредитування, яке не є безумовно вiдкличними;
дата первiсного визнання активу, визначена вiдповiдно до облiкової полiтики Банку - для iнших
фiнансових активiв.
В рамках загального пiдходу резерв пiд знецiнення розраховується на основi:
очiкуваних кредитних збиткiв протягом року - для фiнансових iнструментiв без ознак суттєвого
зростання кредитного ризику з дати порiвняння;
очiкуваних збиткiв протягом всього термiну дiї - для фiнансових iнструментiв, за якими виявлено
суттєве зростання кредитного ризику.
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовою дебiторською заборгованiстю застосовується
спрощений пiдхiд, вiдповiдно до якого очiкуванi кредитнi збитки розраховуються одразу на весь термiн
дiї таких фiнансових активiв.
Для фiнансових iнструментiв, що були знецiненi в момент їх придбання, застосовується пiдхiд, за яким
резерв розраховується в розмiрi накопичених змiн у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь перiод
iснування фiнансового iнструменту. На дату початкового визнання Банк враховує очiкуванi кредитнi
збитки при визначеннi ефективної процентної ставки за такими фiнансовими iнструментами i резерв за
такими iнструментами не розраховується. В подальшому Банк визначає змiни з моменту початкового
визнання в накопиченому розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь перiод iснування фiнансового
iнструменту.
На першому етапi у вiдповiдностi з загальним пiдходом в залежностi вiд мiри погiршення кредитної
якостi з моменту початкового визнання Банк вiдносить фiнансовi iнструменти до однiєї з наступних
стадiй:
Стадiя 1 - Фiнансовi iнструменти, за якими не спостерiгалося суттєвого збiльшення кредитного ризику, за
якими розраховуються 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки;
Стадiя 2 - Фiнансовi iнструменти iз значним збiльшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, за
якими розраховуються кредитнi збитки на весь термiн їх дiї.
Стадiя 3 - Фiнансовi iнструменти в дефолтi, за якими розраховуються очiкуванi кредитнi збитки на весь
термiн їх дiї (включаючи первiсно знецiненi активи).
На другому етапi для оцiнки знецiнення Банк застосовує два пiдходи до резервування:
iндивiдуальний та колективний:
iндивiдуальний для фiнансових iнструментiв, якi вважаються суттєвими (загальна сума
заборгованостi за активом дорiвнює або перевищує 1% уставного капiталу Банку) та/або для яких
виявлено суттєве зростання кредитного ризику чи наявнi ознаки дефолту.
колективний для фiнансових iнструментiв, якi не вважаються суттєвими та за якими не виявлено
суттєвого зростання кредитного ризику та ознак дефолту. Банком застосовується оцiнка на рiвнi
портфеля.
Контроль за дотриманням встановлених правил i процедур по управлiнню кредитним ризиком
здiйснюється в рамках системи внутрiшнього контролю Банка.

Ринковий ризик
Ознакою ринкових ризикiв є залежнiсть Банку вiд кон'єктури ринку. Ринковi ризики включають в себе
ризик дефолту, процентний ризик торгової книги, ризик кредитного спреду, фондовий, валютний,
товарний ризик, ризик волатильностi.
Метою управлiння ринковими ризиками є пiдтримання прийнятного для Банку рiвня, визначеного
вiдповiдно до стратегiчних завдань. Прiоритетним є забезпечення максимального збереження активiв i
капiталу на основi зменшення (виключення) можливих збиткiв та недоодержання прибутку по
вкладенням у фiнансовi iнструменти, включаючи вкладення в iноземну валюту i дорогоцiннi метали.
Банк для вимiрювання ринкових ризикiв та управлiння ними використовує такi iнструменти:
для ризику дефолту - оцiнку кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями;
для процентного ризику торгової книги та ризику кредитного спреду - метод модифiкованої
дюрацiї;
для ризик волатильностi, фондового, валютного та товарного ризикiв - метод вартостi пiд
ризиком (VaR);
стрес - тестування ринкових ризикiв.
Валютний ризик
Валютний ризик полягає в тому, що змiни офiцiйних курсiв валют впливають на дохiд Банку або на
вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв. Банк має активи та зобов'язання, вираженi в декiлькох
iноземних валютах. Валютний ризик виникає в тому випадку, коли фактичнi або прогнозованi активи в
iноземнiй валютi є бiльшими або меншими, нiж зобов'язання в тiй самiй валютi. Керiвництво Банку
встановлює лiмiти та здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй вiдповiдно до постанов НБУ та
затвердженої внутрiшньої методологiї. Полiтика щодо вiдкритих валютних позицiй обмежена певними
максимальними значеннями, встановленими вiдповiдно до законодавства України, i НБУ здiйснює їх
ретельний щоденний монiторинг.
Основними методами по управлiнню валютним ризиком є: прогнозування курсiв, лiмiтування валютної
позицiї, лiмiтування втрат (Stop loss), хеджування. При прогнозуваннi курсiв використовуються данi
минулих перiодiв, з урахуванням сезонних особливостей динамiки курсу, використовується технiчний
аналiз. Лiмiтування валютної позицiї обмежує обсяг ризику, який пов'язаний iз несприятливою змiною
курсiв валют, якi Банк приймає на себе. Пiд лiмiтом вiдкритої валютної позицiї розумiється встановлене
кiлькiсне обмеження на спiввiдношення мiж вiдкритою валютною позицiєю i власним капiталом Банку.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом контролю за внутрiшнiми та зовнiшнiми
нормативами та лiмiтами.
Таблиця 30.1. Аналiз валютного ризику
(тис. грн.)
Рядок Назва валюти 2020 рiк
2019 рiк
монетарнi активи
монетарнi зобов'язання
монетарнi зобов'язання
чиста позицiя
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Долари США 282 528254 93927 589 33 891 30 439 3 452
2
Євро 382 539387 505(4 966) 1 912 6 178 (4 266)
3
Фунти стерлiнгiв
282
5
277
102
4
4
Iншi 380
44
336
325
145
180
5
Усього 665 729642 49323 236 36 230 36 766 (536)

чиста позицiя монетарнi

активи

98

Таблиця 30.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного
курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi
характеристики залишаються фiксованими
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал
вплив на прибуток (збиток)

вплив на власний капiтал
1
2
3
4
5
6
1
Змiцнення долара США на 50%
(13 795)
(13 795)
(1 726) (1 726)
2
Послаблення долара США на 5%
1 379 1 379 173
173
3
Змiцнення євро на 50%
2 483 2 483 2 133 2 133
4
Послаблення євро на 5%
(248) (248) (213) (213)
5
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 50% (138) (138) (49)
(49)
6
Послаблення фунта стерлiнгiв на 5% 14
14
5
5
7
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 5%
(14)
(14)
(9)
(9)
8
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 5%
14
14
9
9
Розрахунок проводиться для грошових залишкiв у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної
валюти.
Таблиця 30.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного
курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi
змiннi характеристики залишаються фiксованими
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс 2020 року Середньозважений валютний
курс 2019 року
вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал
вплив на прибуток (збиток)
вплив на власний капiтал
1
2
3
4
5
6
1
Змiцнення долара США на 50%
(13 155)
(13 155)
(1 883) (1 883)
2
Послаблення долара США на 5%
1 316 1 316 188
188
3
Змiцнення євро на 50%
2 201 2 201 2 336 2 336
4
Послаблення євро на 5%
(220) (220) (234) (234)
5
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 50% (125) (125) (52)
(52)
6
Послаблення фунта стерлiнгiв на 5% 12
12
5
5
7
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 5%
(160) (160) (10)
(10)
8
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 5%
16
16
10
10
Процентний ризик банкiвської книги (IRRBB)
Процентний ризик банкiвської книги включає такi ризики:
ризик розривiв, який виникає через рiзницю в строках погашення (для iнструментiв з фiксованою
процентною ставкою) або змiни величини iндексу процентної ставки (для iнструментiв iз плаваючою
процентною ставкою) активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй в банкiвськiй книзi;
базисний ризик, який виникає через те, що немає достатньо тiсного зв'язку мiж коригуванням
ставок, отриманих та сплачених за рiзними iнструментами, всi iншi характеристики яких щодо
переоцiнки є однаковими;
ризик опцiонностi, який виникає через проведення Банком операцiй з опцiонами (автоматичний
ризик опцiонностi) або наявностi вбудованих опцiонiв у стандартних продуктах Банку (поведiнковий
ризик опцiонностi).
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових ставок впливають на процентну маржу i на
чистий дохiд вiд процентiв. Коли строки активiв, що приносять процентний дохiд, вiдрiзняються вiд
строкiв зобов'язань, за якими нараховуються проценти, чистий дохiд вiд процентiв збiльшуватиметься
або зменшуватиметься в результатi змiни процентних ставок. Iз метою управлiння процентним ризиком
керiвництво Банку постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок за рiзними видами активiв i
зобов'язань. За якими нараховуються проценти.
Процентна маржа за активами i зобов'язаннями, що мають рiзнi строки виплат, може збiльшуватись у
результатi змiни ринкових процентних ставок. На практицi Банк змiнює процентi ставки за активами i
зобов'язаннями, беручи до уваги поточнi ринковi умови i взаємнi домовленостi, що оформлюються
додатком до основного договору, в якому зазначається нова процентна ставка.

