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I.

Звіт щодо Фінансової звітності

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС
БАНК" (далі – "Банк"), що складається з Звіту про фінансовий стан станом на кінець дня 31
грудня 2021 року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік, Звіту про рух
грошових коштів за прямим методом за 2021 рік, Звіту про зміни у власному капіталі за 2021
рік та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком неповного розкриття інформації, описаного в розділі
"Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Як це зазначено у Примітці 36 "Події після дати балансу" до фінансовій звітності, в якій
Банк описує можливий вплив на його діяльність рішення про визнання керівництвом Російської
Федерації незалежності утворень, що діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів
здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність безперервно.
Ми так само привертаємо увагу на той факт, що фінансова звітність не розкриває
останню подію фактичного початку воєнних дій на території України, яка вже відбулася після
підписання фінансової звітності до випуску, станом на дату нашого звіту незалежного
аудитора. Ці обставини разом із наведеним вище, об’єктивно свідчать, що існує суттєва
невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність банку продовжувати свою
діяльність безперервно.
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 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.
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Ключові питання аудиту, що включають найбільш значущі ризики суттєвих
викривлень, у тому числі ризик суттєвих викривлень внаслідок шахрайства:
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були
значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в
контексті аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому
ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані нижче питання
є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
- Інвестиції у цінні папери
- Знецінення кредитів та оцінка якості кредитів;
Оцінка інвестицій в цінні папери.
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскільки оцінка справедливої
вартості інвестицій в цінні папери було виключно областю професійних суджень керівництва
Банку. Ми отримали розуміння процесу оцінки справедливої вартості цінних паперів, джерел
вхідних даних та обґрунтованості припущень. Ми здійснили аналіз суджень та припущень, що
використані в процесі визначення справедливої вартості цінних паперів, включаючи умови
випуску.
Інформація щодо інвестицій в цінні папери розкрита у примітці 8 до річної фінансової
звітності Банку. Інформація щодо суттєвих облікових оцінок, застосована при визначенні
справедливої вартості цінних паперів, наведена у примітках 4, 33.
Знецінення кредитів та оцінка якості кредитів
Ми зосередили свою увагу на цій області, оскільки управлінський персонал робить
складні професійні судження щодо ймовірностей визнання знецінення та оцінки розміру
очікуваних кредитних збитків. Таке професійне судження застосовується до настання подій
дефолту та включає в себе визначення розміру очікуваних кредитних збитків, що виникають
унаслідок настання всіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії кредиту.
Виявлення значного зростання кредитного ризику, знецінення і визначення суми
очікуваного відшкодування включає певні припущення та аналіз різних факторів, в тому числі
фінансового стану позичальників, очікуваних грошових потоків, ринкових цін, наявних для
спостереження, справедливої вартості забезпечення.
Резерви на покриття збитків від зменшення корисності відображають оцінку
управлінського персоналу очікуваних збитків за портфелями кредитів та заборгованості
клієнтів перед банком.
Примітка 4 "Принципи облікової політики" та Примітка 7 "Кредити та заборгованість
клієнтів" до фінансової звітності надають детальну інформацію стосовно резерву під очікувані
кредитні збитки.
Наш підхід до аудиту. Ми визначили вибірку кредитів, які становили більшу частину
загальної суми сукупного кредитного портфелю. Наша перевірка охоплювала наступні
питання:
-

-

-

Оцінка підходів до визначення очікуваних кредитних збитків та віднесення кредитів
до відповідних стадій знецінення в залежності від зміни рівня кредитного ризику;
Оцінка заходів внутрішнього контролю, які застосовуються управлінським
персоналом в процесі розрахунку резервів та визначення розміру очікуваних
кредитних збитків за кредитами;
Повноту застосування управлінським персоналом ознак знецінення, коректність
визначення теперішньої вартості грошових потоків, які банк очікує отримати, у тому
числі грошових потоків, пов'язаних із реалізацією забезпечення;
Ми протестували вхідні дані та аналіз припущень, а також моделі визначення події
дефолту на основі оцінки фінансового стану боржників;
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-

Ми перевірили повноту та правильність розкриття у фінансовій звітності Банку
інформації щодо резервів під очікувані кредитні збитки за кредитами і авансами
клієнтам.

Інша інформація
Звіт з управління
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію у Звіті про управління,
складеному ним за Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", який містить іншу інформацію, окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора
щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звіті
про управління 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, що зазначена в Звіті про управління, 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 має вигляд
такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно
іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Звіт про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік (але не є фінансовою
звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), яка включає Звіт про корпоративне
управління, відповідно до Закону «Про цінні папери і фондовий ринок», який ми очікуємо
отримати після цієї дати. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів буде
надана нам після дати цього звіту аудитора.
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, зазначеною вище, 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 має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо
на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.
Коли ми ознайомимося зі Звітом про корпоративне управління, якщо ми дійдемо
висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити про це питання
Наглядову раду.

Відповідальність управлінського персоналу та осіб відповідальних за
корпоративне управління та 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, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи,
де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе 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 компанії 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 компанію
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;
отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової
інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Банку для
висловлення думки щодо фінансової звітності.

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг та час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
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Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали доречні 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
застосовано, 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 звітного
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.

Обов’язкова інформація відповідно до пункту 4 статті 14 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
Відповідно до статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» в аудиторському звіті нами надається додаткова інформація, яка
стосується аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК» за 2021 рік

Найменування органу, який призначив
суб’єкта
аудиторської
діяльності на
проведення обов’язкового аудиту

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК»

Дата призначення суб’єкта аудиторської
діяльності

рішення Наглядової ради Банку від 30
вересня 2021 року № 53

Загальна тривалість виконання
аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень,
які мали місце, та повторних призначень

перше завдання з аудиту фінансової
звітності

Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого
викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема
внаслідок шахрайства

Ризик суттєвого викривлення – це ризик
того, що фінансова звітність, яка ще не
перевірялася аудитором у процесі аудиту,
містить суттєві викривлення. Опис та оцінка
ризиків щодо суттєвого викривлення
інформації у фінансовій звітності, зокрема
внаслідок шахрайства, наводиться вище у
параграфі "Ключові питання аудиту"

Посилання на відповідну статтю або інше
розкриття інформації у фінансовій для
кожного опису та оцінки ризику суттєвого
викривлення інформації у звітності, що
перевіряється

Зони оціненого підвищеного ризику
суттєвого викривлення або значні ризики,
ідентифіковані нами пов'язані із статтями
активів Звіту про фінансовий стан (Баланс)
"Кредити та заборгованість клієнтів" та "Інші
активи".

Стислий опис заходів, вжитих аудитором
для врегулювання таких ризиків

Стислий опис заходів, вжитих аудитором
для врегулювання таких ризиків та основні
застереження наведені вище у Ключових
питаннях аудиту

Основні застереження щодо таких ризиків

Пояснення щодо результативності аудиту

Під

час

аудиту

ми

не

виявили

таких
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в частині виявлення порушень, зокрема
пов’язаних із шахрайством

порушень, які б перевищили прийнятний
рівень суттєвості для даного завдання з
аудиту, та відповідно потребувало би
внесення коригувань у фінансову звітність,
що була випущена Банком.

Підтвердження того, що аудиторський звіт
узгоджений з додатковим звітом для
аудиторського комітету

Цей аудиторський Звіт узгоджений з
додатковим звітом, який надається на
розгляд Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"

Твердження про ненадання послуг,
заборонених законодавством, і про
незалежність ключового партнера з аудиту
та суб’єкта аудиторської діяльності від
юридичної особи при проведенні аудиту

ТОВ "Аудиторська фірма "Інтер-аудит Кроу"
не
надавала
послуг,
заборонених
законодавством, її співробітники, залучені до
виконання
завдання
з
аудиту,
є
незалежними від Банку та не надавали
Банку будь-яких послуг

Інформація про інші надані аудитором
Банку або контрольованим ним суб’єктам
господарювання послуг, крім послуг з
обов’язкового аудиту, що не розкриті у
звіті про управління або у фінансовій
звітності

ТОВ "Аудиторська фірма "Інтер-аудит Кроу"
в
2021
році
послуги
Банку
або
контрольованим
ним
суб’єктам
господарювання не надавались

Пояснення щодо обсягу аудиту та
властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиторських процедур, які нами
застосовано у відповідності до вимог МСА,
сплановано нами таким чином, щоб
отримати обґрунтовану впевненість, що
фінансова звітність у цілому не містить
суттєвих викривлень через шахрайство або
помилки
та
отримання
прийнятних
аудиторських докази для висловлення думки
щодо фінансової звітності Банку.
Хоча обґрунтована впевненість означає
високий рівень впевненості, це не є
гарантією, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди дає змогу виявити суттєве
викривлення, якщо таке існує
***

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про
порядок подання банками до Національного банку України аудиторського звіту за
результатами щорічної перевірки фінансової звітності,
затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90, додаткову
інформацію про аудиторську думку стосовно: відповідності (достовірності відображення)
розподілу активів і пасивів банку за строками до погашення у формі статистичної звітності
про структуру активів та пасивів за строками, що складається банком для подання до
Національного банку, станом на 01 січня 2022 року та щодо дотримання банком вимог,
установлених нормативно-правовими актами
Національного
банку
з
питань:
внутрішнього контролю; внутрішнього аудиту; визначення розміру кредитного ризику за
активними банківськими операціями; визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення
операцій з ними; достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості
активів банку, ведення бухгалтерського обліку - наведено в окремому розділі цього звіту
"Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Національного банку України".
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Ключовим партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є Баран Є. М.
II. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Національного
банку України
Відповідно до вимог статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та
пункту 27 Положення про порядок подання банками до Національного банку України
аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (далі –
Положення № 90) нами надається додаткова інформація (оцінка), яка стосується річної
фінансової звітності за 2021 рік.
I.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Національного банку
України включає інформацію щодо відповідності (достовірності відображення) розподілу
активів і пасивів банку за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру
активів та пасивів за строками, що складається банком для подання до Національного банку,
станом на 01 січня 2022 року та щодо дотримання банком вимог, що встановлені нормативноправовими актами Національного банку з питань:
-

внутрішнього контролю;

-

внутрішнього аудиту;

-

визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

-

визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

-

достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів
банку;

-

ведення бухгалтерського обліку.

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту
Фінансової звітності Банку за 2021 рік на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості,
а також аналізу подій після звітного періоду відповідно до вимог Міжнародних стандартів
аудиту.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші
порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких
недоліків та/або порушень у діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Наш підхід щодо виконання вимог Регулятора відносно розкриття інформації
Переважно ми наводимо інформацію з питань, що вимагаються в наведеному вище
пункті 27 Положення № 90.
У випадку, коли нами ідентифіковані невідповідності в
адміністративній інформації банку, його внутрішніх процедурах ми приводимо оцінку впливу
цього питання або ризиків існування недоліків у застосованих банком процедурах
внутрішнього контролю.
Відповідність (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів банку за
строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів
за строками
При формуванні файлу з показниками статистичної звітності A7X "Дані про структуру
активів та зобов’язань за строками" станом на 01 січня 2022 року, інформація з якого
використовується для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою
Правління Національного банку України від 28.08.2001 року № 368 (зі змінами), Банком були
дотримані вимоги нормативно-правових документів Національного банку України.
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Під час аудиту ми не виявили нічого, що могло б свідчити про недостовірність даних
показників статистичної звітності A7X "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками"
станом на 01 січня 2022 року, які не є складовою частиною комплекту річної фінансової
звітності.

Дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами
Національного банку з питань:
внутрішнього контролю
Ми повідомили Наглядову раду щодо недоліків, які стосувалися регулярного огляду та,
за необхідністю, оновлення внутрішніх політик та методик, щодо проблеми контролю залишків
на транзитних рахунках, щодо обов’язкового страхування боржником заставного майна, щодо
невідповідності штату та штатного розпису росту масштабу діяльності банку.
Ми рекомендували банку підтримувати та регулярно оцінювати систему внутрішнього
контролю шляхом дослідження, оцінювання та виділення ризиків існуючих бізнес процесів та
нових бізнес процесів на етапі їх планування. Як відомо, керівництво відповідає за створення
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, що включає такі компоненти: загальне
контрольне середовище, оцінка ризиків, конкретні контрольні заходи, обробка інформації та
комунікація та моніторинг внутрішнього контролю протягом тривалого часу. Тому це питання
має стати нагальним до вирішення найближчим часом.
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної
фінансової звітності нами не виявлено свідчень того, що структура та заходи внутрішнього
контролю Банку є досконалою з огляду на вимоги нормативно-правових актів НБУ, зокрема,
Постанови Національного банку України № 88 від 02 липня 2019 року "Про затвердження
Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських
групах";
внутрішнього аудиту
Служба внутрішнього аудиту є одним з дійових елементів загальної системи
внутрішнього контролю Банку. Оскільки під час аудиту нами були встановлені певні недоліки
системи внутрішнього контролю (дивіться попередній параграф цього звіту вище) ми не
можемо зробити висновок про досконалість системи внутрішнього аудиту.
Внутрішні нормативні документи Банку, що регулюють процедури внутрішнього аудиту
відповідають вимогам нормативно-правових актів НБУ, зокрема, Постанови Національного
банку України № 311 від 10 травня 2016 року "Про затвердження Положення про організацію
внутрішнього аудиту в банках України". Процедури внутрішнього аудиту здійснюються з
дотриманням вимог внутрішніх нормативних документів Банку. Однак, ми бачимо проблемні
питання у повноті покриття зон ризику аудиторськими процедурами.
визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Розмір кредитного ризику на звітну дату, розрахований Банком відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями,
затвердженого Постановою Правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 року, зі змінам та
доповненнями (далі - Постанова НБУ № 351), в цілому відповідає в усіх суттєвих аспектах
встановленим вимогам.
На виконання Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської
системи України у 2022 році, затвердженого Рішенням Правління Національного банку України
21 січня 2022 року № 27-рш, за результатами здійснення оцінки якості активів та прийнятності
забезпечення нами буде підготовлено та надано до Банку та до Національного банку України
відповідний Звіт про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за
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кредитними операціями, в якому буде надано додаткову інформацію про результати оцінки
активів Банку та розрахунок кредитного ризику.
визнання пов’язаних із банком осіб та здійснення операцій із ними
При проведенні аудиту ми опрацювали актуальну інформацію та оцінили процеси
запроваджені в Банку для ідентифікації пов’язаних сторін відповідно до вимог Національного
банку України та вимог МСФЗ, отримали необхідні пояснення управлінського персоналу щодо
операцій, які проводяться з пов’язаними особами, проаналізували договори між Банком та
пов’язаними особами, протоколи засідань колегіальних органів Банку.
Нами не були встановлені факти проведення Банком операцій з пов’язаними особами
на умовах, які відрізняються від умов проведення операцій з іншими позичальниками чи
кредиторами. Ми оцінюємо ризик за кредитними операціями Банку з пов'язаними особами як
помірний.
Нами не виявлено суттєвих невідповідностей щодо розкриття обсягів операцій з
пов’язаними особами за МСФЗ, інформація за якими наведена в Примітці до річної фінансової
звітності Банку "Операції з пов’язаними сторонами".
достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів
банку
Інформація про Статутний капітал Банку, власний капітал та про рух резервів та інших
фондів Банку наведена у відповідних звітах та примітках до річної фінансової звітності.
Регулятивний капітал Банку, розрахований у відповідності до "Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (із змінами та доповненнями) та вимог
Національного банку України щодо складання файлу з показниками статистичної звітності 6DX
"Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції", який
подається до Національного банку України, станом на кінець дня 31 грудня 2021 року
становить 541 780 тис. грн. (на кінець 2020року - 339 894 тис. грн.).
Нормативне значення нормативу достатності регулятивного капіталу має бути не
менше 10%. Станом на 31.12.2021 року фактичне значення нормативу достатності
регулятивного капіталу Банку становить 34,3%.
Розмір регулятивного капіталу є достатніми для виконання ліцензійної діяльності
банку.
ведення бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського обліку Банку в цілому відповідає вимогам нормативноправових актів НБУ та обліковій політиці Банку.
На нашу думку, протягом звітного року бухгалтерський облік Банку:
не відповідав вимогам нормативно-правових актів Національного банку України
в частині контролю залишків на транзитних рахунках;
- забезпечував належний рівень адекватності внутрішнім положенням.
ІІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
-

Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 555
від 22.07.2021 Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду
фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за
якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нами надається
додаткова інформація, яка стосується річної фінансової звітності за 2021 рік.
Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЙБОКС БАНК"

Перелік

Дробот Володимир Іванович

учасників

(акціонерів)

(фізичні
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особи - прізвище, ім’я та по батькові;
юридичні
особи
найменування,
організаційно-правова
форма,
місцезнаходження), які є власниками 5% і
більше акцій (часток) на дату складання
аудиторського висновку із зазначенням
фактичної кількості цього розміру

Громадянин України
73,92%
Путянін Олексій Юрійович
Громадянин України
9,97%
Шевцова Альона Володимирівна
Громадянка України
9,98%

На нашу думку, Банк повністю розкриває інформацію щодо інформації про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату огляду, відповідно до вимог
законодавства. Дробот Володимир Іванович є кінцевим бенефіціарним власником АТ
"АЙБОКС БАНК".
Станом на 31 грудня 2021 року Банк не являвся контролером/учасником небанківської
фінансової групи та є підприємством, що становить суспільний інтерес.
Станом на звітну дату Річної фінансової звітності, 31 грудня 2021 року, та на дату
складання цього аудиторського звіту, у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"
відсутні материнські/дочірні компанії.

від ТОВ "Аудиторської фірми "Інтер-аудит Кроу"
Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності № 100530
Ключовий партнер завдання з аудиту

Є.М. Баран

Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності № 101721

Основні відомості про аудиторську фірму
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КРОУ"

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"ІНТЕР-АУДИТ

01133, місто Київ, бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, оф.61
04073, м. Київ, проспект Степана Бендери, 9 корпус 1В, оф.1-204, 1-205 – адреса фактичного
місцезнаходження
Реєстраційний номер суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності № 2248
Телефон: (044) 337 20 38;
Код ЄДРПОУ: 30634365
Веб-сайт: https://www.crowe.com/ua/croweinteraudit
Дата і номер договору на проведення аудиту №1146/1111 від 27.10.2021;
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 28.10.2021 р. – 23.02.2021 р.

"24" лютого 2022 року

м. Київ
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Звіт про фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2021 року
Звіт про фінансовий стан
на кінець дня 31 грудня 2021 року
(тис. грн.)
Найменування статті

Примітки

1
2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти ( в т. ч кошти
6
обов’язкових резервів банку в Національному банку
України
Кредити та заборгованість клієнтів
7
Інвестиції в цінні папери
8
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
30
Основні засоби та нематеріальні активи
10
Право користування активами
Інші фінансові активи
11
Інші активи
12
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
13
активи групи вибуття
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
14
Кошти клієнтів
15
Інші залучені кошти
16
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Резерви за зобов’язаннями
Зобов’язання з оренди
Інші фінансові зобов’язання
17
Інші зобов’язання
18
Усього зобов’язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
20
Власні акції, що викуплені в акціонерів
Операції з акціонерами (власниками)
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
21
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

2021

2020

3

4

1 988 525

899 701

71 535
1 123 637
-

160 841
646 751
2 685

691
84 502
10 385
500 017
25 182
1 262

524
65 475
11 031
195 395
15 010
11 442

3 805 736

2 008 855

1 733
2 708 487
5 290
38 820
1 376
13 099
208 327
13 608
2 990 740

778
1 535 080
7 308
12 408
12 463
68 453
7 806
1 644 296

281 362
(17 225)
(227)
503 050
21 648
26 388
814 996
3 805 736

200 004
500
11 800
109 705
16 162
26 388
364 559
2 008 855

Затверджено до випуску та підписано
“23” лютого 2022 року

Голова Правління

Різник Юрій
(044) 205-41-92

Головний бухгалтер

Мельник Петро
Кіньколих Тетяна
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 2021 рік
(тис. грн.)
Найменування статті

Примітки

2021 рік

2020 рік

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з фінансовими
інструментами, які обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною
валютою
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної
валюти
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових
активів
Чистий збиток/(прибуток) від збільшення
збільшення/(зменшення) резервів за зобов‘язаннями
Інші операційні доходи

2
23
23
23
24
24

3
213 635
(50 775)
162 860
2 359 951
(1 726 113)

4
81 167
(30 187)
50 980
797 281
(426 147)

2 734

(1 211)

484 882

20 253

(3 076)

2 704

(50 252)

(70 738)

11 031

(9 671)

25

32 778

37 114

Витрати на виплати працівникам
Витрати зносу та амортизація
Адміністративні та інші операційні витрати
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

26
27
28

(155 712)
(27 774)
(472 947)
618 362
(138 174)

(73 116)
(16 499)
(200 542)
110 408
(703)

480 188

109 705

-

-

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

-

8 801

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток

-

(1 584)

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

-

7 217

Усього сукупного доходу за рік

-

116 922

480 188

109 705

Прибуток/(збиток) за рік
Інший сукупний дохід

30

Статті, що не будуть некласифіковані в прибуток чи
збиток

Прибуток (збиток), що належить власникам банку
Усього сукупного доходу, що належить власникам
банку

116 922

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

2,91

0,65

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн..)

2,91

0,65

Затверджено до випуску та підписано
“23” лютого 2022 року
Голова Правління
Різник Юрій тел. (044) 205 41 92

Головний бухгалтер

Мельник Петро
Кіньколих Тетяна
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік
Звіт про рух грошових коштів
за прямим методом
за 2021 рік
Найменування статті
1

Примітки
2

2021 рік
3

(тис. грн.)
2020 рік
4

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 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 та зобов’язаннях

206 689
(51 455)
2 342 865
(1 697 298)

63 049
(30 418)
789 668
(419 402)

1 491

(1 211)

484 882
32 778
(150 454)

20 253
37 114
(71 201)

(472 947)

(196 286)

(104 125)

(5 767)

592 426

185 799

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів та
активів банку на продаж
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
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
Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від інвестиційної діяльності
Сплата орендних платежів
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Дооцінка основних засобів
Повернення інших залучених коштів
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

10
10
10

(464 898)

(633 046)

47 691

40 179

(309 529)

37 002

20 008

1 571

955
1 174 064

138
871 978

(2)

(13)

109 470

(226 539)

2 780

6 120

1 172 965

283 189

-

-

(24 590)
(8 950)

43 023
(2 538)

(33 540)

40 485

(12 615)
(31 321)
(1584)
(2 005)

(13 907)
12 299
7 217
(1 785)

(47 525)

3 824

(3 076)

2 704

20
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та
їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

1 088 824

330 202

6

899 701

569 499

6

1 988 525

899 701

Затверджено до випуску та підписано

“23” лютого 2022 року

Голова Правління

Мельник Петро

Різник Юрій
(044) 205-41-92

Головний бухгалтер

Кіньколих Тетяна
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік
(тис. грн.)

Найменування статті

1
Залишок на 1 січня 2020 р.
Усього сукупного доходу
Прибуток за звітний рік
Резерви переоцінки
Розподіл прибутку до резервного фонду
відповідно законодавчих вимог
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Залишок на 31 грудня 2020 р.
Усього сукупного доходу
Прибуток за звітний рік
Розподіл прибутку до резервного фонду
відповідно законодавчих вимог
Незареєстрований статутний капітал
Власні акції, що викуплені у акціонерів
Операції з акціонерами
Залишок на 31 грудня 2021 р.

При
мітк
и
2

3
200 004
-

-

емісійні
різниці та
інший
додатковий
капітал
4
-

-

-

-

-

5 198

(5 198)

-

200 004
81 358
-

(17 225)
-

500
500
(727)

11 800
11 800
(11800)
-

42 550
5 486
-

109 705
393 344
480 188

500
11 800
364 559
450 436
480 188

-

5 486

(86 844)

-

-

(17 225)

-

(17 225)

(11 800)
-

-

281 362

(500)
(227)
(227)

48 036

503 050

(11 800)
(17 725)
(227)
814 996

Статутний
капітал

81 358

Власні акції,
що викуплені
у акціонерів

-

Незареєстро
ваний
статутний
капітал

Резервні,
інші фонди
та резерви
переоцінки

Нерозподілен
ий прибуток

Усього

5
-

6
30 136
7 217
7 217

7
5 198
109 705
109 705
-

8
235 338
116 922
109 705
7 217

Затверджено до випуску та підписано
«23» лютого 2022 року

Голова Правління

Мельник Петро

Різник Юрій
тел. (044) 205-41-92

Головний бухгалтер

Кіньколих Тетяна
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності
Примітка 1. Основна діяльність
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" є правонаступником всіх прав та
обов’язків Публічного Акціонерного Товариства «Аграрний комерційний банк», зареєстрований Національним
банком України 24 грудня 1993 року за номером 222 та діє у формі приватного акціонерного товариства
відповідно до чинного законодавства України та вимог Національного банку України;
Скорочена назва: АТ «АЙБОКС БАНК»;
Назва іноземною мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK".
Місцезнаходження банку: 03150, Україна, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А
Банк зареєстровано в Україні.
АТ «АЙБОКС БАНК» не перебуває у віданні будь-якої материнської компанії.
Реквізити Банку:
- МФО: 322302
- ідентифікаційний код Банку за ЄДРПОУ: 21570492
- Інтернет - сторінка: http://www.iboxbank.online/
Звіт формується станом на кінець дня 31 грудня 2021 року за 2021 рік.
Валюта звітності – гривня, одиниця виміру – тисяча гривень.
Організаційно-правова форма Банку: приватне акціонерне товариство.
Види діяльності, які має право здійснювати Банк
АТ «АЙБОКС БАНК» - універсальний банк. Мета і цілі діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» полягають в
наданні повного спектру комерційних банківських та корпоративних фінансових послуг з метою накопичення
та використання капіталу Банку та залучених коштів для одержання прибутку в інтересах Банку та його
Засновників.
У звітному періоді АТ «АЙБОКС БАНК» здійснював свою діяльність на підставі банківської ліцензії
№53 від 11.07.2018 року на право здійснення операцій, визначених статтею 47 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», шляхом надання банківських послуг.
Крім того, Банк має ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, а саме:
депозитарної діяльності депозитарної установи, № 1552, дата видачі 20.08.2013 року, строк дії ліцензії
необмежений; Діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, № 1552, дата видачі
20.08.2013 року, строк дії ліцензії необмежений; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках
капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, №918, дата видачі
09.10.2012 року, строк дії ліцензії необмежений; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках
капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, №918, дата видачі
09.10.2012 року, строк дії ліцензії необмежений, Субброкерська дiяльнiсть, №420, дата видачі 01.07.2021 року,
строк дії ліцензії необмежений.
АТ «АЙБОКС БАНК» є учасником:
Асоціації “Українські фондові торговці”
Асоціації “УкрСВІФТ”
Міжнародної платіжної системи VISA International Service Association
Міжнародної платіжної системи MasterCard
Міжнародної системи S.W.I.F.T.
Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)
Національного депозитарію України (НДУ)
ПрАт “Перше всеукраїнське бюро кредитних історій”
ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (УМВБ)
Публічного акціонерне товариства "Фондова біржа "Перспектива"
Акціонерного товариства "Українська біржа"
Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД)
Стратегічна мета Банку
Стратегічною місією АТ «АЙБОКС БАНК» є забезпечення клієнтів – представників малого та
середнього бізнесу, приватних осіб високоякісним банківським обслуговуванням за рахунок індивідуального
підходу і надання широкого спектру основних банківських продуктів та послуг за конкурентною ціною, а також
сучасних інноваційних продуктів, що сприяє зростанню ринкової вартості банку і задовольняє вимоги
акціонерів.
Стратегічною метою на 2022-2023 роки є проведення комплексу управлінських, кадрових, технологічних
та технічних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як стабільного клієнтоорієнтованого
фінансового інституту, здатного посісти та утримати провідні позиції серед банків - конкурентів.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Досягнення мети буде досягнуто шляхом реалізації наступних дій:
• Розробка та реалізація системи корпоративної, функціональної та операційної стратегій, які б
дозволили Банку зміцнити позиції на традиційних ринках;
• Вдосконалення ефективного механізму управління активами та пасивами Банку з метою
підвищення їх якості та оптимізації структури;
• Вдосконалення системи оцінки та аналізу банківських ризиків;
• Проведення зваженої тарифної політики;
• Створення та реалізація програми розвитку клієнтської бази: впровадження новітніх технологій,
які розширять спектр можливостей як Банку, так і клієнтів; запровадження партнерських програм.
• Налагодження взаємовигідного зв’язку з клієнтами Банку для встановлення партнерських
відносин.
• Створення та реалізація ефективної маркетингової стратегії;
• Капіталізація та відповідне збільшення ресурсів та активів Банку;
• Вдосконалення продуктового ряду та впровадження спектру нових продуктів на основі мобільного
банкінгу, дистанційних каналів обслуговування тощо;
• Оптимізація існуючих каналів продажу банківських продуктів та впровадження нових каналів
продажу;
• Вдосконалення методологічної бази Банку з метою оптимізації та автоматизації документообігу та
уникнення операційних ризиків;
• Вдосконалення організаційної та фінансової структури Банку;
• Створення системи ефективного управління кадровими ресурсами Банку, розробка мотиваційних
програм. Оптимізація чисельності персоналу для суттєвого підвищення продуктивності та
ефективності праці. Залучення до роботи в Банку визнаних професіоналів у банківській галузі,
регулярне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Банку.
• Підтримання високого рівня надійності інформаційно-технологічного забезпечення бізнеспроцесів Банку.
• Забезпечення безпеки інформації на всіх стадіях життєвого циклу інформаційних систем та бізнеспроцесів Банку.
Ключовим моментом Стратегії АТ «АЙБОКС БАНК» є те, що банк стає організатором та учасником
платіжної екосистеми для мерчантів, маркетплейсів, платіжних інституцій, користувачів послуг і покупців
товарів.
Для реалізації Стратегії основна увага в діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» буде приділена розробці
інноваційних продуктів та інтеграції із учасниками платіжної інфраструктури як в Україні, так і за її межами.
Банк планує впроваджувати нові сервіси та технології, в тому числі зручні мобільні аплікації для юридичних і
фізичних осіб, створювати нові продукти для задоволення потреб різних сегментів клієнтів, пропонувати кращі
умови обслуговування для підтвердження статусу клієнтоорієнтованого банку. Банк набув прямого членства в
платіжних системах MasterCard і Visa, та планує реалізувати інтеграцію з іншими постачальниками еквайрингу
за межами країни.
АТ «АЙБОКС БАНК» є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року. У зв'язку
із зміною назви Банку, ФГВФО видав нове свідоцтво №003 від 23.07.2018.
Частка керівництва в акціях. Істотна участь у Банку. Іноземні інвестори та їх частка в статутному
капіталі.
Для забезпечення діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» акціонерами створений статутний капітал у розмірі
281 361 700,00 (Двісті вісімдесят один мільйон триста шістдесят одна тисяча сімсот) гривень.
На звітну дату власниками істотної участі у Банку є:
Акціонери
Частка в СК, % станом на кінець дня Частка в СК, % станом на кінець
АТ «АЙБОКС БАНК»
31 грудня 2021 р.
дня 31 грудня 2020 р.
Дробот Володимир Іванович
73,9279
50,1490
Нерезидентів серед акціонерів Банку немає.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року регіональна мережа Банку представлена 40 відділеннями.
Переважна більшість відділень розташовані у місті Києві (27 відділень), 4 - у Київській області, 3 у Одесі, 2 у
Львові, 1 у Житомирі, 1 у Дніпрі, 1 у Харкові, 1- у Запоріжжі.
Припинення окремих видів банківських операцій
Протягом 2021 року до банку застосовувалися заходи впливу згідно рішень органу нагляду
Національного банку України індивідуального характеру, які стосувалися призупинення певних (окремих)
видів діяльності.
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Наразі призупинено операції з переказу коштів за участі та/або на користь суб’єктів господарювання
відповідно до договорів на надання банком послуг «еквайрингу», якими передбачається прийняття суб’єктами
господарювання до обслуговування електронних платіжних засобів з метою проведення оплати вартості товарів
та/або послуг в мережі інтернет.
Банк розраховує на те, що строк дії обмеження буде закінчений в червні 2022 року (як це початково
передбачено документами НБУ).
За оцінкою Банку ця подія та умови призводить до скорочення комісійного доходу Банку на 65,24% на
вказаний у рішенні Національного банку України строк. Скорочення комісійного доходу екстрапольовано на
фінансові показники Банку станом на 01 грудня 2021 року (фінансові показники наростаючим підсумком) та
здійснено стрес-тестування на отриманих даних, при цьому економічні нормативи за результатами стрестестування в межах вимог Постанови Національного банку України №368.
Існує значний вплив на заплановані показники Бізнес - плану розвитку Банку на 2022 рік та пропонується
здійснити його перегляд із урахуванням обмежень.
Інформація про сплачений штраф Банком наведена в примітці 26 «Адміністративні та інші операційні
витрати».
Певні рішення органу нагляду Національного банку України щодо обмеження окремих видів діяльності
мали вплив на діяльність банку у звітному році та стали подією, яка вже минула 31.12.2021 року.
А саме, діяли обмеження певних видів здійснюваних банком операцій в обсязі таких операцій,
сформованих на кінець операційного дня, в який банком отримано відповідне рішення:
- Із залучення у вклади (депозити) шляхом укладання нових договорів банківського вкладу
(депозиту);
- Із залучення коштів від фізичних осіб та отримання клієнтами банку заробітної плати, інших
соціальних, державних виплат, за результатами яких збільшується обсяг гарантованої суми відшкодування за
вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
- Із залучення страхових вкладів (депозитів) від підприємств з державною та комунальною
формами власності;
- Операції із надання кредитів;
- Операції з дострокового повернення вкладів (депозитів) пов’язаним із банком особам.
- Та інші операції, що не мали суттєвого впливу з огляду на їх незначні обсяги.
З 01 січня 2022 року обмеження цього рішення зняті.
Опис сегменту контрагентів
Наші клієнти це показник нашого професіоналізму, нашої порядності та наших досягнень. Наше завдання
– якісно та ефективно представляти інтереси наших клієнтів, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного
клієнта і розуміння його комерційних цілей та рішень.
Банк у своїй діяльності плідно працює із контрагентами, які є представниками різних галузей економіки
(торгівлі та добування газу, будівництва, оптової торгівлі, ремонту та монтажу машин і устаткування,
нерухомості, послуг у сфері фінансового посередництва, інформаційних послуг, адміністративної та
допоміжної офісної діяльності, інших допоміжних комерційних послуг, рекламної діяльності, організації
азартних ігор тощо).
Банк знаходиться в сегменті дрібних універсальних банків, але прагне обслуговувати клієнтів серед усіх
груп населення, підприємств будь-якої форми власності у всіх галузях народного господарства, кредитних
організацій і інших фінансових організацій, інститутів державного управління.
Інформація щодо злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення Банку
У звітному 2021 році злиття, приєднання, поділу та перетворення Банку не відбувалося.
Інформація щодо кількості працівників Банку
Кількість працівників Банку станом на кінець звітного періоду складає 386 осіб.
Примітка 2. Економічне середовище
Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона
продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та
значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі.
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Примітки до річної фінансової звітності
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає
уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних
фінансових установ.
У перший рік пандемії (2020-й) українська економіка зазнала різкого падіння, але, починаючи з другого
кварталу 2021 року, вона почала повільно зростати. У січні-березні 2021-го український ВВП зберіг торішню
інерцію і продовжував падати: він втратив 1,2% (порівняно з січнем-березнем 2020-го). У другому кварталі
українська економіка розігналася до 5,4% у річному вимірі. Статистика за третій квартал – дещо гірша: 2,7%
зростання (порівняно з третім кварталом попереднього року). Але, основні економічні прогнози свідчать, що за
2021 рік Україна не зможе надолужити те, що втратила у 2020-му. Урядом країни для досягнення високих
темпів ВВП заплановані низка програм, зокрема, програма масштабної термомодернізації житлових будинків,
комплексного відновлення систем зрошення на півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування,
активного фінансування експортерів тощо.
Початок зростання економіки відбувається внаслідок нарощування після піку пандемії обсягів
виробництва (за винятком оптової торгівлі). Відновлюється, зокрема, промисловість (їй сприяє кон’юнктура на
зовнішніх ринках), будівельна галузь (пояснюється державними інфраструктурними програмами). Попри
енергетичну кризу та високий рівень цін на світових товарних ринках в Україні в 2021 році активно
нарощувалося сільгоспвиробництво. Скорочення запасів вугілля не завадили українським аграріям виростили
найбільший врожай в історії та отримали змогу купувати і продавати землю, експорт до ЄС зріс у півтора рази,
випередивши торгівлю з Китаєм та Росією.
Протягом 2021 року зберігаються ризики подальших втрат внаслідок мутацій коронавірусу.
Прискорення економіки залежить від спроможності нарощувати приватні інвестиції та ризику поширення нових
хвиль COVID-19 й запровадження карантинів у зв’язку з все ще слабкою вакцинацією. Основний удар
коронакризи певною мірою став стимулом для розвитку банківської системи. Банки зрозуміли, що треба ставати
ще більше технологічними, ще більше мобільними та зручними. Банківській системі вдалося швидко
адаптуватися, змінити підходи до обслуговування клієнтів, а також розширити асортимент послуг, які банки
надають в онлайн-режимі.
В 2021 році інфляція очікувано перебувала вище цільового діапазону 5% ± 1 в. п.,
визначеного Основними засадами грошово-кредитної політики, але відхилилася від нього суттєвіше, ніж
прогнозувалося. Пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, зумовленою
насамперед швидким відновленням економічної активності після коронакризи на тлі порушень ланцюгів
постачання, пов'язаних із карантинними обмеженнями.
Інфляцію в Україні спричинили й внутрішні чинники. Серед них – стійкий споживчий попит, який
підтримували зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв, а також збільшення виробничих
витрат, зокрема на оплату праці. Незважаючи на це, пік інфляції в Україні пройдено у вересні 2021 року – з
жовтня вона поступово сповільнюється. У грудні 2021 року інфляція сповільнилася до 10% у річному вимірі.
Національний банк України одним із перших центробанків розпочав цикл підвищення облікової ставки у
відповідь на посилення інфляційного тиску у 2021 році. Загалом за 2021 рік ключову ставку підвищено з 6% до
9% річних. Крім того, у другому півріччі Національний банк згорнув антикризові монетарні заходи.
За 2021 рік офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України зменшився на
3,52% з 28.2746 гривень за долар США на 1 січня 2021 року до 27.2782 гривень за долар США на 31 грудня 2021
року.
6 серпня 2021 року міжнародне рейтингове агенство Fitch підвищило та підтвердило кредитний рейтинг
України до рівня В із позитивним прогнозом та 10 вересня 2021 року міжнародне рейтингове агенство
Standard&Poor’s підтвердило кредитний рейтинг України до рівня В із стабільним прогнозом.
Станом на 31 грудня 2021 року в Україні діяв карантин та запроваджені обмежувальні протиепідемічні
заходи з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid – 19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року
№1336 внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020, №338 і постанови Кабінету
Міністрів від 9 грудня 2020р. №1236, згідно якого карантин продовжено на період до 31 березня 2022 року.
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених
подій на фінансовий стан і результати діяльності Банку у звітному періоді. Керівництво стежить за станом
розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків
наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або
умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Банку
у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.
Примітка 3. Основи подання фінансової звітності
Фінансова звітність АТ «АЙБОКС БАНК» за 2021 рік відповідає вимогам міжнародних стандартів
фінансової звітності, включаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ та тлумачення до них. Відхилень від вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності Банком не допускалось.
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Примітки до річної фінансової звітності
Основні принципи бухгалтерського обліку в Банку ґрунтуються на вимогах міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Випадки незастосування вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності АТ «АЙБОКС БАНК» відсутні.
Безперервність діяльності. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що
Товариство буде продовжувати функціонувати в осяжному майбутньому.
Станом на дату підписання фінансової звітності до випуску Банк реалізує план дій у відповідь на заходи
впливу. Однак, керівництво Банку вважає, що підготовка даної фінансової звітності на основі припущення
безперервності діяльності є доцільною з причин описаних в примітці 1.
Функціональною валютою, у якій ведеться бухгалтерський облік в банку є гривня, за виключенням
операцій в іноземній валюті, облік яких здійснюється у подвійній оцінці, а саме в номінальній вартості
іноземної валюти з її перерахуванням за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення
операції.
Одиниця виміру, в якій подається фінансова звітність. Фінансова звітність подається у тисячах
гривень, сума менша ніж 500 гривень округлюється до нуля, сума, що дорівнює 500 гривень та більше,
округлюється до 1000 гривень. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати) складено в тисячах гривень, за винятком показників прибутковості акцій, за якими суми
зазначаються в грн., якщо дані цих показників менше однієї гривні, то вони зазначаються з точністю до сотих.
Примітка 4. Основні принципи облікової політики