Вiдповiдальнiсть за управлiння процентним ризиком покладено на Комiтет по управлiнню активами та
пасивами. Управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою методу аналiзу розриву в
активах i зобов'язаннях, у рамках якого визначається та аналiзується рiзниця, або "розрив", мiж активами
та зобов'язаннями, чутливими до коливань процентних ставок.
У разi змiни кон'юктури ринку керiвництво Банку вiдповiдно до умов договорiв може змiнювати
процентi ставки за кредитами клiєнтам. Крiм того, Банк регулярно переглядає процентi ставки залучення
коштiв клiєнтiв залежно вiд кон'юктури ринку. Банк розраховує показник абсолютного процентного
ризику або змiни чистого процентного доходу за сценарiєм паралельних зсувiв кривої доходностi.
Таблиця 30.4. Загальний аналiз процентного ризику
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 31 дня
Вiд 32 до 365(366) днiв
Вiд 366(367)
днiв до 2 рокiв Понад 2 рокiв Усього
1
2
3
4
5
6
7
2020 рiк
1
Усього фiнансових активiв
1 758 413
116 9664 008 23 301 1 902 688
2
Усього фiнансових зобов'язань
1 264 768
335 6474 543 6 661 1 611 619
3
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 493 643(218 681)
(535)
16 640 291 069
2019 рiк
4
Усього фiнансових активiв
752 923291 5023 791 11 450 1 059 666
5
Усього фiнансових зобов'язань
777 122174 6283 422 7 973 963 145
6
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду (24 199)
116 874369
3 477 96 521
Вiдсотки нараховуються по всiм статтям активiв та зобов'язань за фiксованою процентною ставкою.
Чистий розрив в кожному дiапазонi часу розраховується як рiзниця мiж вiдповiдними активами та
зобов'язаннями.
Таблиця 30.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
(%)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Активи
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
11,1
16,2
2
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 22,2
10,0
19,5
13,0
Зобов'язання
3
Кошти банкiв 4
Кошти клiєнтiв
9,1
3,0
1,5
11,1
3,3
2,8
4.1
поточнi рахунки
4.2
строковi кошти
9,1
3,0
1,5
11,1
3,3
2,8
5
Iншi залученi кошти 6
Субординований борг У таблицi наводяться данi за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставка розраховується
у вiдсотках у рiчному обчисленнi.
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат чи недоотримання
запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх процесiв, навмисних або
ненавмисних дiй працiвникiв Банку чи iнших осiб, збоїв у роботi iнформацiйних систем Банку або
внаслiдок впливу зовнiшнiх чинникiв. Операцiйний ризик уключає юридичний ризик, ризик репутацiї та
стратегiчний ризик.

Основним компонентом операцiйного ризику, що пiдлягає регулюванню, є вчинення несанкцiонованих
операцiй, помилки в роботi персоналу, порушення та збiй в роботi комп'ютерних мереж i обладнання.
З метою мiнiмiзацiї операцiйного ризику, а також виключення можливих збиткiв (втрат) в Банку на
постiйнiй основi здiйснюється виявлення та збiр даних про внутрiшнi i зовнiшнi чинники операцiйного
ризику. На основi отриманої iнформацiї формується аналiтична база даних про виявленi подiї
операцiйного ризику, де вiдображаються вiдомостi про види i розмiри операцiйних збиткiв в розрiзi
напрямiв дiяльностi Банку, окремих банкiвських операцiй та iнших угод, обставин їх виникнення i
виявлення. Управлiння аналiзу та контролю за ризиками здiйснює аналiз i дає оцiнку операцiйного
ризику вiдповiдно до рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського нагляду з використанням
бально - вагового методу, сутнiсть якого полягає в оцiнцi операцiйного ризику в порiвняннi з заходами
щодо його мiнiмiзацiї. Застосування бально -вагового методу оцiнки операцiйного ризику дозволяє
виявити слабкi та сильнi сторони в його управлiннi.
Банк використовує такi методи реагування:
мiнiмiзацiя (пом'якшення) ризику - вживання необхiдних заходiв, спрямованих на зниження рiвня
виявленого ризику до прийнятного;
прийняття ризику - пiсля проведення аналiзу обставин виявлення ризику реалiзацiї заходiв щодо
його мiнiмiзацiї не є економiчно обгрунтованою;
уникнення ризику - вiдмова вiд проведення операцiй банкiвського процесу iз властивим ризиком;
страхування (передавання) ризику - страхування операцiйних ризикiв, якi не можуть управлятися
Банком i виходять за рамки його безпосереднього контролю.
Комплаєнс ризик
Комплаєнс ризик - це iмовiрнiсть виникнення збиткiв та/або санкцiй, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання Банком вимог
законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил добросовiсної конкуренцiї,
правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також внутрiшньобанкiвських
документiв Банку.
Банк прагне максимально уникати комплаєнс-ризикiв шляхом пiдтримання високого рiвня культури
управлiння комплаєнс-ризиками, постiйного навчання персоналу, чiткого виконання норм законодавства
України, нормативних актiв Нацiонального банку України та внутрiшнiх документiв Банку, оцiнки
зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв, що можуть спричинити виникнення комплаєнс-ризикiв, та завчасного
реагування на них.
З метою контролю рiвня комплаєнс-ризику в Банку запроваджена ефективна система:
виявлення комплаєнс-ризикiв та iнцидентiв, забезпечення своєчасного реагування на них;
виявлення потенцiйних та наявних конфлiктiв iнтересiв, забезпечення своєчасного їх
уникнення/усунення;
залучення управлiння комплаєнс для вирiшення проблемних питань, якi знаходяться в його
компетенцiї;
аналiзу нових продуктiв та значних змiн в дiяльностi Банку (до моменту їх запровадження);
аналiзу рiшень колегiальних органiв Банку;
аналiзу звiтностi пiдроздiлiв Банку, в т.ч. звiтiв аудиту, тощо;
ескалацiї виявлених ризикiв та/або порушень, та органiзацiї процесу реагування на них.
Географiчний ризик
Таблиця 30.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Україна
Iншi країни
Усього
1
2
3
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
899 701899 701
Iнвестицiї в цiннi папери
646 751Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 252 867252 867
Iншi фiнансовi активи 103 369103 369
Усього фiнансових активiв
1 902 688
1 902 688
Зобов'язання
Кошти банкiв 778
778
Кошти клiєнтiв
1 535 080
1 535 080
Iншi залученi кошти 7 308 7 308
Iншi фiнансовi зобов'язання 68 453 68 453
Субординований борг Усього фiнансових зобов'язань
1 611 619
1 611 619
Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами
291 069Зобов'язання кредитного характеру 282 804282 804

291 069

Таблиця 30.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2019 рiк
Рядок Найменування статтi Україна
Iншi країни
Усього
1
2
3
5
6
Активи
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
569 499569 499
2
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 4
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 375 759375 759
5
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
55
55
6
Iншi фiнансовi активи 114 353114 353
7
Усього фiнансових активiв
1 059 666
1 059 666
Зобов'язання
8
Кошти банкiв 639
639
9
Кошти клiєнтiв
663 353663 353
10
Iншi залученi кошти 9 080 9 080
11
Iншi фiнансовi зобов'язання 290 073290 073
12
Субординований борг 13
Усього фiнансових зобов'язань
963 145963 145
14
Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами
96 521 96 521
15
Зобов'язання кредитного характеру 487 881487 881
Концентрацiя географiчного ризику визначається в управлiнському облiку Банку в розрiзi країни
походження контрагентiв банку. Оскiльки Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України, не має в
структурi капiталу коштiв iноземного походження та кiлькiсть контрагентiв iноземного походження
незначна, географiчний ризик не має суттєвого впливу на дiяльнiсть Банку, оскiльки вiдсутня залежнiсть
вiд руху iноземного капiталу.
Концентрацiя iнших ризикiв
Банк надає загальну характеристику будь-якої суттєвої концентрацiї ризику.
Крiм фiнансових ризикiв банком визначаються також функцiональнi ризики. Функцiональнi ризики
пов'язанi iз процесами створення й впровадження нових банкiвських продуктiв i послуг, збору, обробки
аналiзу й передавання iнформацiї, пiдготовки кадрового потенцiалу та виконанням iнших
адмiнiстративно-господарських операцiй.
Функцiональнi ризики важко вимiряти кiлькiсно й визначити розмiр можливих втрат у грошовому
виглядi. Але функцiональнi ризики небезпечнi не менш, нiж iншi види банкiвських ризикiв, причому
зрештою вони також можуть призвести до фiнансових втрат. Зниження функцiональних ризикiв
досягається удосконаленням системи внутрiшнього контролю, розвитком та вдосконаленням

документообiгу, внутрiшнiх методик та технiко-економiчного забезпечення виконання банкiвських
операцiй. Зниженню таких ризикiв сприяє також продумана ресурсна, матерiально-технiчна та кадрова
полiтика.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн
передбачає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належний строк i за належними ставками, так
i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належний строк, а також ризик
невиконання Банком своїх зобов'язань за виплатами при настаннi строку їх погашення у звичайних або
непередбачених умовах.
Метою управлiння лiквiднiстю є забезпечення спроможностi Банку своєчасно i повною мiрою
виконувати свої грошовi та iншi зобов'язання, що випливають з угод з використанням фiнансових
iнструментiв.
Управлiння ризиком лiквiдностi - це здiйснення процесу врiвноваження активiв i зобов'язань Банку за
сумами i строками до погашення з урахуванням аспектiв ризику лiквiдностi ринку та управлiння
балансовим ризиком лiквiдностi. У процесi управлiння лiквiднiстю Банк керується наступними
основними принципами:
управлiння лiквiднiстю здiйснюється щоденно та безперервно;
при прийняттi рiшень Банк вирiшує конфлiкт мiж лiквiднiстю i прибутковiстю на користь
лiквiдностi;
кожна угода, що впливає на стан лiквiдностi, повинна бути прийнята до уваги з врахуванням
ризику лiквiдностi.
Управлiння лiквiднiстю Банком здiйснюється трьома способами:
шляхом управлiння активами;
шляхом управлiння пасивами;
шляхом поєднання вищевказаних способiв.
Спосiб управлiння активами полягає у створеннi диверсифiкованого портфеля активiв iз рiзним
показником лiквiдностi, до якого обов'язково повиннi входити високолiквiднi активи, такi як:
казначейськi зобов'язання, лiквiднi цiннi папери, короткостроковi мiжбанкiвськi кредити. До основних
методiв управлiння лiквiднiстю, що направленi, в основному, на управлiння активами, вiдносяться:
- метод фондового пулу, задача якого полягає у визначеннi частки первинних та вторинних активiв для
забезпечення лiквiдностi. До первинних активiв належать активи, що можуть бути негайно реалiзованi
для задоволення кредиторiв i вкладникiв банку (каса, платiжнi документи на iнкасо, кошти на
кореспондентських рахунках). До вторинних активiв належать лiквiднi цiнних папери та у деяких
випадках - кошти на позичкових рахунках. Пiсля визначення обсягу первинних та вторинних активiв
Банк iз залишкової суми
може надавати кредити, а в останню чергу при розмiщеннi коштiв
визначається склад портфеля цiнних паперiв.
- метод розподiлу активiв, при якому враховується залежнiсть лiквiдних активiв вiд джерел залучених
Банком коштiв i встановлюється спiввiдношення мiж вiдповiдними видами активiв i пасивiв.
- метод управлiння кредитною позицiєю, який полягає у визначеннi кредитної позицiї, тобто обсягу
грошових коштiв, якi Банк одержить у короткостроковому перiодi, якщо не вiдновлюватиме
короткостроковi кредити.
Спосiб управлiння пасивами полягає у створеннi диверсифiкованого портфеля зобов'язань за джерелами,
iнструментами та строками запозичень, достатнього для покриття очiкуваного попиту на лiквiднi
кошти. Основними джерелами таких позик є: депозити юридичних та фiзичних осiб, залишки на
поточних рахунках клiєнтiв, мiжбанкiвськi кредити та депозити, короткостроковi позики в
Нацiональному банку України, цiннi папери, що емiтованi Банком. Потенцiйний ризик у цьому випадку
може виникати, коли Банк вимушений буде "переплачувати" за кошти, або коли кошти будуть
недоступними на ринку. При залученнi коштiв треба враховувати: обов'язковi резерви, витрати на
обслуговування зобов'язань та маркетингових зусиль по створенню нових продуктiв, процентнi витрати.

Основним iнструментом управлiння лiквiднiстю Банку є прогнозування потокiв грошових коштiв. З
метою оперативного управлiння лiквiднiстю складається поточний прогноз за платежами Банку та
клiєнтiв, що складений з урахуванням ступеню їх вiрогiдностi та внесений у програму управлiння
операцiйною лiквiднiстю.
Для оцiнки та контролю ризика лiквiдностi використовуються метод GAP-розривiв - розриви по активах i
пасивах в часових iнтервалах. Щомiсячно розраховуються значення лiмiтiв розриву лiквiдностi за всiма
строками погашення активiв та зобов'язань Банку в цiлому та по видах валют, якi порiвнюються iз
встановленими внутрiшньобанкiвськими нормативними значеннями. Також Банком здiйснюється
щоденний контроль за дотриманням зовнiшнiх лiмiтiв, що встановленi Нацiональним банком України
згiдно дiючої Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв України, а саме:
коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) за всiма валютами (LCRBB) - не менше 100%;
коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) за всiма валютами (LCRIB) - не менше 100%;
норматив короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як спiввiдношення лiквiдних
активiв та короткострокових зобов'язань з початковим термiном погашення до одного року; значення
нормативу - не менше 60%.
До цих лiмiтiв треба додати вимоги щодо формування Банком обов'язкових резервiв коштiв на
кореспондентському рахунку.
Таблиця 30.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2020 рiк
У цiй таблицi строки погашення визначаються вiд дати звiтностi до дати погашення згiдно з контрактом
на недисконтованiй основi.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12
мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кошти банкiв 778
778
2
Кошти клiєнтiв
1 195 741
161 920172 6764 047 696
1 535 080
2.1
Кошти фiзичних осiб 156 71031 782 115 4864 047 308 025
2.2
Кошти юридичних осiб
1 039 031
130 13857 190 696
1 227 055
3
Iншi залученi кошти 169
139
615
2 819 3 566 7 308
4
Iншi фiнансовi зобов'язання 68 080 121
176
76
68 453
5
Iншi позабалансовi зобов'язання кредитного характеру
151 05633 326 21 200 76 949 273
282 804
6
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями
1 415 824
195
506
194 66783 891 4 535 1 894 423
До "Iншi зобов'язання кредитного характеру" входять зобов'язання за всiма видами гарантiй та з
кредитування.
Таблиця 30.9 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12
мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кошти банкiв 639
639
2
Кошти клiєнтiв
488 44123 806 148 2642 053 789
663 353
2.1
Кошти фiзичних осiб 87 702 21 591 53 083 1 353 163 729
2.2
Кошти юридичних осiб
400 7392 215 95 181 700
789
499 624
3
Iншi залученi кошти 161
162
721
3 682 4 354 9 080
4
Iншi фiнансовi зобов'язання 287 880737
939
517
290 073
5
Iншi позабалансовi зобов'язання кредитного характеру
62 065 139 546115 437170 79439
487 881
6
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями
839 186164 251265
361
177 0465 182 1 451 026
До "Iншi зобов'язання кредитного характеру" входять зобов'язання за всiма видами гарантiй та з

кредитування.
Таблиця 30.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних
строкiв погашення за 2020 рiк на дисконтованiй основi
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12
мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
Активи
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
899 701899 701
2
Iнвестицiї в цiннi папери
636 6157 218 2 863 55
646 751
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 118 8674 645 102 1016 889 20 365 252 867
4
Iншi фiнансовi активи 103 23021
118
103 369
5
Усього фiнансових активiв
1 758 413
11 884 105 0826 889 20 420 1 902 688
Зобов'язання
6
Кошти в iнших банках 778
778
7
Кошти клiєнтiв
1 195 741
161 920172 6764 047 696
1 535 080
8
Iншi залученi кошти 169
139
615
2 819 3 566 7 308
9
Iншi фiнансовi зобов'язання 68 080 121
176
76
68 453
10
Усього фiнансових зобов'язань
1 264 768
162 180173 4676 942 4 262 1 611 619
11
Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 493 645(150 296)
(68 385)
(53)
16 158 291 069
12
Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 493 645343 349274 964274 911258 753В таблицi чистий розрив розраховується як рiзниця мiж фiнансовими активами та фiнансовими
зобов'язаннями. Сукупний розрив за колонкою 3 "На вимогу та менше 1 мiс." дорiвнює чистому розриву
лiквiдностi за цiєю колонкою.
Сукупний розрив за колонками iнших строкiв погашення дорiвнює сумi сукупного розриву за
попередньою колонкою та чистого розриву за колонкою, що обраховується.
Таблиця 30.11 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних
строкiв погашення за 2019 рiк на дисконтованiй основi
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12
мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
Активи
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
569 499569 499
2
Iнвестицiї в цiннi папери
55
55
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 69 111 68 550 222 9128 614 6 572 375 759
4
Iншi фiнансовi активи 114 31340
114 353
5
Усього фiнансових активiв
752 92368 590 222 9128 614 6 627 1 059 666
Зобов'язання
6
Кошти в iнших банках 639
639
7
Кошти клiєнтiв
488 44223 805 148 2642 053 789
663 353
8
Iншi залученi кошти 161
162
721
3 682 4 354 9 080
9
Iншi фiнансовi зобов'язання 287 880737
939
517
290 073
10
Усього фiнансових зобов'язань
777 12224 704 149 9246 252 5 143 963 145
11
Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (24 199)
43 886 72 988 2 362 1 484
96 521
12
Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (24 199)
19 687 (29 102)
70 626
878
-

31.

Примiтка 31. Управлiння капiталом
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство. Банкiвська полiтика управлiння капiталом являє собою сукупнiсть дiй,
що направленi на досягнення компромiсу мiж ризикованiстю та доходнiстю операцiй банку, а також
пов'язаних iз вибором та обгрунтуванням найбiльш вигiдного розмiщення його вiльних коштiв
вiдповiдно до обраної стратегiї.
Основнi цiлi полiтики управлiння капiталом Банку - це: дотримання всiх вимог щодо достатностi
капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, пiдтримка
високого кредитного рейтингу i нормативiв капiталу, необхiдних для здiйснення ефективної дiяльностi i
максимiзацiї акцiонерної вартостi та забезпечення стiйкого зростання вартостi власного капiталу в
умовах мiнливого зовнiшнього економiчного середовища.
Основними принципами полiтики управлiння капiталом виступають:
вiдповiднiсть стратегiї розвитку банку та масштабiв його дiяльностi дiючому законодавству;
комплекснiсть планово-нормативної, iнформацiйно-аналiтичної та контрольної пiдсистем;
обмеженiсть обсягу банкiвських операцiй, залучених ресурсiв та їх наступне розмiщення в
активнi операцiї, особливо кредитнi, розмiром власного капiталу;
динамiчнiсть обсягу та структури власного капiталу вiдповiдно до змiн внутрiшнього та
зовнiшнього середовища.
Банк управляє структурою свого капiталу i коригує її з огляду на змiни в економiчних умовах i
характеристику ризику рiзних видiв дiяльностi. При цьому, враховується i вплив рiвня капiталу на
прибутки акцiонерiв, у зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi,
що є можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами
та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Процеси управлiння капiталом охоплюють планово-нормативну, iнформацiйно-аналiтичну та контрольну
пiдсистеми. Планово-нормативна система спрямована на вирiшення завдань вибору найбiльш
рацiональних джерел поповнення власного капiталу з урахуванням невизначеностей факторiв
зовнiшнього середовища. Iнформацiйно-аналiтична пiдсистема призначена для збору необхiдної
iнформацiї: маркетингової, правової, iнформацiї про лiквiднiсть, рiвень рентабельностi банкiвських
операцiй, якостi кредитного портфеля. У рамках цiєї системи проводиться оцiнка ринкової вартостi
банку. За допомогою контрольної система аналiзується ефективнiсть використання банкiвських ресурсiв,
визначається вiдповiднiсть фактичних значень економiчних нормативiв до нормативних значень, що
встановленi Нацiональним банком України. В порiвняннi з минулими роками, в цiлях, полiтицi i
процедурах управлiння капiталом змiн не вiдбулося.
Сума регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2020 р. складає 339 894 тис. грн. (на кiнець
дня 31.12.2019 р. - 207 322 тис. грн.). Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу та достатностi основного капiталу. Протягом звiтного перiоду
вiдсутнi порушення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та станом на кiнець
дня 31 грудня 2020р. його значення становить 47,88% при нормативному значеннi не менше 10% та
вiдсутнi порушення нормативу достатностi основного капiталу, станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року
його значення становить 31,51% при нормативному значеннi не менше 7%.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року величина непокритого кредитного ризику Банку, розрахована
вiдповiдно до вимог НБУ, склала 32 877 тис. грн.
В Таблицi 31.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до дiючих
вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:

Таблиця 31.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 2019
1
2
3
4
1.1.
Регулятивний капiтал банку (РК)
339 894207 322

Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200 004200 004
1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом
11 800 1.1.3 емiсiйнi рiзницi
499
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
1.1.4 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу;
капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточних рокiв) 4 776 21 737
1.1.4.1 нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 4 776 3 512
1.1.4.2 розрахунковий збиток поточного року
18 225
1.1.4.3 Непокритий кредитний ризик 32 877 20 442
1.1.5 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 223 689189 232
% в сумi основного та додаткового капiталу 66
91
Додатковий капiтал
1.1.6 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з
урахуванням переоцiнки ОЗ) 1.1.7 Результат переоцiнки основних засобiв
18 089 18 089
1.1.8 Субординований борг, що враховується до капiталу 1.1.9 розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)
98 115 1.1.9 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)
116 20518 089
1.1.10 Додатковий капiтал до розрахунку
116 20518 089
% в сумi основного та додаткового капiталу 34
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 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.
32.
Примітка 32. Потенційні зобов'язання банку
а) розгляд справ у суді

Станом на 01 січня 2021 року в проваджені різних судових інстанцій знаходиться 21 позов, з них:
-

6 справ за позовами Банку до боржників щодо стягнення заборгованості

фізичні особи 2 справи на суму 537 тис.грн;
юридичні особи 4 справи на суму 4 128 тис.грн.
-

15 справ за позовами до Банку на загальну суму 13 803 тис.грн.

Банком сформовано резерв за ціми зобов'язаннями.

б) потенційні податкові зобов'язання

Враховуючи зміни в податковому законодавстві, керівництво Банку вважає, що можливість виникнення
непередбачених податкових зобов'язань є незначною.

в) зобов'язання за капітальними інвестиціями
Станом на кінець дня 31 грудня 2020 року контрактні зобов'язання,
нематеріальних активів в Банку відсутні.

пов'язані із придбанням

ґ) дотримання особливих вимог
Характер використання залучених Банком коштів не має
дотримання певних умов їх використання.

будь-яких особливостей або вимог щодо

д) зобов'язання з кредитування
За своєю структурою зобов'язання значною мірою забезпечені заставою, непередбачені зобов'язання з
кредитування на звітну дату відсутні.
Зобов'язання з кредитування носять відкличний характер. Умовою для надання чергового траншу за
кредитною лінією є дотримання клієнтом певних стандартів кредитоспроможності та наявність у Банку
вільних ресурсів для розміщення.

Таблиця 32.2. Структура зобов'язань з кредитування
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2020
3

2019 рік

1

2

4

1

Надані зобов'язання з кредитування

2

Невикористані кредитні лінії 141 046145 455

3

Гарантії видані133 988306 409

4

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву

7 770

36 017

Таблиця 32.3. Аналіз кредитної якості зобов'язань із кредитування за 2020 рік
(тис. грн)
Рядок Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

282 804487 881

1

2

3

4

5

1

Зобов'язання з кредитування

2

Мінімальний кредитний ризик280 284-

3

Дефолтні активи

4

Усього зобов'язань із кредитування

5

Усього зобов'язань із кредитування за мінусом резервів

-

6

-

-

280 284

2 520 2 520
280 284-

2 520

282 804
280 284-

2 520

282 804

Таблиця 32.4. Аналіз зміни валової балансової/номінальної вартості під знецінення зобов'язань з
кредитування, за звітний період
(тис. грн)
Ря-док Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

1

2

4

6

1

Валова балансова вартість на початок періоду

485 251-

2

Надані зобов'язання з кредитування

-

3

5

Стадія 3

677 175-

Усього

2 630

487 881

677 175

3
Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термін яких закінчено (крім
списаних)
(882 142)
(110) (882 252)
4

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду 280 284-

2 520

282 804

Таблиця 32.5. Зобов'язання з кредитування в розрізі валют
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2020
1

2

3

1

Гривня 282 458485 080

2

Долар США

346

3

Євро

2 026

4

Усього 282 804487 881

-

2019 рік

4

775

Станом на кінець дня 31 грудня 2020 року часток в будь-яких асоційованих компаніях Банк не має.

е) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням
та розпорядженням ними

Таблиця 32.6. Активи, що надані в заставу без припинення визнання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки

2020 рік

2019 рік

активами)

активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання (пов'язане із цими
активи, надані в заставу
забезпечене зобов'язання (пов'язане із цими активами)

1

2

3

1

Основні засоби

2

Майнові права за іпотечними кредитами фізичних та юридичних осіб
-

4

5

6

7

5 344

10 579 5 334

8 862
-

-

3
Кошти грошового покриття, які розміщені в банках України згідно умов членства в міжнародній
платіжній системі VISA Internetional
21 845 4 597 4
Кошти грошового покриття, які розміщені в банках України для забезпечення Банком грошових
зобов'язань з перерахування в інший банк прийнятих платежів
7 456 7 773 5

Майнові права за кредитами юридичних осіб

6

Усього

34 688 68 671 34 688 57 527

69 333 79 250 52 392 66 389

33.
Примiтка 33. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань
Таблиця 33.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань за 2020 рiк
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi:
1-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках, або за
цiнами котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними;
3-й рiвень - оцiнка за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на
вiдкритих ринках.
(тис.грн)
Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього балансова вартiсть
ринковi котирування
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує спостережнi данi

Усього справедлива вартiсть

(2-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними
(3-й рiвень)
1
2
3
4
5
6
7
I
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
319 426360 068220 207899 701899 701
1.1
готiвковi кошти
248 323248 323248 323
1.2
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 71 103 71 103
71 103
1.3
кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 220 207220
207
220 207
1.4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
360 068360
068
360 068
2
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 646
696
646 696646 696
2.1
похiднi фiнансовi активи
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 252 867252 867252 867
3.1
кредити юридичним особам 237 939237 939237 939
3.2
iпотечнi кредити фiзичних осiб
11 407 11 407 11 407
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 521 3 521 3 521
4
Цiннi папери якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
55
55
55
4.1
акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 55
55
55
5
Iншi фiнансовi активи 103 369103 369103 369
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 42 379 42 379
42 379
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 14451 14451 14451
5.3
iншi фiнансовi активи 46 539 46 539 46 539
6
Основнi засоби та нематерiальнi активи
32 802 32 802 32 802
6.1
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
32 802 32 802 32 802
7
Усього активiв 966 122392870 576 4981 935 490
1 935 490
II
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8
Кошти банкiв 778
778
778
8.1
кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
778
778
778
9
Кошти клiєнтiв
1 535 080
1 535 080
1 535 080
9.1
державнi та громадськi органiзацiї
8 868 8 868 8 868
9.2
iншi юридичнi особи 1 218 186
1 218 186
1 218 186
9.3
фiзичнi особи 308 026308 026308 026
10
Iншi залученi кошти 7 308 7 308 7 308
10.1
кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
7 308 7 308 7 308
11
Iншi фiнансовi зобов'язання 68 453 68 453 68 453
11.1
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 17 441 17 441
17 441
11.2
кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
23 905 23 905
23 905
11.3
iншi фiнансовi зобов'язання 27 107 27 107 27 107
12
Усього зобов'язань
1 611 619
1 611 619
1 611 619
Таблиця 33.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань за 2019 рiк
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi:

1-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках, або за
цiнами котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними;
3-й рiвень - оцiнка за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на
вiдкритих ринках.
(тис.грн)
Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть
Усього балансова вартiсть
ринковi котирування
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує спостережнi данi
(2-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними
(3-й рiвень)
1
2
3
4
5
6
7
I
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
269 060295 4045 035 569 499569 499
1.1
готiвковi кошти
258 165258 165258 165
1.2
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 10 895 10 895
10 895
1.3
кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 5 035 5 035
5 035
1.4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
295 404295
404
295 404
2
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 375 759375 759375 759
2.1
кредити юридичним особам 336 088336 088336 088
2.2
iпотечнi кредити фiзичних осiб
13 195 13 195 13 195
2.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 26 476 26 476 26 476
3
Цiннi папери якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
55
55
55
3.1
акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 55
55
55
4
Iншi фiнансовi активи 114 353114 353114 353
4.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 93 761 93 761
93 761
4.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 12 004 12 004 12 004
4.3
iншi фiнансовi активи 8 588 8 588 8 588
5
Основнi засоби та нематерiальнi активи
24 278 24 278 24 278
5.1
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
24 278 24 278 24 278
6
Усього активiв 269 060319 682495 2021 083 944
1 083 944
II
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
7
Кошти банкiв 639
639
639
7.1
кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
639
639
639
8
Кошти клiєнтiв
663 353663 353663 353
8.1
державнi та громадськi органiзацiї
34 736 34 736 34 736
8.2
iншi юридичнi особи 464 888464 888464 888
8.3
фiзичнi особи 163 729163 729163 729
9
Iншi залученi кошти 9 080 9 080 9 080
9.1
кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
9 080 9 080 9 080
10
Iншi фiнансовi зобов'язання 290 073290 073290 073
10.1
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 105
105
105
10.2
кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
251 070251