Облікова політика АТ «АЙБОКС БАНК» базується на вимогах чинного законодавства, нормативних
актів Національного банку України, основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності та
передбачає цілісність ведення бухгалтерського обліку та охоплює всі його складові: організаційну, технічну та
методологічну.
Облікова політика Банку встановлює єдину методологічну основу для побудови та організації
бухгалтерського обліку та звітності, єдине тлумачення та розуміння методів та принципів відображення в обліку
операцій Банку для всіх його структурних підрозділів (Головний банк, відділення). Вимоги облікової політики
Банку є обов’язковими для виконання в Банку. Вимоги внутрішніх нормативних документів Банку щодо
організації та ведення бухгалтерського обліку та складання і подання звітності відповідають вимогам облікової
політики.
Бухгалтерський облік АТ «АЙБОКС БАНК» ґрунтується на таких основних принципах:
• повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
• автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у
зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;
• послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна
облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна
бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
• безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що
його діяльність буде тривати й надалі;
• нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
• превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише
виходячи з юридичної форми;
• єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства
у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;
• суттєвість - інформація є суттєвою, якщо її відсутність або неправильне подання може вплинути на
рішення користувачів такої інформації. Банк самостійно визначає доречність розкриття характеру та
величини статей фінансових звітів.
• взаємозалік.-- Банк не здійснює взаємозалік активів і зобов’язань або доходів і витрат (крім випадків,
передбачених міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України).
Консолідована фінансова звітність.
У Банку відсутні асоційовані та дочірні компанії. Банк не здійснює підготовку консолідованої
фінансової звітності.
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Примітки до річної фінансової звітності
Основи оцінки складання фінансової звітності.
Облікова політика АТ «АЙБОКС БАНК» базується на чинному законодавстві України, нормативноправових актах Національного банку України та міжнародних стандартах фінансової звітності.
Активи і зобов’язання оцінюються Банком і відображаються в обліку з достатньою мірою обережності з
метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Актив
враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Банку і актив має
собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена. Зобов’язання - це теперішня заборгованість
Банку, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів банку.
Методи оцінки Банком фінансових інструментів базуються на головних принципах міжнародних
стандартів фінансової звітності. Фінансові інструменти, в залежності від їх класифікації відображаються за
історичною (первісною) вартістю, справедливою вартістю або амортизованою собівартістю.
Первісна (історична) вартість передбачає відображення в обліку активів Банку за сумою фактичних
витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – за сумою мобілізованих коштів в обмін на
зобов’язання.
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання
зобов'язання у звичайній (впорядкованій невимушеній) операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Найкращим відображенням справедливої вартості фінансового інструменту під час його первісного визнання є
ціна операції (тобто справедлива вартість отриманих або наданих коштів). Приведення вартості активів до
ринкової вартості здійснюється шляхом їх переоцінки.
Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це вартість фінансового
активу або фінансового зобов’язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених
коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов'язані з ініціюванням
фінансового активу), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці, розрахованої з
використанням ефективної ставки відсотка, між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового
інструменту, скоригована з урахуванням оціночного резерву під кредитні збитки. Кредити, вклади (депозити)
після первісного визнання Банк оцінює за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки
відсотка.
Балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов’язання відображаються в балансі Банка.
Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов’язання складається з основної суми боргу,
нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми переоцінки, а для фінансового активу – суми
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки.
Активи і зобов'язання Банк первісно оцінює під час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцінює
на кожну дату балансу.
Грошові кошти та залишки на кореспондентських рахунках (у тому числі в Національному банку
України) Банк оцінює за первісною вартістю. Первинна оцінка коштів на коррахунках в іноземній валюті
здійснюється в еквівалентній вартості (за курсом НБУ по видах валют). Оцінка коштів на коррахунках у
національній та іноземній валютах на дату балансу здійснюється з урахуванням зменшення корисності.
Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного
визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов’язані з
ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів). Банк оцінює кредити, вклади (депозити) після первісного
визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.
Надані гарантії під час первісного визнання оцінюються Банком за справедливою вартістю, що дорівнює
сумі отриманих банком-гарантом комісій (винагороди за надану гарантію). Банк здійснює амортизацію первісно
визнаного зобов'язання за наданою гарантією прямолінійним методом.
Фінансові інвестиції первісно оцінюються за справедливою вартістю без врахування витрат на операції.
Витрати на операції з придбання таких фінансових інвестицій визнаються за рахунками витрат під час
первісного визнання. Фінансові інвестиції на кожну наступну дату балансу оцінюються за їх справедливою
(ринковою) вартістю. В разі зміни справедливої вартості цінних паперів Банк має право проводити переоцінку
за кожною зміною їх ринкової вартості.
Банк оцінює і відображає в бухгалтерському обліку всі інші боргові фінансові активи за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо такі фінансові активи не відповідають критеріям
щодо їх подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю з визнанням переоцінки
через інший сукупний дохід.
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка
включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в
експлуатацію.
Первинне визнання поточних (короткострокових) зобов'язань визначається Банком на підставі договору,
який безпосередньо вказує на суму й час погашення зобов'язання, або це нечітко випливає з умов договору.
Поточні (короткострокові) зобов'язання відображаються в балансі Банку за сумою погашення.
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Непередбачені зобов’язання до моменту їх визнання обліковуються на позабалансових рахунках та
визнаються як витрати за обліковою оцінкою в момент їх формування.
Дохід Банку оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає
отриманню. Дохід у вигляді відсотків визнається із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Роялті
визнаються на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди. Дивіденди визнаються, коли
встановлюється право акціонера на отримання виплати.
Доходи і витрати, які визнані Банком, від здійснення операцій для відображення їх у фінансовій звітності
розподіляються на доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
Банку.
Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Комісії за обслуговування позики
визнаються як дохід у момент надання обслуговування. Всі інші комісії визнаються по мірі надання відповідних
послуг.
Первісне визнання фінансових інструментів.
Фінансові активи й фінансові зобов'язання відображаються у звіті про фінансовий стан, коли Банк стає
стороною за договором у відношенні відповідного фінансового інструмента. Банк відображає придбання й
реалізацію фінансових активів і фінансових зобов'язань на стандартних умовах за датою складання угоди.
Усі операції з придбання або продажу фінансових активів, які передбачають поставку протягом періоду,
визначеного законодавством або умовами ринку, відображаються на дату здійснення розрахунку, тобто на дату,
коли актив буде переданий Банку.
Всі фінансові активи й зобов'язання оцінюються спочатку за вартістю придбання, що представляє
собою справедливу вартість витрачених коштів. До вартості придбання додаються витрати та інші платежі,
безпосередньо пов'язані із придбанням або випуском, за винятком фінансових активів та зобов’язань, що
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Банк відображає в бухгалтерському обліку
ці витрати на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.
Банк під час первісного визнання фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, оцінює їх за справедливою вартістю без урахування
витрат на операції. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операції з придбання таких фінансових
активів за рахунками витрат на дату їх здійснення.
Банк під час первісного визнання фінансового інструменту відображає в бухгалтерському обліку
різницю між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та ціною договору
наступним чином:
- за операціями з акціонерами - у власному капіталі;
- за іншими операціями - у прибутках або збитках.
У процесі застосування облікової політики Банку при визначенні активів, визнаних у фінансовій
звітності, керівництво Банку використало судження й оцінки, найбільш суттєві з яких представлено нижче.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться в активному обігу на організованих
фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими котируваннями або ціною дилерів (ціна покупця
за довгою позицією та ціна продавця за короткою позицією) без будь-якого вирахування витрат на здійснення
операції.
Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, що не мають активного обігу на ринку,
визначається за допомогою відповідних методів оцінки з максимальним використанням ринкових даних.
Методи оцінки включають використання чистої дисконтованої вартості, порівняння з аналогічними
інструментами, щодо яких існує інформація про ринкові ціни, моделі ціноутворення оцінки опціонів та інші
методи оцінки.
Класифікація - фінансові активи
Згідно МСФЗ 9 всі боргові фінансові активи, які не відповідають тесту SPPI (виключно платежі в
рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу), класифікуються при
первісному визнанні як фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Згідно даного критерію, боргові інструменти, які не відповідають визначенню «базової кредитної угоди», такі
як інструменти, що містять вбудовану можливість конвертації, або кредити без права регресу, оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на
дату, коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу
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відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів
у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.
Після оцінки Бізнес-моделі та проходження тесту SPPI Фінансові активи класифікуються відповідно як
фінансові активи за амортизованою собівартістю, фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
результату переоцінки в іншому сукупному доході та активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у прибутку або збитку. Банк застосовує окремі підходи до класифікації боргових фінансових активів
та інструментів капіталу.
Банк оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за амортизованою
собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови:
✓ фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
отримання передбачених договором грошових потоків;
✓ договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми.
Банк оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, якщо одночасно виконуються такі умови:
✓ фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
✓ договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми.
Банк визнає за таким фінансовим активом прибутки або збитки в складі іншого сукупного доходу до
дати припинення його визнання або рекласифікації, крім прибутків або збитків від його знецінення, процентних
доходів та прибутків або збитків від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.
Банк оцінює і відображає в бухгалтерському обліку всі інші боргові фінансові активи за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо такі фінансові активи не відповідають
критеріям щодо їх подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через інший сукупний дохід.
Оцінка бізнес-моделі
Банк проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримуються активи, на рівні портфелів
фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і надання
інформації управлінському персоналу.
При цьому, розглядається така інформація:
• політики і цілі, встановлені для даного портфеля фінансових активів, а також для зазначених політик
на практиці, зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на отримання процентного
доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури процентних ставок, забезпечення
відповідності термінів погашення фінансових активів строкам погашення фінансових зобов’язань, що
використовуються для фінансування цих активів, або реалізацію грошових потоків шляхом продажу
активів;
• метод оцінки результативності портфеля і форма повідомлення цієї інформації управлінському
персоналу Банку;
• ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів, утримуваних в рамках
цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління цими ризиками.
Фінансові активи, що утримуються для торгових операцій і управління якими здійснюється та
результативність яких оцінюється на основі справедливої вартості, оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, оскільки вони не утримуються ані з метою отримання передбачених договором грошових
потоків, ані з метою як утримання передбачених договором грошових потоків, так і продажу фінансових
активів.
Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатою основної суми та процентів
Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового активу при
його первісному визнанні. «Проценти» визначаються як відшкодування за вартість грошей у часі, за
кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного періоду часу, та за
інші основні ризики і витрати, пов’язані з кредитуванням (наприклад, ризик ліквідності та адміністративні
витрати), а також маржу прибутку.
При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної суми і
процентів на непогашену частину основної суми (критерій SPPI), Банк проаналізував договірні умови
фінансового інструменту.
При проведенні оцінки Банк проаналізував:
• умовні події, які можуть змінити терміни або суму грошових потоків;
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• умови про дострокове погашення та пролонгації терміну дії;
• умови, які обмежують вимоги Банку грошовими потоками від обумовлених активів - наприклад,
фінансові активи без права регресу;
• умови, які викликають зміни в відшкодування за тимчасову вартість грошей - наприклад, періодичний
перегляд процентних ставок.
Всі кредити Банку містять умови про дострокове погашення. Умова про дострокове погашення
відповідає критерію SPPI враховуючи, що сума, яка має бути сплачена при достроковому погашенні,
представляє по суті непогашену частину основної суми і проценти на непогашену суму.
Зменшення корисності
Модель зменшення корисності застосовується до наступних фінансових інструментів, які не
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:
- фінансові активи, що є борговими інструментами;
- дебіторська заборгованість за договорами оренди;
- зобов’язання з надання позик і зобов’язання за договорами фінансової гарантії.
Відповідно до МСФЗ 9, резерви під очікувані кредитні збитки Банк повинен визнавати у сумі, що
дорівнює або очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців (1стадія), або очікуваним кредитним збиткам за весь
строк дії інструмента (2 стадія і 3 стадія).
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента - це очікувані кредитні збитки, що виникають
внаслідок усіх можливих подій дефолту протягом усього очікуваного строку дії фінансового інструменту, тоді
як
очікувані кредитні збитки за 12 місяців становлять важливу частину очікуваних кредитних збитків,
що виникають внаслідок подій дефолту, можливих протягом 12 місяців після звітної дати.
Банк визнає резерви під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам
за весь строк дії інструмента, за винятком фінансових інструментів, за якими з моменту первісного визнання не
відбулося значного збільшення кредитного ризику. За такими фінансовими інструментами сума визнаного
резерву буде дорівнювати очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців.
Банк застосовує спрощений підхід до оцінки очікуваних кредитних збитків для фінансової дебіторської
заборгованості. Банк оцінює резерв під збитки для таких активів в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним
збиткам за весь строк дії фінансового активу, використовуючи підхід матричного резервування в залежності від
кількості днів прострочення.
Вимоги МСФЗ 9 у частині зменшення корисності є складними та вимагають застосування суджень і
припущень, особливо відносно того, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим
інструментом з моменту його первісного визнання, а також відносно включення прогнозної інформації в оцінку
кредитних збитків.
Оцінка очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням ймовірності
кредитних збитків. Вони оцінюються таким чином:
• щодо фінансових активів, які не є кредитно-знеціненими станом на звітну дату: як теперішня
вартість усіх очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими
потоками, що належать Банку відповідно до договору, і грошовими потоками, які Банк очікує
отримати);
• щодо фінансових активів, що є кредитно-знеціненими станом на звітну дату: як різниця між
валовою балансовою вартістю активів і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків.
Визначення дефолту
Відповідно до МСФЗ 9 фінансовий актив відноситься Банком до фінансових активів, за якими настала
подія дефолту, у таких випадках:
• малоймовірно, що кредитні зобов’язання позичальника перед Банком будуть погашені в
повному обсязі без застосування Банком таких дій, як реалізація забезпечення (за його
наявності) або
• заборгованість позичальника за будь-яким із суттєвих кредитних зобов’язань Банку
прострочена більш ніж на 90 днів.
При оцінці настання події дефолту за зобов’язаннями позичальника Банк враховуються такі показники:
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•
•
•