070
10.3
11

251 070
iншi фiнансовi зобов'язання
Усього зобов'язань
-

38 898 38 898 38 898
963 145963 145963 145

34.
Примiтка 34. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Таблиця 34.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовi активи, якi облiкову облiк за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Фiнансовi активи за
справедливою вартiсть з
вiдображенням переоцiнки
як прибутку (збитку) Усього
1
2
3
4
6
7
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
899 701899 701
2
Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
646 696646 696
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 252 867252 867
3.1
кредити юридичним особам 237 939237 939
3.2
iпотечнi кредити фiзичним особам
11 407 11 407
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 521 3 521
4
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
55
55
5
Iншi фiнансовi активи 103 369103 369
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 42 379 42 379
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 14 125 14 451
5.3
iншi фiнансовi активи 46 865 46 539
6
Усього фiнансових активiв
1 902 633
55
1 902 688
Таблиця 34.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2019 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовi активи, якi облiкову облiк за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Фiнансовi активи за
справедливою вартiсть з
вiдображенням переоцiнки
як прибутку (збитку) Усього
1
2
3
4
6
7
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
569 499569 499
2
Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 375 759375 759
3.1
кредити юридичним особам 336 088336 088
3.2
iпотечнi кредити фiзичним особам
13 195 13 195
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 26 476 26 476
4
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
55
55
5
Iншi фiнансовi активи 114 353114 353
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 93 761 93 761
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 12 004 12 004
5.3
iншi фiнансовi активи 8 588 8 588

6

Усього фiнансових активiв

1 059 611

55

-

1059 666

35.
Примiтка 35. Операцiї з пов'язаними сторонами
При визначеннi ознаки пов'язаностi осiб, Банк керується вимогами Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку МСБО 24 i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Материнської компанiї, асоцiйованих компанiй та дочiрнiх компанiй Банк не має. У колонцi "Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку" зазначено данi щодо операцiй з акцiонером Банку, що володiє iстотною
участю в капiталi Банку. До провiдного управлiнського персоналу Банк вiдносить Голову та членiв Ради
Банку, Голову та заступникiв Голови Правлiння Банку, Головного бухгалтера Банку, керiвникiв
вiддiлень, членiв комiтетiв (комiсiй) i членiв Правлiння Банку. До компанiй пiд спiльним контролем Банк
вiдносить компанiї, якi мають спiльного з Банком контролера. У колонцi "Iншi пов'язанi сторони" Банк
включає спорiднених юридичних осiб, осiб, якi мають в них iстотну участь та їх керiвникiв, асоцiйованих
осiб фiзичних осiб, зазначених вище, юридичних осiб, у яких фiзичнi особи, якi є пов'язаними з Банком, є
керiвниками або власниками iстотної участi, а також осiб, через якi проводяться операцiї в iнтересах
пов'язаних осiб Банку та на яких здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi
вище, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини.
Протягом 2020 року в ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надавав кредити, залучав депозити, отримував
гарантiї та здiйснював iншi операцiї iз пов'язаними сторонами.
Таблиця 35.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2020 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 0-15%) 3 195
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 31 грудня
3
Iншi активи 1
1
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-5%) 88
5 163 781
10 490
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Iншi зобов'язання
Таблиця 35.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2020 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
570
2
2
2
Процентнi витрати
(28)
(57)
(1)
(9)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 1
(7)
143
4
Комiсiйнi доходи
54
730
4
605
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (16)
(9)
(1)
(31)

пiд

спiльним
596
(14)

спiльним

Таблиця 35.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2020
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Iншi зобов'язання
130
273

Таблиця 35.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
600
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 234
Таблиця 35.5. 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
Таблиця 35.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2019 рiк
(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
Процентнi доходи
5
2623
2
Процентнi витрати
(7)
(14)
(11)
(64)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою (17)
4
Комiсiйнi доходи
26
263
7
1 144
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (3)
(98)
(11)
(1778)

спiльним
-

спiльним

Таблиця 35.7. 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 Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Iншi зобов'язання
156
20 039
Таблиця 35.8. 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
Таблиця 35.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2020 рiк
2019 рiк
витрати
нараховане зобов'язання
витрати
1
2
3
4
5
6
1
Поточнi виплати працiвникам 13 930 2 359 8 215 1 380

нараховане зобов'язання

36.
Примiтка 36. Подiї пiсля дати балансу
Наприкiнцi 2019 року розпочалася епiдемiя коронавiрусу SARS-CoV-2, яка спочатку вразила Китай, а на
початку 2020 року перетворилася на пандемiю та охопила усi країни свiту. З метою стримування
наслiдкiв пандемiї було запроваджено значнi обмежувальнi заходи бiльшiстю країн свiту. Усi цi
фiнансовi, економiчнi та фiзичнi заходи, спрямованi за захист життя населення, сповiльнюють темпи
розвитку свiтової економiки та можуть викликати глобальну економiчну кризу. На даний момент
неможливо достовiрно оцiнити термiни дiї обмежувальних заходiв та потенцiйний вплив поточної
ситуацiї на економiку окремих країн та дiлове середовище, в якому працюють юридичнi та фiзичнi
особи.
21 квiтня 2021 року Кабiнетом мiнiстрiв України було продовжено до 30 червня 2020 року режим
надзвичайної ситуацiї на всiй територiї України.
В умовах продовження епiдемiї коронавiрусу Covid-19 та в перiод дiї карантину значно ускладнено
умови ведення бiзнесу через значнi заборони, спрямованi на стримування розповсюдження
захворювання, що суттєво впливають на дiяльнiсть Банку. Крiм того, iснує значний ризик того, що через
розповсюдження хвороби, спiвробiтники Банку наражаються на ризик захворювання та неможливостi
виконувати свої обов'язки деякий час.
На даний момент керiвництво Банку вважає, що Компанiя зможе продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi та фiнансова звiтнiсть Банку не потребує коригувань через обмеження, накладенi
поточними обставинами на дiяльнiсть Банку та неспроможнiсть Банку, та контрагентiв Банку,
виконувати свої обов'язки своєчасно та у повному обсязi.
Керiвництво Банку здiйснює постiйний монiторинг поточної ситуацiї. У випадку суттєвих змiн
поточного стану або у випадку введення надзвичайного стану в країнi чи настання iнших подiй, якi
суттєво вплинуть на дiяльнiсть Банку, керiвництво Банку буде оцiнювати вплив цих подiй на дiяльнiсть
Банку, а також приймати рiшення про необхiднiсть коригування даних фiнансової звiтностi та
оприлюднення такої iнформацiї.
Затверджено до випуску та пiдписано
В.о.Голови Правлiння
Головний бухгалтер
"23" квiтня 2021 р.
вик. Рiзник Ю.В.
тел. 205-41-92

Голяк С.Є.
Кiньколих Т.М.

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

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

4
5
6
7
8
9

Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АКТИВ
- АУДИТ"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
30785437
03115, Україна, Святошинський р-н,
м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд.
23-Б
2315
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
Звертаємо увагу на полiтичнi та
економiчнi змiни в Українi, якi
впливали та можуть впливати на
дiяльнiсть Банку, а також на
обставини, якi iснують на день
випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i
в Українi зокрема, в результатi чого
обмежується та призупиняється
дiяльнiсть суб'єктiв
господарювання. Iнформацiя щодо
цього зазначена у примiтках 2, 4 та
38 до рiчної фiнансової звiтностi.
Термiн дiї та наслiдки цих обставин
ми не можемо спрогнозувати.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнським
персоналом можливого впливу умов
здiйснення дiяльностi на операцiї та
фiнансовий стан Банку. Майбутнi
умови здiйснення дiяльностi можуть

вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив
таких майбутнiх змiн на операцiї
та фiнансовий стан Банку може бути
суттєвим. Наш звiт не був
модифiкований щодо цього
питання.
10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

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

номер: 998, дата: 30.10.2020
дата початку: 11.11.2020, дата
закінчення: 30.04.2021
30.04.2021
800 000,00

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ"
за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК"

станом на кінець дня 31 грудня 2020 року

Цей Звіт незалежного аудитора адресується:
ў

керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК";

ў

Національному банку України;

ў

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

ў
всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" (надалі - АТ "АЙБОКС БАНК", Банк), що складається зі Звіту про
фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2020 року, Звіту про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік,
що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із
застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2020 року та його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV щодо
складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

За результатами проведеного аудиту ми зазначаємо, що у звітному році мали б були збільшені
витрати Банком по сплаті податку на прибуток на суму 22 223 тис. грн. та відповідно
збільшені зобов'язання Банку на звітну дату.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності)
Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Оцінка інвестицій в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки

Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскільки оцінка справедливої вартості
інвестицій в цінні папери було ключовою областю професійних суджень керівництва Банку.
На звітну дату інвестиції в боргові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю
через прибутки/збитки, складають 32,2% від загальних активів Банку та мають суттєвий вплив
на його фінансовий стан, грошові потоки та результати діяльності.

Наші аудиторські процедури зокрема включали отримання розуміння процесу оцінки
справедливої вартості цінних паперів, джерел вхідних даних та обґрунтованості припущень
управлінського персоналу. Ми здійснили аналіз суджень та припущень керівництва Банку, що
були використані в процесі визначення справедливої вартості цінних паперів, включаючи
умови їх випуску.

Інформація щодо інвестицій в цінні папери розкрита в примітці 8 до річної фінансової
звітності. Інформація щодо суттєвих облікових оцінок, застосованих при визначенні
справедливої вартості цінних паперів, наведена у примітках 4, 33.

Судження та оцінки щодо кредитів та заборгованості клієнтів

Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскільки оцінка суми резерву під
знецінення кредитів клієнтів було ключовою областю професійних суджень керівництва
Банку. На звітну дату кредити та заборгованість клієнтів складають 12,6% від загальних
активів Банку та мають значний вплив на його фінансовий стан, грошові потоки та результати
діяльності.

При оцінці очікуваних кредитних ризиків клієнтів керівництво Банку робить суттєві судження
щодо фінансового стану позичальників, обсягу очікуваних майбутніх грошових потоків за
кредитами, ринкової вартості забезпечення за кредитними операціями, рівня ймовірності
дефолту.

Наші аудиторські процедури зокрема включали:
"
тестування ефективності ключових контролів, які запроваджені управлінським
персоналом в процесі класифікації активів та визначення розміру резервів з урахуванням
оцінки очікуваних збитків;
"
оцінку та перевірку ключових припущень, прийнятих управлінським персоналом при
оцінках суттєвого збільшення кредитного ризику, ймовірності настання дефолту, втрат в разі
дефолту та оцінці очікуваних кредитних збитків за кредитами клієнтів;
"
розгляд методології знецінення, та перевірку доречності та точності застосованих
Банком вхідних даних при розрахунку резервів;
"
незалежну оцінку розміру створених резервів під знецінення кредитів клієнтам на
основі перегляду інформації, що міститься в кредитних справах, включаючи оцінку
фінансового стану позичальників, своєчасність сплати заборгованості, аналіз прогнозів
майбутніх грошових потоків тощо.
Інформація щодо кредитів клієнтів та розміру їх знецінення наведена в примітці 7 до річної
фінансової звітності. Інформація щодо суттєвих облікових оцінок, застосованих при
визначенні балансової вартості кредитів клієнтів, очікуваних кредитних збитків за ними
наведена у примітці 4.

Пояснювальний параграф

Операційне середовище

Звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати
на діяльність Банку, а також на обставини, які існують на день випуску цього звіту, пов'язані з
епідеміологічною ситуацією у світі і в Україні зокрема, в результаті чого обмежується та
призупиняється діяльність суб'єктів господарювання. Інформація щодо цього зазначена у
примітках 2 та 36 до річної фінансової звітності. Термін дії та наслідки цих обставин ми не
можемо спрогнозувати. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан
Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки і вплив
таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звіт не
був модифікований щодо цього питання.

Інші питання

Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31.12.2019р., була перевірена іншим
аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо цієї звітності 17.04.2020р.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва (звіті про управління)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" за 2020 рік (надалі - Звіт
керівництва), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно
було б включити до звіту.

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
повідомляємо наступне.

Ми перевірили інформацію щодо корпоративного управління Звіту керівництва з питань:
"

дотримання Банком положень принципів корпоративного управління,

"
проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Банку та прийнятих
на зборах рішень,
"
персонального складу Наглядової ради та Правління Банку, комітетів Правління Банку,
та проведені засідання та прийнятих на них рішень,

та не встановили суттєвих невідповідностей з інформацією, викладеною в Кодексі
корпоративного управління Банку (затверджені Загальними зборами акціонерів Банку
20.04.2018р., протокол №1), іншими прийнятими Банком положеннями/політиками в частині
корпоративного управління, іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту.

Ми розглянули питання, корпоративного управління, що містяться в Звіті керівництва,
стосовно:
"

основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Банку;

"

переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Банку;

"
інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних
зборах Банку;
"

порядку призначення та звільнення посадових осіб Банка;

"

повноважень посадових осіб Банку,

та висловлюємо свою думку, що зазначена інформація розкрита управлінським персоналом з
дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законів України "Про цінні папери та
фондову біржу" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг", узгоджена з іншими частинами річного звіту та не суперечить інформації, отриманій
нами під час аудиту фінансової звітності Банку.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити діяльність,
або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування Банку.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
"
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
"
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо
подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Банку продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть
примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній основі;
"

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг і час проведення
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що
мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати
в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити
його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" надаємо наступну інформацію.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна
тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень

Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту діяльності АТ "АЙБОКС БАНК" за
2020 рік рішенням Наглядової ради Банку від 30.09.2020р., протокол №59.
Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень - 1 рік.

Опис та оцінка ризиків. Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема
пов'язаних із шахрайством

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторські процедури з оцінки ризиків суттєвого викривлення
інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що
включають ризик завищення у фінансовій звітності вартості активів, зокрема кредитів та
заборгованості клієнтів, заниження обсягу зобов'язань, повноти та достовірності визнання
доходів та витрат Банку через необґрунтоване застосування управлінським персоналом
облікових оцінок.

Цілями нашого аудиту стосовно шахрайства є: ідентифікувати та оцінювати ризики суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства; отримувати достатні належні
аудиторські докази щодо оцінених ризиків суттєвих викривлень, спричинених шахрайством,
шляхом розробки та впровадження відповідних заходів; а також належним чином реагувати на
шахрайство або підозри на шахрайство, виявлені під час аудиту.
Наші процедури зокрема включали отримання розуміння правової та нормативної бази, що
регулює діяльність Банку та мають прямий вплив на підготовку фінансової звітності, перегляд
ключових політик та перегляд кореспонденції з регуляторами, відповідні запити до
управлінського персоналу Банку, включаючи керівників юридичного підрозділу, підрозділів з
ризик-менеджменту, комплаєнс-ризиків, внутрішнього аудиту тощо.

Крім того, у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого викривлення ми:
"
розглянули питання щодо вибору та обґрунтованості застосування управлінським
персоналом облікової політики та облікових оцінок, в тому числі ключові судження та
припущення, що лежать в основі визначення знецінення фінансових активів;
"
розглянули ефективність ключових контролів Банку щодо процесів визначення
справедливої/балансової вартості активів;
"
вибірково здійснили тестування по суті статей, що визначені нами як такі, що схильні
до ризиків суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства.

За результатами проведених процедур ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити
про можливість того, що фінансова звітність Банку містить суттєве викривлення внаслідок
шахрайства або помилок.

Ми надаємо наступні твердження

Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим

звітом, наданим Наглядовій раді Банку.
Ми не надавали Банку послуги, заборонені законодавством, зокрема Законом України "Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер із завдання є незалежними по відношенню
до АТ "АЙБОКС БАНК".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" протягом звітного року не надавала АТ "АЙБОКС БАНК" та/або
контрольованим ним суб'єктам господарювання інші послуги, крім послуг з обов'язкового
аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора.
Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження

Інформація щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у
параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності".
Обсяг аудиторської перевірки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання
нами достатніх і відповідних аудиторських доказів щодо:
"

суттєвих господарських операцій Банку;

"
інших операцій, які, незалежно від їх обсягу, характеризуються істотним ступенем
аудиторського ризику через сприйнятливість до шахрайства або з інших причин;
"
доцільності припущення щодо безперервності діяльності Банку, що використано при
складанні фінансових звітів.

Характер і обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язані з
результатом проведених нами оцінок ризику. Через невід'ємні обмеження аудиту існує
неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можуть бути
невиявленими, навіть якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Положення про порядок
подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами
щорічної перевірки фінансової звітності" (затверджене постановою Правління Національного
банку України від 02.08.2018р. №90, із змінами та доповненнями) надаємо інформацію щодо:
відповідності (достовірності відображення) даних щодо розподілу активів і зобов'язань
Банку за строками до погашення у файлі з показниками статистичної звітності А7Х "Дані про
структуру активів та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до
Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним;
дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань внутрішнього контролю;
-

дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами

Національного банку України з питань внутрішнього аудиту;
дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань визначення розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями;
дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань визнання пов'язаних із Банком осіб та операцій з ними;
дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань достатності капіталу з урахуванням якості активів
Банку;
дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань ведення бухгалтерського обліку.
Питання, які викладені в цьому Звіті, розглядалися лише в рамках проведення аудиту
фінансової звітності Банку за 2020 рік на основі вибіркового тестування та з використанням
принципу суттєвості, як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту. Ми використовували
професійне судження для оцінки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур,
включаючи аналіз та перевірку заходів контролю. Цей розділ параграфу "Звіт щодо вимог
інших законодавчих та нормативних актів" призначений для використання акціонерами Банку,
Наглядовою радою, керівництвом Банку та Національним банком України і може бути
неприйнятним для використання будь-якою іншою стороною. Як зазначено вище, процедури з
оцінки питань щодо діяльності Банку та організації систем бухгалтерського контролю та
внутрішнього контролю мають обмежений характер, а критерії оцінки вищезазначених питань
можуть відрізнятися від критеріїв, що застосовуються Національним банком України.
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку статистичної звітності, розробку,
впровадження та підтримку процедур бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю,
внутрішнього аудиту, визнання пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними,
визначення кредитного ризику за активними банківськими операціями, забезпечення
достатності капіталу відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та
вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Нашою відповідальністю є надання інформації (оцінки) щодо предмету перевірки, зазначеного
вище, на підставі проведеного нами аудиту.
Відповідність (достовірність відображення) даних щодо розподілу активів і зобов'язань Банку
за строками до погашення у файлі з показниками статистичної звітності А7Х "Дані про
структуру активів та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до
Національного банку, станом на 1 січня 2021 року

За результатами вибіркової перевірки нами були встановлені випадки невідповідного
відображення Банком активів і зобов'язань за строками у файлі з показниками статистичної
звітності А7Х "Дані про структуру активів та зобов'язань за строками", яка складається
відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку
України, затверджених постановою Правління Національного банку України №120 від
13.11.2018р. (із змінами та доповненнями), а саме:

необоротних активів, що утримуються Банком для продажу, на загальну суму 37 200
тис. грн. зі строком погашення "на вимогу";
окремі випадки відображення фінансової та господарської заборгованості за строками,
що не відповідають договірним строкам.
Зазначене не призводить до порушення на звітну дату нормативів ліквідності Банку,
встановлених Національним банком України.
Нормативи ліквідності, встановлені Національним банком України, протягом звітного року
Банком дотримувалися.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань внутрішнього контролю

Під час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхідних для
визначення характеру, послідовності та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрішнього
контролю Банку. Застосовані нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої перевірки системи внутрішнього контролю Банку з ціллю визначення всіх
можливих недоліків.