якісні: наприклад, порушення обмежувальних умов договору (ковенантів);
кількісні: наприклад, статус простроченої заборгованості та несплата за іншим зобов’язанням
одного і того ж емітента Банку, а також
на основі даних, самостійно розроблених всередині Банку і отриманих із зовнішніх джерел.

Вхідні дані при оцінці виникнення події дефолту за фінансовим інструментом та їхня соціальна
значущість можуть змінюватися з плином часу з тим, щоб відобразити зміни в обставинах.
Значне збільшення кредитного ризику
Відповідно до МСФЗ 9 при визначенні того, чи має місце значне збільшення кредитного ризику (тобто
ризику дефолту) за фінансовим інструментом з моменту його первісного визнання, Банк розглядає обґрунтовану
і підтверджену інформацію, актуальну і доступну без надмірних витрат і зусиль, включаючи як кількісну, так і
якісну інформацію, а також аналіз, заснований на історичному досвіді Банку, експертній грошовй оцінці якості
кредиту і прогнозній інформації.
Банк в першу чергу виявить, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику для позицій, що
зазнають кредитного ризику, шляхом порівняння:
• ймовірності дефолту за решту всього строку дії фінансового інструменту станом на звітну дату,
і
• ймовірності дефолту за решту всього строку, розрахованої щодо даного моменту часу та
визначеної при первісному визнанні позицій, що зазнають кредитного ризику.
Зміна договірних умов фінансового інструменту, яка розглядається нижче, також може вплинути на
дану оцінку.
Рівні кредитного ризику
Банк розподіляє кожну позицію, що зазнає кредитного ризику, між рівнями кредитного ризику на основі
різних даних, які визначаються для прогнозування ризику дефолту, а також шляхом застосування експертного
судження щодо кредиту. Банк використовує дані рівні кредитного ризику для виявлення значного збільшення
кредитного ризику відповідно до МСФЗ 9. Рівні кредитного ризику визначаються з використанням якісних та
кількісних факторів, які вказують на ризик дефолту. Ці фактори можуть змінюватися залежно від характеру
позиції, що зазнає кредитного ризику і типу позичальника.
Рівні кредитного ризику визначаються і калібруються таким чином, що ризик настання дефолту
збільшується експоненціально в міру погіршення кредитного ризику – наприклад, різниця в ризику дефолту між
1 і 2 рівнями кредитного ризику менша, ніж різниця між 2 і 3 рівнями кредитного ризику.
Кожна позиція, що зазнає кредитного ризику, відноситься до певного рівня кредитного ризику на дату
первісного визнання на основі наявної інформації про позичальника. Позиції, що зазнають кредитного ризику,
піддаються постійному моніторингу, що може призвести до перенесення позиції на інший рівень кредитного
ризику.
Створення часової структури ймовірності дефолту
Рівні кредитного ризику використовуються як початкові вхідні дані при створенні тимчасової
структури ймовірності дефолту для позицій, що зазнають кредитного ризику.
Банк збирає відомості про обслуговування заборгованості та рівні дефолту для позицій, що зазнають
кредитного ризику, аналізованих залежно від типу продукту і позичальника та від рівня кредитного ризику.
Банк використовує статистичні моделі для аналізу зібраних даних та отриманих оцінок ймовірності
дефолту за період, що залишився для позиції, що зазнають кредитного ризику, й очікування їхніх змін з плином
часу.
Даний аналіз включає у себе визначення і калібрування відносин між змінами ймовірності дефолту
і змінами макроекономічних чинників. Для більшості позицій, що зазнають кредитного ризику, ключовим
макроекономічним показником Банк обрав показник динаміки ВВП.
Для позицій, що зазнають кредитний ризик і відносяться до позичальників фізичних осіб, аналіз може
здійснюватись з врахуванням макроекономічного показника - ВВП на основі паритету купівельної
спроможності (ПКС) на душу населення та рівень індексу споживчих цін.
Визначення значного збільшення кредитного ризику
Банк розробив методологію оцінки, яка включає як кількісну, так і якісну інформацію для визначення
значного збільшення кредитного ризику за конкретним фінансовим інструментом з моменту його первісного
визнання. Ця методологія узгоджується з внутрішнім процесом управління кредитним ризиком Банку. Критерії
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для визначення значного підвищення кредитного ризику будуть змінюватися залежно від портфеля і
включатимуть «обмежувач» за терміном прострочення.
При оцінці збільшення кредитного ризику очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансового
інструменту, що залишилися, коригуються з урахування змін строку погашення.
У ряді випадків, застосовуючи експертну оцінку якості кредиту і, якщо доречно, відповідний
історичний досвід, Банк може визначити, що мало місце значне збільшення кредитного ризику за позицією, що
зазнає кредитного ризику, в тому випадку, якщо на це вказують конкретні якісні показники, і дані показники не
можуть бути своєчасно враховані повною мірою в рамках кількісного аналізу. Як «обмежувач», з урахуванням
вимог МСФЗ 9, Банк буде приблизно вважати, що значне підвищення кредитного ризику має місце не пізніше
того моменту, коли кількість днів простроченої заборгованості за активом перевищує 30 днів. Банк визначає
кількість днів простроченої заборгованості шляхом підрахунку кількості днів, починаючи з самого раннього
дня, станом на який оплата не була отримана в повному обсязі.
Банк буде здійснювати перевірку ефективності критеріїв, використовуваних для виявлення значного
збільшення кредитного ризику шляхом регулярних перевірок з тим, щоб переконатися, що:
• через застосування критеріїв можливо виявляти значне збільшення кредитного ризику до того, як
позицією, що зазнає кредитного ризику, станеться дефолт;
• критерії не збігаються з моментом часу, коли оплата за активом прострочена більш ніж на 30 днів;
• середній час між виявленням значного збільшення кредитного ризику і дефолту вбачається розумним;
• ризикові операції не переходять безпосередньо зі складу оцінки очікуваних кредитних збитків за 12
місяців до складу кредитно-знецінених;
• відсутня невиправдана волатильність оціночного резерву під збитки при переході зі складу очікуваних
кредитних збитків за 12 місяців до складу очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредитного
інструменту.
Вхідні дані при оцінці очікуваних кредитних збитків
Основними вхідними даними при оцінці очікуваних кредитних збитків Банк визначив структури
наступних змінних:
ймовірність дефолту ("PD") - це оцінка імовірності дефолту за певний часовий проміжок.
експозиція під ризиком («EAD») - це оцінка впливу на майбутню дату за замовчуванням з
урахуванням очікуваних змін в витримці після звітної дати, в тому числі погашення основного
боргу і відсотків, а також очікуваних зменшення на вкладені кошти.
- втрати в разі дефолту ("LGD") - це оцінка втрат, що виникають у випадку дефолту. Вона базується
на різниці між сумою контрактних грошових потоків та такими потоками, які банк очікує отримати,
включаючи будь-яку заставу, виражається у відсотках від EAD.
Дані показники отримані з внутрішніх статистичних моделей та інших історичних даних, які
використовуються в моделях для розрахунку регулятивного капіталу, з доступних зовнішніх даних та
експертної оцінки Банку. Вони скориговані з тим, щоб відобразити прогнозну інформацію, наведену нижче.
Оцінки ймовірності дефолту (PD) розраховуються на основі статистичних рейтингових моделей і
оцінюються з використанням інструментів оцінки, адаптованих до різних категорій контрагентів і позицій, що
зазнають кредитного ризику. Дані статистичні моделі грунтуються на внутрішніх накопичених даних та
зовнішній інформації, що включають як кількісні, так і якісні фактори. Якщо контрагент або позиція, що зазнає
кредитного ризику, мігрують між рівнями рейтингу, це призведе до зміни в оцінці відповідної ймовірності
дефолту. Ймовірність дефолту оцінюється з урахуванням договірних термінів погашення позицій, що
зазнають кредитного ризику.
Значення рівня втрат у випадку дефолту (LGD) оцінюється з врахуванням забезпечення.
Оцінки величини збитку у випадку дефолту калібруються з урахуванням різних економічних сценаріїв.
Вони розраховуються на основі дисконтування грошових потоків з використанням ефективної ставки відсотка
як коефіцієнта дисконтування.
Сума під ризиком у випадку дефолту являє собою очікувану величину позиції, що зазнає кредитного
ризику, в дату настання дефолту. Даний показник розраховується, виходячи з поточної величини EAD та її
можливих змін, припустимих за договором, включаючи амортизацію і дострокове погашення. Для
фінансового активу величиною EAD є валова балансова вартість у випадку дефолту.
Оскільки Банк має обмежені історичні дані щодо основних типів активів, для визначення змінних
оцінки очікуваних кредитних збитків використовується порівняльна інформація із зовнішніх джерел, як
додаткова інформація.
Джерелами такої інформації можуть бути дослідження провідних рейтингових агентств
(Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings) щодо ймовірності дефолту контрагентів.
-
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Прогнозна інформація
Відповідно до МСФЗ 9 Банк включає прогнозну інформацію як у свою оцінку значного збільшення
кредитного ризику з моменту первісного визнання, так і оцінку в оцінку очікуваних кредитних збитків. Банк
використовує власну експертну оцінку для оцінки прогнозної інформації. Дані оцінки грунтуються у тому
числі на зовнішній інформації. Зовнішня інформація може включати економічні дані і прогнози, що
публікуються державними органами та органами грошово-кредитного регулювання, такими як Національний
банк України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство
фінансів або окремі індивідуальні та наукові прогнози.
Банк також періодично проводить стрес-тестування (бек-тестінг) з тим, щоб скоригувати свій підхід до
визначення даних репрезентативних сценаріїв.
Банк виділив і оформив основні чинники кредитного ризику і кредитних збитків для кожного портфеля
фінансових інструментів, і використав аналіз історичних даних, оцінив взаємозв’язок між макроекономічними
змінними, кредитним ризиком і кредитними збитками.
Рекласифікація фінансових активів
Банк регулярно здійснює оцінку бізнес-моделі, що використовується ним для управління фінансовими
активами з метою генерування грошових потоків. Банк рекласифікує боргові фінансові активи виключно в разі
зміни бізнес-моделі, що використовується для управління фінансовими активами, за винятком фінансових
активів, облік яких банк визначає на власний розсуд за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки під час первісного визнання.
Банк рекласифікує фінансові активи перспективно з дати рекласифікації. Банк не здійснює
перераховування раніше визнаних прибутків, збитків (у тому числі прибутків або збитків від знецінення) або
процентів.
Банк здійснює нарахування процентів, амортизацію дисконту/премії, переоцінку та коригування
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки на дату рекласифікації фінансового активу з однієї категорії
в іншу.
Припинення визнання і модифікація договору
Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів, якщо:
- строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, визначені умовами договору, закінчується;
-

передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання відповідно до наступного:

Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:
а) Банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, передбачені договором;
б) Банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, передбачені договором
про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошові потоки одному чи кільком
одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:
Банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від
первісного активу;
умови договору забороняють Банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив,
крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошові потоки;
банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він отримує за дорученням кінцевих
одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Банк не має права повторно інвестувати такі грошові
потоки, за винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів протягом короткого строку
погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим одержувачам.
- відбулося списання за рахунок резерву.
Банк безпосередньо зменшує валову балансову вартість фінансового активу за рахунок резерву, якщо не має
обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу в цілому або його частини. Списання є подією
повного або часткового припинення визнання фінансового активу.
Разом з тим, в МСФЗ 9 міститься окреме керівництво з обліку в тому випадку, коли модифікація
фінансового інструменту, що не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, не
призводить до припинення визнання. Відповідно до МСФЗ 9, Банк повинен перерахувати валову балансову
вартість фінансового активу (або амортизовану вартість фінансового зобов’язання) шляхом дисконтування
модифікованих договірних грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка і визнати будь-яку
суму, що виникає в результаті коригування як прибуток або збиток від модифікації у складі прибутку або
збитку.
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Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти - це високоліквідні активи Банку, яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
До складу грошових коштів банк включає готівкові кошти, кошти розміщені на кореспондентських
рахунках, депозити та кредити овернайт у банках, кошти в Національному банку України (крім обов'язкових
резервів).
До складу еквівалентів грошових коштів банк включає депозитні сертифікати, емітовані Національним
банком України.
Банк відображає грошові потоки, що виникають від операцій в іноземній валюті, у грошовій одиниці
України із застосуванням до суми в іноземній валюті офіційного валютного курсу гривні до іноземних валют
на дату виникнення грошового потоку.
Нереалізовані прибутки (збитки), що виникають під час зміни офіційного курсу гривні до іноземних
валют, не є грошовими потоками.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року в Банку відсутні грошові кошти та їх еквіваленти, до яких
установлено обмеження щодо їх використання.
Обов’язкові резерви на рахунках Національного банку України.
З метою підтримки мінімального рівня ліквідності для забезпечення виконання своїх зобов’язань перед
клієнтами, Банк формує та зберігає на власному кореспондентському рахунку в Національному банку України
обов’язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов’язкового резервування.
Формування обов'язкових резервів здійснюється виходячи із встановлених нормативів обов'язкового
резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштів у цілому за зведеним балансом банку. До залучених
коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та
фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі
банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.
Протягом звітного 2021 року Банком дотримувались всі вимоги щодо нормативів обов'язкового
резервування для формування обов'язкових резервів. Випадки недорезервування коштів під час контролю за
щоденними залишками відсутні.
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, включаючи
форварди і свопи, на валютних ринках. Ці фінансові інструменти призначаються для торгівлі та відображаються
за справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається на основі ринкових котирувань або моделей
оцінки, що ґрунтуються на поточній ринковій і договірній вартості відповідних базових інструментів та інших
факторах. Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються в складі
активів, а з від’ємною справедливою вартістю – у складі зобов’язань.
Доходи і витрати від операцій із зазначеними інструментами відображаються у звіті про прибутки і
збитки у складі чистого прибутку за операціями з похідними фінансовими інструментами. Похідні фінансові
інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, вважаються окремими похідними фінансовими
інструментами і відображаються за справедливою вартістю, якщо їх економічні характеристики і ризики тісно
не пов’язані з економічними характеристиками і ризиками основного договору, а основний договір не
призначається для продажу або не відображається за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Вбудовані похідні фінансові інструменти, відокремлені від похідних фінансових інструментів основного
договору, визнаються за справедливою вартістю у торговому портфелі зі змінами справедливої вартості,
відображеними у складі прибутку або збитку.

Кошти в інших банках.
Банк відносить фінансовий актив до категорії кошти в інших банках у разі надання банкам - контрагентам
грошових коштів, які підлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має наміру
здійснювати торгові операції з дебіторською заборгованістю, що виникає. Ця дебіторська заборгованість не
пов’язана з похідними фінансовими інструментами та не має ринкових котирувань. Кошти в інших банках
обліковуються за амортизованою вартістю.
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Кредити та заборгованість клієнтів.
Банк визнає наданий кредит, нараховані відсотки та комісії, що безпосередньо пов’язанні з кредитною
операцією як фінансовий актив.
Банк оцінює надані кредити під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати
на операцію та інші платежі, що пов'язані з ініціюванням кредитів.
Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо
пов'язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.
Банк оцінює кредити після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням
ефективної ставки відсотка.
Банк здійснює облік реструктуризованих кредитів за звичайними умовами.
Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами та амортизує дисконт
(премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована
на дату погашення/повернення кредиту або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового
інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за
фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона
амортизується протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту.
Банк відображає в бухгалтерському обліку надані гарантії та авалі (далі - гарантії) під час первісного
визнання як зобов’язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком – гарантом комісій
(винагороди за надану гарантію). Банк здійснює амортизацію первісно визнаного зобов’язання за наданою
гарантією прямолінійним методом.
Банк визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток (а у випадку здійснення операцій з
акціонерами – на рахунках капіталу) на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або
фінансового зобов'язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками премії (дисконту), якщо під час
первісного визнання він визначає вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова. Ринкова процентна ставка відсотка визначається КУАП на підставі
діючих процентних ставок за подібним фінансовим інструментом.
Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто
справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість фінансового
інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є
активним, зокрема:
- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
- аналіз дисконтованих грошових потоків;
- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості фінансових інструментів.
Для визначення справедливої вартості кредитів найпоширенішим методом оцінювання є дисконтування
грошових потоків.
Банк за такими фінансовими інструментами, як кредити та депозити «овернайт», кредити «овердрафт»,
ефективну ставку відсотка не застосовує.
Інвестиції в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Інвестиції в боргові цінні папери та інструменти капіталу, які не відповідають критеріям щодо їх
подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
інший сукупний дохід. Витрати на операції з придбання таких інвестицій відображаються у звіті про прибутки
і збитки та інший сукупний дохід на момент їх визнання.
Для визначення справедливої вартості інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням переоцінки через прибутки або збитки, Банк використовує ринкові котирування. Якщо активний
ринок для інвестицій відсутній, Банк визначає справедливу вартість, використовуючи методики оцінки. Ці
методики включають використання останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами, посилання на поточну справедливу вартість іншого, практично ідентичного інструмента, аналіз
дисконтованих грошових потоків та інші прийнятні методи. У разі наявності методики оцінки, яка зазвичай
використовується учасниками ринку для визначення ціни інструмента та за наявності підтвердження, що ця
методика забезпечує достовірне визначення цін, отриманих при фактичному проведенні ринкових операцій,
Банк застосовує цю методику.
Інвестиції в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Інвестиції оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо виконуються обидві
наступні умови:
1) актив утримують в бізнес – моделі, мета якої – як утримування активів задля збирання контрактних
грошових потоків, так і продаж фінансових активів;
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2) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є
лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, являють собою
інвестиції у боргові інструменти та капітал, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду
часу, і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності, або внаслідок змін процентних ставок та
ринкових цін. Прибутки або збитки від переоцінки інвестицій до справедливої вартості відображаються у інших
сукупних доходах, за виключенням збитків від знецінення, до тих пір, поки вони не будуть реалізовані, тоді
кумулятивний прибуток або збиток, первісно визнаний в інших сукупних доходах, виключається з капіталу та
відноситься на прибуток або збиток за рік. При цьому нарахування процентних доходів та амортизація дисконту/
премії відображаються у складі прибутку або збитку.
Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (продажу)
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у звітності
як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують
відображатись у звіті про фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава за
договорами «репо», у випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких цінних
паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Відповідні зобов’язання включаються
до складу коштів інших банків або клієнтів. Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу
(зворотного «репо») відображаються у складі коштів в інших банках або кредитів клієнтам, залежно від ситуації.
Різниця між ціною продажу та ціною зворотної покупки розглядається як процентний дохід і нараховується
протягом строку дії договорів «репо» за методом номінальної процентної ставки.
Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій
звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і
відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій, з торговими цінними паперами. Зобов’язання
щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями.
Інвестиції в цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Інвестиції у боргові інструменти з визначеними або фіксованими сумами платежів та фіксованими датами
погашення оцінюються за амортизованою собівартістю, якщо Банк має безсумнівний намір та здатність
утримувати до їх погашення, та за якими виконуються обидві умови:
1) фінансовий актив утримується Банком в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримування фінансових
активів для отримання грошових потоків, передбачених контрактом;
2) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є
лише погашенням основної суми та сплатою процентів на непогашену основну суму.
Інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки процента, за вирахуванням будь-якого знецінення.
Основні засоби.
Основні засоби - матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї
діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) з моменту введення їх в експлуатацію і вартість яких
перевищує 20 000 гривень.
Об'єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання
майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно
визначена.
Придбані (створені) основні засоби активи визнаються за собівартістю.
Первісне визнання основних засобів здійснюється за первісною вартістю (собівартістю), до якої
включаються всі витрати, пов’язані з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацію. Після
первісного визнання об'єкта основних засобів як активу, його подальший облік Банк здійснює за первісною
вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення
корисності. Облік будівель і споруд Банк здійснює за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Зміна первісної вартості основних засобів допускається тільки в разі добудови, реконструкції,
капітального ремонту, переоцінки або часткової ліквідації.
При визначенні справедливої вартості основних засобів використовувалися дохідний та порівняльний
методи. Метод порівняння продажів включає аналіз цін ринкових продажів для аналогічних об’єктів основних
засобів, дохідний метод передбачає прямий зв’язок між отриманими доходами від продажу об’єкта та його
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ринковою вартістю. Визначення справедливої вартості основних засобів ґрунтується на суб’єктивних
судженнях, що часто базуються на минулому досвіді, які використовуються для формулювання обґрунтованих
припущень щодо вартості нерухомості. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної
експлуатації активів також є питаннями судження управлінського персоналу Банка.
Ринкова вартість будівлі станом на 01 січня 2022 року переоцінена, але в обліку результат переоцінки
не відображений, оскільки залишкова вартість основних засобів відрізняється від справедливої їх вартості
несуттєво, тобто відхилення не перевищує 10%. Оцінку провели незалежні оцінювачі, які мають професійну
кваліфікацію та актуальний досвід оцінки активів аналогічної категорії зі схожим географічним розташуванням.
Основою оцінки стала ринкова вартість.
Зменшення корисності основних засобів визнається, якщо є свідчення можливої втрати економічної
вигоди, а саме:
- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося,
внаслідок плину часу або використання;
- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані з
негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх
(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо)
факторів;
- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це
збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості
використання активу;
- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;
- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.
В 2021 році Банком не визнавалося зменшення корисності основних засобів, а також не переглядалася
ліквідаційна вартість основних засобів.
Нематеріальні активи.
Придбані нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані
з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.
Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною
вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення
корисності.
Всі нематеріальні активи Банку мають кінцевий строк корисної служби.
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на
придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Витрати, безпосередньо пов’язані з
розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані та контролюються Банком,
відображаються у складі нематеріальних активів, якщо ймовірне надходження економічних вигід, що
перевищують витрати.
Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного
забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Всі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням,
наприклад, його обслуговуванням, відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Капіталізоване програмне
забезпечення та ліцензії амортизуються лінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, який
становить від 2 до 10 років.
В 2021 році Банком не визнавалося зменшення корисності нематеріальних активів.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – є земля чи будівля або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають
у розпорядженні власника або орендаря за договором про оренду з метою отримання орендних платежів,
збільшення капіталу або для обох цілей, а не для надання послуг або адміністративних цілей.
До інвестиційної нерухомості належать:
− земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а не для короткострокового продажу
під час звичайної діяльності;
− земля, утримувана для майбутнього, але ще невизначеного використання (якщо Банк ще не
визначив, чи буде він використовувати землю як нерухомість, зайняту власником, чи для
короткострокового продажу під час звичайної діяльності, тоді земля вважається утримуваною для
збільшення капіталу);
− будівля, яка є власністю Банку (або пов'язаний з будівлею актив з права користування, що
утримується Банком) та надана в оренду згідно з одним чи кількома договорами про операційну
оренду;
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−

будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згідно з одним чи кількома
договорами про операційну оренду;
− нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як інвестиційна
нерухомість.
Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини,
що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення
капіталу, інша - для використання в процесі діяльності Банку або для адміністративних цілей.
У бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони
можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається
інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина (менше 25%) об'єкта утримується для
використання в процесі діяльності Банку або для адміністративних цілей.
Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в
бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати,
що безпосередньо пов'язані з її придбанням.
Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк здійснює за
справедливою вартістю з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку; амортизація та
зменшення корисності не визнаються.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта інвестиційної нерухомості
визнаються витратами під час їх здійснення.
Оренда.
Оренда - договір, який передає користувачеві (орендареві) право контролювати користування
ідентифікованим активом протягом періоду часу в обмін на компенсацію. Частина активу може бути
відокремленою як окремий ідентифікований актив, якщо вона фізично підлягає розмежуванню. Якщо вона
фізично не може бути відокремленою, то частина активу не є окремо ідентифікованим активом, якщо тільки
вона не представляє практично усю потужність активу і, в результаті, не передає право отримувати практично
всі економічні вигоди від використання активу.
Якщо платіж по договору містить більше одного компоненту оренди або комбінацію орендного та
неорендного платежу, в такому випадку відбувається алокація по контракту, виходячи з відносних величин
самого платежу.
Банк орендар
Для короткострокової оренди з терміном, що не перевищує 12 місяців з дати першого застосування, а
також для оренди малоцінних активів Банк використовує практичну можливість не визнавати право
користування активами та зобов’язання з оренди. Орендні платежі за такими договорами визнаються як
операційні витрати протягом усього строку дії договору.
В інших випадках, чиста приведена вартість орендних платежів визнається як фінансове зобов’язання. А
самі орендні платежі діляться на сплату основного боргу та процентів, використовуючи метод ефективного
відсотка.
Відповідно, право користування активами визнається в сумі чистих приведених потоків зобов’язання з
оренди на дату початку дії договору, включаючи інші прямі супутні витрати. Попередні платежі, здійсненні до
початку дії договору оренди, а також винагорода, отримана від орендодавця, включаються до складу активу у
формі права на використання. Право користування активами амортизується на прямолінійній основі протягом
терміну оренди або протягом строку корисного використання активу, якщо цей термін є коротшим, ніж строк
оренди.
У випадку зміни величини очікуваних орендних платежів, наприклад, внаслідок індексованого
розрахунку, або на основі нових оцінок контрактних опціонів, зобов’язання переоцінюється. Коригування
відбувається разом із відповідним перерахунком права користування активами.
Протягом звітного року банк застосовував зміни до МСФЗ 16 «Оренда», що стосуються поступок в
оренді, пов’язаних з пандемією Covid-19, що мають застосовуватися до звітних періодів, які починалися після
30.06.2021р. Відповідно банк визнавав прибутки та збитки, щоб відобразити зміни в орендних платежах, що
виникають у зв’язку з орендними поступками.
Банк орендодавець
Оренда, в якій Банк виступає в ролі лізингодавця, а всі ризики та винагороди, пов’язані із використанням
активу, передаються до орендаря, класифікується як фінансова оренда. У цьому випадку чисті приведені потоки
мінімальних орендних платежів визнаються як актив у формі дебіторської заборгованості. Платежі від орендаря
розподіляються на погашення балансової вартості активу та процентні доходи, які визнаються протягом терміну
дії фінансового лізингу з використанням методу ефективного відсотка.
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Усі інші договори оренди, в яких Банк виступає в якості орендодавця, класифікуються як операційна
оренда, об’єкт оренди продовжує відображатися на балансі Банку, а орендні платежі, як правило, визнаються у
вигляді доходу на основі прямолінійного методу протягом строку дії оренди.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття.
Необоротні активи визнаються Банком як утримувані для продажу, якщо балансова вартість таких
активів буде відшкодовуватися виключно шляхом продажу, а не поточного використання, та виконуються
наступні умови: стан активів дає змогу здійснити негайний продаж і є висока ступінь ймовірності продажу
протягом року з дати класифікації.
Банк продовжує класифікувати необоротні активи як утримувані для продажу, якщо не було здійснено
продаж протягом року через події чи обставини, за якими банк не може здійснити контроль, а також якщо є
достатні свідчення того, що банк продовжує виконувати план продажу необоротного активу.
Якщо на дату прийняття рішення про визнання необоротних активів як таких, що утримуються для
продажу, не виконуються вищезазначені умови, але будуть виконані протягом трьох місяців після визнання
активу, то банк має право класифікувати їх як утримувані для продажу.
Перед первісною класифікацією активів як утримуваних для продажу банк здійснює оцінку балансової
вартості активі, що застосовуються до цієї категорії активів:
а) якщо облік необоротних активів здійснюється за первісною вартістю (собівартістю), то банк має
переглянути їх на зменшення корисності;
б) якщо необоротні активи обліковуються за переоціненою вартістю (справедливою вартістю), то банк
має здійснити їх переоцінку.
Необоротні активи, що утримуються банком для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на продаж.
Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.
Необоротні активи, які Банк набув у власність шляхом реалізації права заставодержателя та утримує з
метою подальшого продажу, що не відповідають критеріям визнання їх необоротними активами, утримуваними
для продажу, та не можуть бути визнані необоротними активами для використання в поточній діяльності або
інвестиційною нерухомістю, банк визнає оборотними активами (запасами). У бухгалтерському обліку такі
активи визнаються за найменшою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Станом на 31 грудня 2021 року Банк має право власності на нерухоме майно, що перейшло у власність
Банка як заставодержателя в рахунок погашення заборгованості за кредитами та утримується з метою продажу.
Балансова вартість цього майна визначена за справедливою вартістю. Подальша оцінка необоротних активів,
утримуваних для продажу, здійснюється Банком за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.
Банк визнає втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості необоротних активів
за вирахуванням витрат на продаж, та визнає дохід, у разі збільшення справедливої вартості за вирахуванням
витрат на продаж, але в сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення корисності. Якщо під
час оцінки активів, призначених для продажу, не визнано зменшення їх корисності та відновлення їх корисності,
Банк визнає доходи або витрати на дату припинення їх визнання.
Амортизація.
Амортизація це систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів, яка
амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Амортизація основних засобів розраховується за прямолінійним методом в автоматизованому режимі,
виходячи з первісної вартості. Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно. За активами, що
надійшли, амортизація нараховується з 1 числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що
вибули, припиняється з 1 числа місяця, наступного за місяцем вибуття.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) основних засобів Банк додатково
враховує: очікуване використання об’єкта з урахуванням його потужності; фізичний та моральний знос, що
передбачається; правові та інші обмеження щодо строків використання об’єкта.
Банком встановлюються наступні строки корисного використання основних засобів і нематеріальних
активів:
- Інвестиційна нерухомість, яка обліковується за собівартістю……… 45 років;
- Будинки…………………………………………………………………. 89 років;
- Передавальні пристрої ………………………………………………... 10 років;
- Машини та обладнання:
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•

ІТ інфраструктури (системні блоки, сервера, монітори, ноутбуки, МФУ, принтера, ксерокси,
комутатори, модулі, модеми, маршрутизатори, джерела безперебійного живлення, телефони
факси, термінали тощо)……….………………………………
8 років;
• офісна
та
банківська
техніка
(кондиціонери,
рахувальні
машини,
пакувальники,
сортувальник/лічильники банкнот, кейси, контейнери, банкомати тощо) 15 років;
- Автотранспорт………………………………………………………..… 8 років;
- Інструменти, прилади, інвентар:
• меблі та сейфи (в т.ч. депозитарні сейфи та грошові сховища) ……. 15 років
- Інші основні засоби…………………………………………….……… 15 років;
- Нематеріальні активи………………………………………….……….. 10 років;
Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу
не встановлено, такий строк корисного використання не може становити менше двох та більше 10 років.
Банк при придбанні основних засобів, які були у використанні, визначає строк їх корисного
використання в залежності від стану придбаного об’єкту, але не менше мінімально допустимих строків
амортизації основних засобів та інших необоротних активів, встановлених Податковим кодексом України. А
саме:
- Будинки…………………………………………………………
20 років;
- Машини та обладнання…………………………………………
5 років;
З них:
• електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації,
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми
(крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі,
модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,
телефони
(в
тому
числі
стільникові),
мікрофони
і
рації…………………………………………………………
2 роки;
- Автотранспорт…………………………………………………..
5 років;
- Інструменти, прилади, інвентар………………………..………
4 роки;
- Інші основні засоби…………………………………………..…
12 років.
Залучені кошти.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року Банк має наступний склад залучених коштів:
• кошти клієнтів;
• кошти банків;
• кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;
• інші фінансові зобов’язання;
• інші зобов’язання
Первісне визнання таких фінансових зобов’язань відбувається на дату підписання договору, яка зазвичай
збігається з часом отримання депонованих сум або випуску боргових цінних паперів. Первісне визнання
здійснюється на основі справедливої вартості зобов’язань, що, як правило, дорівнює сумі отриманих коштів або
ціні випуску, збільшеній на суму будь-яких додаткових витрат/доходів, безпосередньо пов’язаних з однією
операцією з фінансування або випуску цінних паперів.
Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Виняток складають короткострокові зобов’язання, які
відображаються за сумою, що підлягає сплаті, оскільки вартість у часі є несуттєвою.
Доходи і витрати від залучених коштів визнаються за умов визнання Банком реальної заборгованості за
зобов'язаннями та у випадку, якщо фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг,
може бути точно визначений.
Резерви за зобов'язаннями.
Резерви визнаються, якщо Банк внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно взяті
на себе зобов’язання, для врегулювання яких із великим ступенем імовірності очікується відтік ресурсів, що
втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім ступенем вірогідності.
Резерви за зобов'язаннями включають в себе резерв під зобов’язання з кредитування та резерв під надані
гарантії. Договори фінансових гарантій та фактичних зобов’язань первісно оцінюються за справедливою
вартістю, яка дорівнює сумі отриманої премії. Резерви, сформовані на індивідуальній та портфельній основі, що
стосуються оцінених можливих виплат, пов’язаних з кредитним ризиком, за гарантіями та зобов’язаннями,
визначаються із застосуванням тих самих критеріїв, що викладені вище стосовно кредитів.
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Банк також формує забезпечення на обов’язкові відрахування (збори) від забезпечення оплати відпусток,
сума яких розраховується за встановленими чинним законодавством нормами. Банк створює забезпечення для
відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам як виплат за
невідпрацьований час, що підлягають накопиченню. Сума забезпечення на оплату відпусток визначається
Банком щомісячно шляхом ділення сумарного заробітку всіх працівників у звітному місяці на добуток кількості
календарних днів у звітному місяці, зменшеної на кількість святкових та неробочих днів у звітному місяці, на
кількість днів відпустки, що заробляє один працівник.
Крім того, Банком створюються оціночні резерви за юридичними зобов'язаннями, погашення яких, за
очікуваннями Банку, призведе до вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди.
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було
створено.
Субординований борг.
Субординований борг являє собою довгострокові угоди про надання позикових коштів, які, у випадку
невиконання Банком своїх зобов’язань, будуть вторинними по відношенню до його основних боргових
зобов’язань. Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності згідно з українським законодавством, яке
набуло чинності або повинне набути чинності станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток
включають поточний податок та відстрочений податок і визнаються у звіті про фінансові результати за винятком
випадку, коли вони визнаються безпосередньо у складі іншого сукупного доходу, оскільки стосуються операцій,
які також визнаються в тому ж самому або іншому періоді, безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована
ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попередні періоди. Інші податки, крім
податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується стосовно податкових збитків, перенесених на наступні
періоди, та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою
вартістю для цілей фінансової звітності. Згідно з виключенням при первісному визнанні, відстрочений податок
не розраховується стосовно тимчасових різниць при первісному визнанні активу чи зобов’язання щодо іншої,
ніж об’єднання компаній, операцій, якщо операція, при її первісному визнанні, не впливає ані на фінансовий,
ані на оподатковуваний прибуток. Сума відстроченого податку на прибуток визначається за податковими
ставками, прийнятими на звітну дату, що, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, в якому тимчасові
різниці будуть сторновані або буде зарахований податковий збиток, перенесений на наступні періоди.
Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових різниць, що зменшують базу оподаткування, та податкових
збитків, перенесених на наступні періоди, відображаються, лише якщо існує ймовірність отримання
майбутнього оподатковуваного доходу, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Акціонерний капітал.
Прості акції класифікуються як капітал. Емісійний дохід являє собою перевищення внесків у капітал над
номінальною вартістю випущених акцій. Прибутки або збитки від продажу викуплених власних акцій
відображаються як коригування емісійного доходу.
Дивіденди.
Дивіденди - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до
частки їх участі у власному капіталі Банку.
У 2021 році Банком не виплачувались дивіденди.
Визнання доходів і витрат.
Ефективна ставка відсотка
Процентні доходи і процентні витрати визнаються у прибутку або збитку з використання методу
ефективного відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати
або надходження протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента дисконтуються точно до:
- валової балансової вартості фінансового активу, або