Через об'єктивні обмеження, які притаманні будь-якій системі внутрішнього контролю, існує
ризик виникнення помилок та порушень, які можуть залишитися невиявленими.

На нашу думку, зокрема з огляду на недоліки процедур внутрішнього аудиту, управління
кредитним ризиком, процедур з управління непрацюючими активами, заходи внутрішнього
контролю Банку протягом звітного року не відповідали в повному обсязі
нормативно-правовим вимогам Національного банку України, були недостатньо ефективними,
не забезпечували виявлення всіх недоліків у системі внутрішнього контролю та потребують
суттєвого вдосконалення.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань внутрішнього аудиту

Під час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхідних для
визначення характеру, послідовності та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрішнього
аудиту Банку. Застосовані нами процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої оцінки функції внутрішнього аудиту Банку з ціллю визначення всіх можливих
недоліків.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про
організацію внутрішнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правління
НБУ №311 від 10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрішнього аудиту, що
підпорядкована та підзвітна Наглядовій раді Банку.
Протягом звітного року Служба внутрішнього аудиту банку була неукомплектована, в періоді
25.09.2020р. - 03.12.2021р. в підрозділі був відсутній керівник. На дату видачі нашого звіту
Наглядовою радою Банку призначений керівник Служби внутрішнього аудиту, проте його
призначення не погоджено Національним банком України. Заплановані та затверджені
Наглядовою радою процедури підрозділу внутрішнього аудиту на 2020 рік не виконані в
повному обсязі.
Стан усунення підрозділами Банку виявлених за результатами внутрішнього аудиту порушень
та виконання наданих Службою внутрішнього аудиту рекомендацій не є задовільним.
Формалізовані внутрішні процедури/положення внутрішнього аудиту не відповідають в
повному обсязі вимогам нормативно-правових актів Національного банку та потребують
актуалізації, в тому числі з врахуванням вимог міжнародних стандартів професійної практики
внутрішнього аудиту, що прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту.

Таким чином, протягом звітного року Банком не були дотримані вимоги, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань внутрішнього аудиту, а
процедури внутрішнього аудиту Банку потребують комплексного перегляду та суттєвого
вдосконалення.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями

Визначення розміру кредитного ризику протягом звітного року здійснювалося Банком з
врахуванням вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику
за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного
банку України №351 від 30.06.2016р. (із змінами та доповненнями, надалі - Положення №351).

Тестування дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами

Національного банку України з питань визначення розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями, здійснювалося в ході виконання аудиторських процедур, а також на
виконання вимог постанови Правління Національного банку України №141 від 22.12.2017р.
"Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи
України" та рішення Правління Національного банку України №39-рш від 08.02.2021р. "Про
затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської
системи України у 2021 році".

За результатами проведених процедур вважаємо, що розмір кредитного ризику за активними
операціями Банку відповідно до вимог Національного банку України Банку має бути
збільшений на 60 227 тис. грн., а процедури Банку щодо визначення розміру кредитного
ризику за активними банківськими операціями потребують вдосконалення та посилення
контролю, зокрема в частині:
"
врахування при розрахунку кредитного ризику ринкової вартості забезпечення за
кредитними операціями відповідно до актуальних висновків суб'єктів оціночної діяльності, та
в порядку, визначеним Положенням №351;
"
врахування при оцінці розміру кредитного ризику зіставлення розміру боргу боржника,
валюти та строків погашення боргу з обсягами його діяльності, очікуваними грошовими
потоками, що ґенеруватимуться такою діяльністю;
"
визначення кредитного ризику за цінними паперами, емітованими центральними
органами виконавчої влади України в іноземній валюті;
"
визначення класу боржника/контрагента за найнижчим (найгіршим) класом і
встановлення значення коефіцієнта PD, що відповідає активу з найнижчим (найгіршим)
класом, в разі, якщо клас щодо одного боржника за кількома активами відрізняється.

Після звітної дати за кредитними операціями, за якими за результатами аудиту був збільшений
на 55 105 тис. грн. відбулися наступні зміни:
заборгованість, за якою за результатами аудиту був збільшений кредитний ризик на 27
512 тис. грн., була погашена;
за заборгованістю, за якою за результатами аудиту був збільшений кредитний ризик на
27 593 тис. грн., Банком станом на 01.02.2021р. визнаний 100% кредитний ризик.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань визнання пов'язаних із Банком осіб та операцій з ними

Процедури Банку щодо визнання пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними
ґрунтуються на вимогах Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інструкції про

порядок регулювання діяльності банків в Україні (затверджена постановою Правління
Національного банку України №368 від 28.08.2001р., із змінами та доповненнями), Положення
про визначення пов'язаних із банком осіб (затверджене постановою Правління
Національного банку України №315 від 12.05.2015р.), інших нормативно-правових актів
Національного банку України.

В ході перевірки нами не встановлені факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на
умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, відмінних від
стандартних за подібними операціям Банку з іншими клієнтами.

Потягом звітного періоду Банком не була ідентифікована пов'язана з ним особа, яка була
виявлена після звітної дати. Враховуючи зазначене, вважаємо, що процедури Банку щодо
ідентифікації та контролю щодо операцій з пов'язаними особами протягом звітного року не в
повному обсязі відповідали нормативно-правовим вимогам Національного банку України та
потребують вдосконалення.

В ході перевірки нами не встановлені факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на
умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, відмінних від
стандартних за подібними операціям Банку з іншими клієнтами.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань достатності капіталу з урахуванням якості активів Банку

Відповідно до фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2020р. структура активів
Банку представлена таким чином: 44,8% - грошові кошти та їх еквіваленти; 32,2% - інвестиції
в цінні папери; 12,6% - кредити та заборгованість клієнтів; 3,8% - основні засоби,
нематеріальні активи та активи з права користування; інші - 6,6% (в тому числі необоротні
активи, утримувані для продажу, та майно, що перейшло у власність Банку, як
заставодержателя, - 1,0%).

Вважаємо, що кредитному портфелю Банка притаманний підвищений ризик, а якість
управління кредитним ризиком потребує вдосконалення з огляду на:
"
встановлені недоліки в частині визначення рівня кредитного ризику за кредитними
операціями;
"
питому вагу непрацюючих кредитів, наданих юридичним та фізичним особам, які
складають на звітну дату відповідно до файлу з показниками статистичної звітності 6BX "Дані
про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями" 33,7%, а за

результатами аудиту збільшені на звітну дату до 66,7%.

Станом на звітну дату в складі активів Банку враховуються майно, що перейшло у власність
Банка як заставодержателя, та необоротні активи, утримувані для продажу, загальною
балансовою вартістю 19 734 тис. грн., що складає 1,0% від загального обсягу активів Банку на
звітну дату, в тому числі:
"

необоротні активи, утримувані для продажу, - 11 442 тис. грн. (0,6% від активів);

"
майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, - 8 292 тис. грн. (0,4% від
активів).
Станом на день випуску цього звіту тривають судові спори, стороною яких виступає Банк, які
тягнуть відповідні юридичні ризики щодо існування ймовірності втрати Банком активів у
вигляді нерухомого майна, балансова вартість яких складає на звітну дату 9 777 тис. грн.
Крім того, у забезпечення своїх зобов'язань Банком передані в іпотеку третій стороні основні
засоби у вигляді нерухомого майна, балансова вартість яких на звітну дату складає 7 578 тис.
грн.

В Банку не впроваджені ефективні процедури контролю та роботи в непрацюючими активами
відповідно до нормативно-правових вимог Національного банку України.

На звітну дату балансова вартість інвестицій Банку в цінні папери становить 646 751 тис. грн.
(32,2% від загальних активів), які складаються з:
"
облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком
України (обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки) балансовою
вартістю 646 696 тис. грн. (32,2% від загального обсягу активів);
"
акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами (обліковуються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід) балансовою вартістю 55 тис. грн.
Якість інвестицій Банку в цінні папери є задовільною.

Станом на кінець дня 31.12.2020р. зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку
складає 200 004 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капіталу Банку за даними
файлу з показниками статистичної звітності 6DX "Дані про дотримання економічних
нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" станом на кінець дня 31.12.2020р. складало
339 894 тис. грн., що відповідає вимогам, встановленим Національним банком України.
Протягом звітного року та на звітну дату Банком дотримані встановлені Національним банком
України вимоги щодо розміру, достатності та адекватності основного та регулятивного

капіталу.
Після звітної дати Банком було прийнято рішення про анулювання додаткової емісії акцій в
сумі 11 800 тис. грн., а також викуплені у акціонера Банку власні акції номінальною вартістю
7 556 тис. грн., що призвело до відповідного зменшення власного капіталу Банку на день
випуску цього звіту.

Враховуючи викладене вище, недоліки в процедурах і контролях щодо визначення розміру
кредитного ризику та управління кредитним ризиком, вважаємо, що принципи та процедури
Банку щодо формування капіталу потребують вдосконалення та посиленого контролю.

Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань ведення бухгалтерського обліку

Банк здійснював бухгалтерський облік відповідно до вимог чинного законодавства України.
Принципи побудови облікової політики та складання фінансової звітності Банку ґрунтуються
на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів Національного
банку України.
За результатами проведених процедур, крім питання, яке зазначене в параграфі "Основа для
думки із застереженням", нашу увагу не привернули суттєві аспекти, які давали би нам
підстави вважати, що бухгалтерський облік Банку не відповідає вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України та не забезпечує належний рівень
адекватності наявним внутрішнім положенням та процедурам.

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2020 рік були розглянуті ті політики та
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та управління
ризиками, які стосуються тверджень у фінансових звітах.

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами (затверджені рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №819 від 14.05.2013р.), Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) депозитарної діяльності та клірингової діяльності (затверджені рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку №862 від 21.05.2013р.), Вимог до аудиторського
висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (затверджені
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від №160 від
12.02.2013р.) наводимо наступну інформацію.

Основні відомості про Банк
"

повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК";

"
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і
організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань - 21570492;
"

місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А;

"

дата державної реєстрації - 24.12.1993р.;

"

основні види діяльності - Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;

"
дата внесення змін до установчих документів: діюча редакція Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" (нова редакція) затверджена рішенням
річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.04.2018р. (протокол №1), погоджена
Національним банком України 23.05.2018р. та зареєстрована державним реєстратором
05.06.2018р.;
"
перелік учасників Банку, які є власниками 5% і більше акцій на дату складання Звіту
незалежного аудитора:
-

Дробот Володимир Іванович - 73,927897% (пряма участь),

Березовський Євгеній Наумович - 6,122009% (пряма участь). Частка акціонера була
продана на біржі в рамках примусового стягнення на активи акціонера. На дату складання
цього звіту зміни в реєстрі акціонерів не відбулися, оскільки судом був накладений арешт на
акції (блокування акцій),
-

Шевцова Альона Володимирівна - 6,201306% (пряма участь),

-

Путятін Олексій Юрійович - 9,970795% (пряма участь).

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Ми надаємо свої висновки стосовно наступних питань:
"
відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності Банку,
установленим нормативно-правовими актами Комісії

розмір власного капіталу за даними фінансової звітності Банку відповідає вимогам,
установленим нормативно-правовими актами Комісії;
"

відповідність розміру статутного капіталу установчим документам

зареєстрований статутний капітал Банку сплачений грошовими коштами та станом на 31

грудня 2020 року складає 200 004,1 тис. грн. (двісті мільйонів чотири тисячі сто гривень),
розмір статутного капіталу відповідає Статуту Банку.
На звітну дату на балансі Банку відсутні викуплені власні акції.
Станом на день видачі цього звіту Банком викуплені власні акції номінальною вартістю 7 556
тис. грн., що складає 3,777990% статутного капіталу Банку;
"

формування та сплата статутного капіталу

статутний капітал Банку сплачений в повному обсязі, розмір зареєстрованого та фактично
сплаченого статутного капіталу Банку становить станом на звітну дату 200 004,1 тис. грн., що
підтверджується Свідоцтвом НКЦПФР №108/1/2016 від 03.11.2017р. (дата видачі 24.11.2017р.) про реєстрацію випуску простих іменних акцій в кількості 169 495 000 штук
номінальною вартістю 1,18 грн. кожна на загальну суму 200 004 100,00 грн., Статутом Банку
відповідно до вимог ст. 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
"
відсутність у Банку прострочених зобов'язань щодо сплати податків
(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за
порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів

в ході проведених аудиторських процедур нами не виявлені прострочені зобов'язання Банку
щодо сплати податків та зборів, несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про
фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Ми надаємо інформацію стосовно наступних питань:
"

напрями використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу Банку

кошти, що внесені для формування статутного капіталу Банку, використані для здійснення
банківської діяльності;
"
щодо пов'язаних осіб Банку, які було встановлено аудитором в процесі виконання
процедур аудиту фінансової звітності

визнання пов'язаних із Банком осіб ґрунтуються на вимогах МСБО 24 "Розкриття інформації
про зв'язані сторони", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні (затверджена постановою Правління
Національного банку України №368 від 28.08.2001р., із змінами та доповненнями), Положення
про визначення пов'язаних із банком осіб, (затверджене постановою Правління
Національного банку України №315 від 12.05.2015р.).

Потягом звітного періоду Банком не була ідентифікована пов'язана з ним особа, яка була
виявлена після звітної дати. Враховуючи зазначене, вважаємо, що процедури Банку щодо
ідентифікації та контролю щодо операцій з пов'язаними особами протягом звітного року не в
повному обсязі відповідали нормативно-правовим вимогам Національного банку України та
потребують вдосконалення.
Інформація щодо пов'язаних осіб Банку розкрита у примітці 35 до річної фінансової звітності;
"
наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання
яких на балансі є достатньо високою
в ході проведених аудиторським процедур нами були виявлені зобов'язання, ймовірність
визнання яких на балансі є достатньо високою, загальний обсяг цих зобов'язань не є суттєвим
згідно із визначеним аудиторами обсягом суттєвості. Інформація щодо зазначених зобов'язань,
а також щодо потенційних (умовних) зобов'язань Банку розкрита в примітці 32 до річної
фінансової звітності;
"
наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Банку
після звітної дати Банком було прийнято рішення про анулювання додаткової емісії акцій в
сумі 11 800 тис. грн., а також викуплені у акціонера Банку власні акції номінальною вартістю
7 556 тис. грн., що призвело до відповідного зменшення власного капіталу Банку на день
випуску цього звіту;
ми звертаємо увагу на обставини, які існують на день випуску цього звіту, пов'язані з
епідеміологічною ситуацією у світі і в Україні зокрема, в результаті чого обмежується та
призупиняється діяльність суб'єктів господарювання. Інформація щодо цього зазначена у
примітках 2, та 36 до фінансової звітності Банку. Термін дії та наслідки цих обставин ми не
можемо спрогнозувати. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан
Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки і вплив
таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Банку може бути суттєвим;
"
наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Банку у
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
ми не виявили наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність
Банку у майбутньому крім тих, які розкриті у фінансовій звітності Банку та в нашому звіті
незалежного аудитора;
"

інша фінансова інформацію відповідно до законодавства

надання іншої фінансової інформації крім тієї, яка розкрита у фінансовій звітності Банку та в
нашому звіті незалежного аудитора, законодавством не вимагається.
Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

1.

Повне найменування аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ"
2.
Номер і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України:
№2315 від 30.03.2001р.
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділи "Суб'єкти
аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес" - 2315
3.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
серія П №000356, видане 12.02.2016р. (рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 25.10.2012р. №1519 "Про затвердження Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів" втратило чинність 15.01.2019р. відповідно до рішення НКЦПФР №845
від 04.12.2018р.)
4.

Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті:

Директор з аудиту - Домарєва Наталія Вікторівна. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" - 100065 (Сертифікат аудитора банків
№0181, рішення АПУ від 31.01.2013р. №264/2)
Аудитор-менеджер - Потопальська Олена Володимирівна. Номер реєстрації в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" - 100068 (Сертифікат
аудитора банків №0239, рішення АПУ від 26.06.2018р. №362/2)
Аудитор - Лантух Геннадій Вікторович. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" - 100067 (Сертифікат аудитора банків №0260,
рішення АПУ від 12.07.2018р. №363/2)

5.

Місцезнаходження аудиторської фірми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б

Фактичне місце розташування аудиторської фірми: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту - Договір про надання послуг з проведення
аудиторської перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" №998 від 30.10.2020р.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту - аудит здійснювався з 11.11.2020р. по
30.04.2021р.
Дата складання аудиторського висновку - 30 квітня 2021 року.

Додаток:
o

Річна фінансова звітність Банку

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Домарєва
Наталія Вікторівна.

Підписано від імені аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності, розділи "Суб'єкти аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", "Суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес" - 2315)

Директор
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100062
В.М. Мніщенко

Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту

Н.В. Домарєва
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100065

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
30 квітня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво АТ "АЙБОКС БАНК" (особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують
рiчну iнформацiю Банку) стверджують, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарськiй дiяльностi.

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

Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з

Вид інформації

1
02.01.2020
28.12.2020
25.02.2020
08.04.2020
24.04.2020
15.05.2020

оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
02.01.2020
03.01.2020
26.02.2020
09.04.2020
28.04.2020
18.05.2020

01.06.2020
02.06.2020

02.06.2020
03.06.2020

02.06.2020
03.06.2020
18.06.2020

03.06.2020
05.06.2020
18.06.2020

18.06.2020

23.06.2020

06.07.2020
10.07.2020
14.07.2020
15.07.2020

06.07.2020
13.07.2020
15.07.2020
16.07.2020

27.07.2020
18.09.2020
22.10.2020

28.07.2020
21.09.2020
23.10.2020

26.11.2020
03.12.2020
18.12.2020

30.11.2020
07.12.2020
22.12.2020

18.12.2020

22.12.2020

18.12.2020

22.12.2020

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