42

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
- амортизованої собівартості фінансового зобов’язання.
При розрахунку ефективної ставки відсотка для фінансових інструментів, які не є кредитно –
знеціненими активами, Банк оцінює майбутні грошові потоки з урахуванням всіх контрактних умов фінансових
інструментів, але не очікувані кредитні збитки. Для фінансових активів, що є кредитно – знеціненими,
розраховується відкоригована на кредитний ризик ефективна ставка відсотка з використанням оцінених
майбутніх грошових потоків, включаючи очікувані кредитні збитки.
Розрахунок ефективної ставки відсотка включає витрати на операції, а також винагороди і суми,
виплачені або отримані, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. Витрати на проведення
операції включають додаткові витрати, що безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання.
Амортизована собівартість і валова балансова вартість
Амортизована собівартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – сума, за якою фінансовий
актив чи фінансове зобов’язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної
суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та
вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки),
визначена за методом ефективного відсотка.
Валова балансова вартість фінансового активу, що оцінюється за амортизованою собівартістю – це
амортизована собівартість фінансового активу до коригування на величину оціночного резерву під очікувані
кредитні збитки.
Розрахунок процентних доходів та витрат
При розрахунку процентного доходу і витрат ефективна ставка відсотка застосовується до величини
валової балансової вартості активу (коли актив не є кредитно – знеціненим) або амортизованої вартості
зобов’язання.
Однак за фінансовими активами, які стали кредитно – знеціненими після первісного визнання,
процентний дохід розраховується за допомогою застосування методу ефективного відсотка до чистої балансової
вартості активу. Якщо фінансовий актив більше не є кредитно – знеціненим, то розрахунок процентного доходу
знову проводиться на основі валової балансової вартості.
За фінансовими активами, які були кредитно – знеціненими при первісному визнанні, процентний дохід
розраховується шляхом застосування ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного
ризику, до чистої амортизованої вартості фінансового активу. Розрахунок процентного доходу за такими
активами не здійснюється на основі валової балансової вартості, навіть якщо кредитний ризик за ними у
подальшому зменшиться.
Комісійні доходи
Виплати, комісійні та інші статті доходів та витрат, включаючи плату за надання гарантій, як правило,
обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що визначається
як частка фактично наданої послуги в загальному обсязі послуг, що мають бути надані.
Винагорода за кредитні зобов’язання або за позиковими коштами, які, ймовірно, будуть використані,
відноситься на майбутні періоди (разом із відповідними прямими витратами) і відображаються як коригування
ефективної процентної ставки за кредитом чи позичковими коштами. Винагороди та комісійні, що виникають
в результаті переговорів або участі у переговорах про здійснення операції для третьої сторони (наприклад,
придбання кредитів, акцій або інших цінних паперів, та придбання або продаж компаній), відображаються після
завершення відповідної операції.
Перерахунок іноземної валюти.
Українська гривня є функціональною валютою Банку, оскільки це валюта основного економічного
середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність. Операції в інших валютах розглядаються як операції в
іноземній валюті. Монетарні активи та зобов’язання, деноменовані в іноземних валютах, перераховуються у
функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України на звітну дату. Прибуток
або збитки від перерахунку операцій в іноземній валюті визнаються у звіті про фінансові результати як
результат від переоцінки іноземної валюти. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в
іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату відповідної операції.
Взаємозалік.
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображанням чистого підсумку у Звіті про фінансовий
стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленного права здійснювати взаємозалік і наміру
реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання.
Право на проведення заліку не повинно бути обумовлено подією в майбутньому і повинно мати
юридичну силу в усіх наступних обставинах:
- в ході звичайної діяльності;
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- в разі невиконання зобов’язання;
- в разі неспроможності або банкрутства організації або кого – небудь з контрагентів.
Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалік, і відповідні активи і
зобов’язання відображаються в Звіті про фінансовий стан в повній сумі.
Активи, що перебувають у довірчому управлінні.
Активи та зобов’язання, які Банк утримує від свого імені, але за рахунок третіх осіб, не відображається у
балансі. Для цілей розкриття інформації, до операцій довірчого управління не включаються послуги зберігання
цінностей. Комісійні, утримані від операцій довірчого управління, відображаються у складі доходів від виплат
та комісійних.
Рядок
Назва статті
2021

1
1
2
3

2
Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління
Усього за активними рахунками довірчого управління

3
458
34 191
34 649

4
5

Фонди банківського управління
Усього за пасивними рахунками довірчого управління

34 649
34 649

Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування.
Виплати працівникам Банку та пов’язані з ними відрахування включають:
- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення,
оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають
сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також негрошові пільги теперішнім
працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також надання безкоштовних чи
субсидованих товарів або послуг);
- виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності;
- інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або
оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за
тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо
вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше;
г) виплати при звільненні.
Протягом 2021 року Банком здійснювались короткострокові виплати та виплати при звільненні.
В Банку відсутні програми пенсійного забезпечення.
Звітність за сегментами.
Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Банку, який займається або постачанням послуг чи
продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного
середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечую прибутковість, відмінні від тих, які
притаманні іншим сегментам.
Банк визнає сегментом діяльності відокремлений компонент бізнесу (операцій та послуг), якому
притаманні ризики та прибутковість, що відрізняються від інших сегментів діяльності.
Сегмент відображається окремо, якщо дохід за сегментом становить не менше 10% від загального доходу
та/або сегмент, на думку керівництва Банку, має важливе значення для Банку, інформація про нього є суттєвою.
Звітність за сегментами Банку складається з наступних операційних сегментів:
- роздрібне банківське обслуговування;
- корпоративне банківське обслуговування;
- інвестиційна діяльність;
- нерозподілені статті.
Банк не встановлює трансфертні ціни по перерозподілу фінансових ресурсів між сегментами.
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Доходами звітного сегмента Банк визнає дохід, який безпосередньо відноситься до сегмента, та
відповідну частину доходу Банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої діяльності або від
операцій між іншими сегментами в межах одного Банку. До складу доходів звітних сегментів не включаються
доходи від надзвичайних подій.
Основою для розподілу доходів та витрат за сегментами є доходи і витрати, що виникають в результаті
здійснення операційної діяльності сегменту та безпосередньо відносяться до сегмента, а також відповідна частка
доходів/витрат Банку, яку можна обґрунтовано розподілити на певний сегмент. Результат за сегментом – це
дохід за сегментом мінус витрати за сегментом.
Операції з пов’язаними особами.
Пов’язаними особами Банку є:
1) контролери Банку;
2) особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане
володіння істотною участю у Банку;
3) керівники Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний
комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів Ради Банку та Правління Банку;
4) споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники банківської групи;
5) власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах Банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами Банку,
керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у підпунктах 1-6;
8) юридичні особи, в яких зазначені фізичні особи в п.1-7 є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в п.1-8.
Перелік пов’язаних з Банком осіб затверджується Головою Правління Банку. Правління Банку забезпечує
актуальність інформації (звітності) про пов’язаних із банком осіб, що надається банком Національному банку
України.
АТ «АЙБОКС БАНК» не перебуває у віданні будь-якої материнської компанії.
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності Банку станом на 01 січня 2022 року
наведені у таблиці:

№
з/п

1
1

Прізвище,
ім’я та по
батькові
фізичної
особи або
повне
найменуванн
я юридичної
особи
2
Дробот
Володимир
Іванович

3

Чи є
особа
власни
ком
істотн
ої
участі
в
банку
4

ФО

Так

Ти
п
осо
би

Участь особи в банку,%
Інформація про
особу
пряма

5
Громадянин
України,
Україна, м. Київ.

опос
еред
кова
на

сукупна

Опис
взаємозв’язку
особи з банком

6

7

8

9

73,9279

-

73,9279

Акціонер банку

Протягом звітного періоду Банк здійснював операції з пов’язаними особами в частині кредитування,
обслуговування поточних та депозитних рахунків, розрахунково-касові операції тощо.
Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у фінансових
звітах.
Облікова політика застосовується Банком до аналогічних статей фінансової звітності послідовно. Зміна
облікової політики є можливою в двох випадках:
- якщо цього вимагає новий стандарт;
- якщо зміна призведе до підвищення надійності та/або доцільності інформації про вплив операцій, інших
подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.
Зміна облікової політики застосовується ретроспективно. Виключення (перспективне застосування)
можливе лише у разі, якщо цього вимагають перехідні положення нового стандарту або інтерпретації.
Ретроспективне застосування облікової політики означає застосування до попередніх (порівняльних періодів
нових принципів, правил, норм обліку та розкриття. Не вважається зміною облікової політики застосування
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облікової політики до операцій, інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувались
раніше, не відбувались раніше або були суттєвими.
Зміна облікової оцінки – коригування вартості активу або зобов’язання внаслідок перегляду очікуваних
майбутніх вигод або заборгованостей. Оцінка підлягає перегляду в наслідок зміни обставин, на яких вона
ґрунтувалася, отримання нової інформації. Зміна бухгалтерської оцінки здійснюється перспективно та не
впливає на показники звітності за попередні періоди. Зміна бухгалтерської оцінки відображається шляхом
коригування балансової вартості активу або зобов’язання з відображенням результату в звіті про прибутки і
збитки за звітний період.
У разі виявлення суттєвих помилок попереднього періоду Банк виправляє шляхом ретроспективного
перерахування. Виняток – випадки, коли неможливо визначити вплив помилки на конкретний період або її
кумулятивний вплив (в такому разі Банк перераховує відповідну статтю активів, зобов’язань або власного
капіталу на початок найпершого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування).
Протягом звітного 2021 року фактів виявлення суттєвих помилок не було.

Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування принципів облікової
політики.
При підготовці окремої фінансової звітності згідно з МСФЗ від керівництва Банку вимагається робити
оцінки та припущення, які впливають на відображені суми активів та зобов’язань, розкриття умовних активів
та зобов’язань на звітну дату, а також відображених у окремій фінансовій звітності сум доходів і витрат
протягом звітного періоду.
Керівництво здійснює свої оцінки та приймає професійні судження на постійній основі.
Оцінки та судження керівництва ґрунтуються на історичному досвіді та різних інших факторах, які, на
їхню думку, є доцільними в даних обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок
залежно від різних припущень або умов. Істотні припущення
Оцінка бізнес-моделі.
Класифікація і оцінка фінансових активів залежить від результатів тестування щодо виплат тільки
основної суми та процентів, а також бізнес-моделі. Банк визначає бізнес-модель на рівні, який відображає те,
яким чином групи фінансових активів управляються разом для досягнення конкретної бізнес-цілі. Ця оцінка
включає використання суджень, які відображають усі відповідні докази, включно зі способами оцінки
показників діяльності активів та оцінки їхніх показників, ризики, які впливають на показники діяльності активів
і способи їхнього управління, а також те, яким чином відбувається компенсація менеджерів активів. Банк
здійснює моніторинг фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю або справедливою
вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів, які припиняють визнаватися до
настання терміну їхнього погашення, для того, щоб зрозуміти причину їх вибуття, і чи відповідають такі
причини цілі господарської діяльності, заради якої ці активи утримуються. Моніторинг є частиною постійної
оцінки Банку того, чи продовжує бізнес-модель, заради якої утримуються залишки фінансових активів,
залишатися доречною і, якщо вона перестає бути доречною, чи відбулися зміни у бізнес-моделі та, відповідно,
перспективні зміни у класифікації цих активів.
Істотне збільшення кредитного ризику.
Очікувані кредитні збитки оцінюються як резерв, який дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним
збиткам для активів Етапу 1 або очікуваним кредитним збиткам на весь строк дії інструментів для активів Етапу
2 або Етапу 3. Актив переходить до Етапу 2, коли його кредитний ризик значно зростає з моменту первісного
визнання. МСФЗ 9 не визначає те, що входить до значного зростання кредитного ризику. Під час оцінки того,
чи збільшився кредитний ризик активу істотно, Банк враховує якісну та кількісну обґрунтовану та корисну
прогнозну інформацію.
Створення груп активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику.
Коли очікувані кредитні збитки оцінюються на колективній основі, фінансові активи групуються на
основі спільних характеристик ризику. Банк здійснює постійний моніторинг доречності характеристик
кредитного ризику для оцінки того, чи продовжують вони залишатися аналогічними. Це вимагається для
забезпечення того, щоб, у випадку зміни характеристик кредитного ризику, існував спосіб належного
перерозподілу активів за сегментами. У результаті цього можуть бути створені нові портфелі або активи перейти
до портфеля, який вже існує і краще відображає аналогічні характеристики кредитного ризику цієї групи
активів. Перерозподіл портфелів за сегментами та рух між портфелями стають поширенішими, коли
відбувається значне зростання кредитного ризику (або коли таке значне зростання анулюється), і таким чином
активи переходять з групи 12-місячних очікуваних кредитних збитків до активів на весь строк дії інструментів,
або навпаки, але це також може відбуватися у рамках портфелів, які продовжують оцінюватися на тій само
основі як 12-місячні очікувані кредитні збитки чи на весь строк дії інструментів, але сума очікуваних кредитних
збитків змінюється, оскільки кредитний ризик портфелів є іншим.
Моделі і припущення, які використовуються.
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Банк використовує різноманітні моделі та припущення під час оцінки справедливої вартості фінансових
активів, а також під час оцінки очікуваних кредитних збитків. Судження застосовуються під час виявлення
найдоречнішої моделі для кожного виду активів, а також під час визначення припущень, використаних у цих
моделях, включно з припущеннями, які стосуються основних факторів кредитного ризику.
Джерела невизначеності в оцінках.
Нижче перераховані основні оцінки, які керівництво використовувало в процесі застосування облікової
політики Банку і які надають найбільш істотний вплив на суми, відображені в окремій фінансовій звітності.
Ймовірність дефолту.
Ймовірність дефолту є ключовим сигналом у вимірюванні рівня кредитних збитків. Ймовірність дефолту
– це оцінка на заданому часовому горизонті, розрахунок якої включає історичні дані, припущення і очікування
майбутніх умов.
Рівень збитку у випадку дефолту. Збитки у випадку дефолту є оцінкою збитків, які виникнуть при
дефолті. Він ґрунтується на різниці між грошовими потоками, належними за договором, і тими, які кредитор
очікував би отримати, з урахуванням грошових потоків від забезпечення. Визначення кількості, відносної ваги
прогнозних сценаріїв та визначення прогнозної інформації, що відноситься до кожного із сценаріїв. Під час
оцінки очікуваних кредитних збитків Банк використовує обґрунтовану та підтверджувану прогнозну
інформацію, яка базується на припущеннях щодо майбутнього руху різних економічних факторів і те, яким
чином ці фактори впливатимуть один на одного.
Справедлива вартість будівель та споруд, що отримані у якості забезпечення. Вартість будівель та
споруд (нерухомості), що отримані у якості забезпечення кредитних операцій, визначається Банком за
справедливою вартістю. Оскільки станом на 31 грудня 2021 року активний ринок для певних типів будівель та
споруд відсутній, а наявні стандарти та правила оцінки майна не містять алгоритму визначення ринкової
вартості, то фактично, при визначенні вартості заставного майна застосовується оціночна вартість, яка більшою
мірою спирається на професійну думку фахівців з оцінки, ніж на ринкові фактори. Оцінка справедливої вартості
нерухомості вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порівнянності об’єктів майна та
інших факторів. Виходячи з вищенаведеного, резерв під збитки може зазнати впливу від застосування оціночної
вартості заставного майна. Облікові оцінки, пов’язані з оцінкою нерухомості в умовах відсутності ринкових цін,
які формуються на активному ринку, є основним джерелом виникнення невизначеності оцінки, тому що: (i) їй
властива висока мінливість від періоду до періоду, та (ii) визнання зміни оцінок може потенційно мати суттєвий
вплив.
Оцінка спроможності позичальника погасити заборгованість за кредитом за рахунок власних коштів.
Банк оцінює грошові потоки від бізнесу на основі аналізу фінансових звітностей позичальника та оцінці
фінансових коефіцієнтів (таких як достатність капіталу та інших).
Справедлива вартість інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід. При оцінці справедливої вартості інвестицій, Банк використовує ринкові дані тією мірою, якою вони
доступні. Якщо такі дані відсутні, Банк використовує моделі оцінки для визначення справедливої вартості своїх
фінансових інструментів.
Термін оренди та коефіцієнт дисконтування активів з права користування та орендних зобов’язань.
Оцінка терміну оренди зазвичай включає суттєві судження Банку, щодо можливості продовження договору
оренди, його розірвання орендарем або орендодавцем, можливих штрафів за розірвання та інших регуляторних
обмежень щодо подовження договору оренди. Коефіцієнт дисконтування (або ставка додаткових запозичень
орендаря) розраховується, використовуючи суттєві судження, оскільки розраховується як ставка відсотка, яку
орендар сплатив би, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням коштів, які необхідні для
того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов.
Первісне визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції
з пов’язаними сторонами. МСФЗ 9 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за
справедливою вартістю. За відсутністю активного ринку таких операції, для того щоб визначити, чи
здійснювались такі операції за ринковими або неринковими цінами та ставками, використовують професійне
судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних фінансових інструментів та операцій
з ними, у тому числі аналіз ефективної ставки та параметрів укладених угод.
Податкове законодавство. Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема, податковому,
законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка
склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами
різних аспектів економічної діяльності, Банк, можливо, буде змушений визнати додаткові податкові
зобов’язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
судженні керівництва Банку. Податкові записи залишаються відкритими для перегляду податковими органами
протягом трьох років.
Пандемія COVID-19 та тимчасові заходи карантину (карантинні зони, перевірка температури,
скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів), обмеження
виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країни, геополітична напруга, обмеження виробничих
потужностей, низький рівень інвестицій приватних осіб, підвищення цін на енергоносії, повільне відновлення
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сфери послуг стримують зростання української економіки, але споживчий попит демонструє стале відновлення,
інвестиційна активність пожвавлюється, країна зібрала рекордний урожай. За підсумками 2021 року очікується
поступове прискорення економічного зростання. Керівництво Банку стежить за станом розвитку ситуації та, у
разі необхідності, вживає заходи для мінімізації негативного впливу від погіршення економічного середовища.
Протягом 2021 року Банк послідовно реалізував затверджені Радою Банку стратегічні напрямки
розвитку. Банком планується збільшити статутний капітал на 477 975 900,00 гривень до загального розміру
759 337 600,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу Банку прибутку за 2020 та 2021 роки на суму 477 975 900,00 грн.
Невизначеність ситуації у майбутньому, пов’язаної зі спалахом короновірусної хвороби COVID-19, не
дають можливості достовірно оцінити наслідки та вплив на діяльність Банку та його контрагентів. Тривалий
строк пандемії, посилення карантинних заході, велике навантаження щодо зовнішньо-боргових виплат держави,
економічні ризики в частині енергетичної складової, прийняте державою законодавство відносно продажу
сільськогосподарських земель (може негативно позначитись на малих і середніх підприємствах, які зайняті в
сільському господарстві), послаблення банківського сектору (девальваційні очікування можуть спровокувати
відтік вкладів, послаблення гривні – погіршити якість активів та капіталізації банків) може негативно вплинути
на економічне середовище, у якому працює Банк. Але Банк усвідомлює існуючі ризики і потенційні ризики в
майбутньому, розуміє їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності, і, відповідно, Банком розроблені
заходи для мінімізації негативного впливу від погіршення економічного середовища.
Протягом 2021 року Банк переглянув План фінансування в кризових ситуаціях АТ «АЙБОКС БАНК»
та План відновлення діяльності в АТ «АЙБОКС БАНК».
План фінансування в кризових ситуаціях АТ «АЙБОКС БАНК» є складовою частиною системи
управління ліквідністю у Банку, визначає порядок дій керівництва Банку, відповідальних колегіальних органів
та працівників Банку в умовах різних видів стресового середовища Банку та є елементом планування Банком
заходів щодо забезпечення безперервності діяльності. Метою Плану фінансування в кризових ситуаціях АТ
«АЙБОКС БАНК» є:
- не допустити/запобігти факторам зниження ліквідності в Банку, шляхом застосування контрольних дій, а у
разі, настання/прояву факторів, які впливають на стан ліквідності, вчасно ідентифікувати кризу ліквідності;
− встановлення чіткого переліку заходів, що мають здійснюватися кожним з підрозділів, які є відповідальними
за управління ризиком ліквідності, залежно від типу та рівня складності виявленої кризи ліквідності;
− встановлення порядку комунікації між працівниками Банку та учасниками ринку, що має забезпечити вчасне,
чітке та послідовне інформування стосовно причин виникнення кризи ліквідності та заходів Банку, що
здійснюються з метою її подолання.
Планом фінансування в кризових ситуаціях визначений перелік індикаторів раннього реагування як для
специфічної кризи ліквідності, так і для загальної ринкової кризи.
План відновлення діяльності в АТ «АЙБОКС БАНК» розроблений з урахуванням здійсненого стрестестування відповідно до вимог розділу V Постанови Національного банку України від №95 із застосуванням,
окрім загальноринкового та специфічного сценарію, комбінованого (найбільш жорсткого) стрес-сценарію, який
передбачає виникнення внутрішньої кризи банку на тлі загальної кризи в банківській системі. Стрес-сценарії
дають можливість оцінити впливу негативних подій на фінансову стійкість банку.
Для загальноринкового стрес-сценарію враховуються такі події:
- дефолт великих боржників/контрагентів;
- погіршення стану ліквідності банківського сектору ;
- несприятлива зміна вартості активів на внутрішньому/зовнішньому ринках;
- зниження кількості потенційних платоспроможних покупців;
- різке погіршення макроекономічних показників.
Для властивого для Банку (специфічного) сценарію враховуються наступні події:
- дефолт великих боржників/контрагентів;
- різке погіршення якості активів, значні втрати внаслідок зростання розміру кредитного ризику,
зростання витрат на формування резервів під очікувані кредитні збитки;
- різке погіршення стану ліквідності через значний відплив грошових коштів клієнтів, зростання
концентрації зобов’язань, значне зменшення обсягу високоякісних ліквідних активів;
- значні втрати внаслідок реалізації операційного ризику;
- погіршення репутації Банку/власників істотної участі, інформаційна атака, зниження кредитного
рейтингу Банку, проблеми з акціонерами;
Для комбінованого (найбільш жорсткого) для Банку сценарію враховуються наступні події:
- кредитний ризик (збільшення частки НПА в кредитному портфелі);
- ризик ліквідності (скорочення чистого комісійного доходу за найбільш дохідними напрямками
діяльності)
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Примітка 5. Нові та переглянуті положення з бухгалтерського обліку
НОВІ СТАНДАРТИ, ЯКІ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ТА ПОПРАВКИ ДО СТАНДАРТІВ, ЯКІ СТАЛИ
ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ БАНКУ З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ
Нижче представлені основні зміни облікової політики, пов’язані із застосуванням стандартів та
інтерпретацій, які були вперше застосовані в 2021 році. Сутність та ефект кожного окремого стандарту та
поправки наведено нижче.
-Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVID-19;
-Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 –
Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”
Враховуючи загальний масштаб пандемії та заходів, що вживаються багатьма державами для
забезпечення соціального дистанціювання, то можна припустити, що велика кількість орендарів отримає
поступки з оренди у тій чи іншій формі, що означає необхідність застосування орендарями змін до МСФЗ 16,
запропонованих Радою з МСФЗ. Змін до вимог щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди
орендодавцями не передбачено.
Зміни передбачили можливість застосування орендарями практичного прийому і не оцінювати чи є
орендні поступки, пов’язані з COVID-19, модифікацією.
Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як прямий
наслідок спалаху коронавірусу, і лише за умови виконання всіх наступних умов:
- зміни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсації за оренду, яка є такою
самою або меншою, ніж сума компенсації, до змін;
- будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно призначені до
сплати до 30 червня 2021 року або раніше (у березні 2021 року було опубліковано чергові зміни
до МСФЗ 16, згідно з якими було подовжено цей термін на 1 рік – до 30.06.2022);
- немає суттєвих змін до інших умов оренди.
Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у фінансовій
звітності.
Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект
(вплив) від первісного застосування змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого
компоненту капіталу) на початок річного звітного періоду, в якому орендар вперше застосовує ці зміни.
Орендар не повинен розкривати у звітному періоді, в якому вперше застосовує зміни, інформацію, що
вимагається п.28 (д) МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”.
Наразі таксономією також передбачені відповідні розкриття, зокрема щодо:
- 4 застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А МСФЗ 16 до всіх
поступок в оренді, що є прямим наслідком пандемії covid-19, які відповідають умовам,
викладеним у п. 46В МСФЗ 16;
- природи договорів, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16,
якщо він не застосовував цей прийом до всіх поступок в оренді, що є прямим наслідком
пандемії covid-19;
- суми, визнаної у прибутках або збитках звітного періоду з метою відображення змін в орендних
платежів, пов’язаних з поступками в оренді, що є прямим наслідком пандемії covid-19, до яких
орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16.
Протягом 2021 року Банк визначив, що зміни до договорів оренди були прямим наслідком пандемії COVID –
19 та застосовував такі спрощення практичного характеру.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 –
Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2
На першому етапі Реформи (2020 рік) розглядалися питання, які впливають на фінансову звітність у
період до заміни існуючих еталонних відсоткових ставок на RFR.
На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час заміни існуючих базових
процентних ставок на безризикові ставки RFR. Цей завершальний Етап відбувається зараз, у 2021 році.
Підсумком Етапу має бути заміна ставок IBOR на безризикові ставки RFR у договорах щодо фінансових
інструментів до 31 грудня 2021 року. Ставки IBOR перестануть публікуватись з 2022 року. До публікації до
середини 2023 року залишиться тільки US Libor з термінами овернайт, 1, 3, 6 та 12 місяців – до закінчення
більшості прив’язаних до них договорів.
Актуальними для 2021року є такі зміни до МСФЗ, пов’язані з Реформою:
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Зміни до МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти» та до МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти:
визнання та оцінка” – стандарти значно доповнені положеннями, що стосуються реформи базової відсоткової
ставки, особливо у частині хеджування.
МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5-5.4.9, що включають положення про зміну основи для визначення
передбачених договором грошових потоків, спричинене реформою базової процентної ставки, та містять
спрощення практичного характеру. Заміна у існуючих фінансових інструментах ставок IBOR на RFR
розглядається як зміна плаваючої процентної ставки та застосовується п. В5.4.5. про переоцінку грошових
потоків.
Крім того, передбачено звільнення від припинення відносин хеджування, натомість дозволено вносити
відповідні зміни, згідно з реформою IBOR, у визначення хеджування та документацію про хеджування
відповідно до IFRS 9 та IAS 39 без припинення відносин хеджування;
МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”.
Стандарт доповнено пунктами 104-106, що містять спрощення практичного характеру, зумовлене
реформою базової процентної ставки. Організація, що є 5 орендарем, при заміні в існуючих договорах ставок
IBOR на RFR оцінює такі зміни як модифікацію договору відповідно до п. 42(b) Стандарту. Зобов’язання з
оренди підлягає повторній оцінці, при цьому нова база для визначення орендних платежів є економічно
еквівалентною попередній базі (тобто базі, яка використовувалась безпосередньо перед модифікацією). Всі інші
модифікації, не пов’язані з реформою ставки, оцінюються відповідно до вимог МСФЗ 16 в
загальновстановленому порядку;
МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”. Стандарт доповнено такими
додатковими вимогами щодо розкриття інформації про те:
- як організація управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на які вона наражається у
зв’язку з реформою IBOR, пов’язаними з фінансовими інструментами;
- кількісна інформація про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR, з розбивкою за
кожною значущою ставкою IBOR.
Якщо реформа IBOR призвела до змін у стратегії управління ризиками організації, розкривається опис
цих змін;
МСФЗ (IFRS) 4 “Договори страхування”.
Стандарт доповнений пунктами 20R -20S, що включають положення про зміну бази для визначення
передбачених договором грошових потоків, спричинену реформою базової процентної ставки для страховиків,
які застосовують тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9.
Зазначені зміни не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.
НОВІ СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ, ЩО БУДУТЬ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
БАНКОМ У МАЙБУТНЬОМУ, НАВЕДЕНО НИЖЧЕ
Були опубліковані наступні окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування Банком у звітних періодах, що починаються з 1 січня 2022 року або після набрання їх чинності.
- Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (IAS) 16 “ Основні засоби” та МСБО (IAS)
37 “Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”;
- Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років.
Банк не застосовував ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (IAS) 16 “ Основні засоби” та МСБО (IAS)
37 “Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”
МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”
1.МСФЗ 3 визначає, як компанія повинна враховувати активи та зобов’зання, які вона купує внаслідок
об’єднання. МСФЗ 3 вимагає, щоб компанія посилалася на Концептуальні основи фінансової звітності, щоб
визначити, що визнається активом чи зобов’язанням.
У поточній редакції з метою застосування МСФЗ 3 замість положень Концептуальних основ,
випущених у 2018 році, покупці повинні використовувати визначення активу та зобов’язання та відповідні
вказівки, викладені у Концепції, прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році.
З 1 січня 2022 року оновлено посилання відповідно до якого, покупці повинні посилатися на
Концептуальні засади, випущені у 2018 році, для визначення того, що є активом чи зобов’язанням.
2. Також з 1 січня 2022 року запроваджено виняток, згідно з яким для деяких видів зобов’язань та
умовних зобов’язань компанії, що застосовують МСФЗ 3, мають замість Концептуальної основи, застосовується
посилання на МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”. Рада с МСФЗ очікує, що цей
виняток залишиться в МСФЗ 3 доти, доки визначення зобов’язання в МСБО 37 відрізнятиметься від визначення
в останній редакції Концептуальної основи. Рада планує розглянути можливість узгодження визначень в рамках
проєкту з внесення цільових удосконалень до МСБО 37.
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МСФЗ (IAS) 16 “Основні засоби”.
У поточній редакції пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первісної вартості включаються витрати на
перевірку активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки та
перевірки активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первісної вартості за мінусом
прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі тестування.
З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати із собівартості основних засобів суми, отримані від
продажу вироблених виробів, тоді як компанія готує актив до використання за призначенням. Натомість
компанія визнаватиме таку виручку від продажів та відповідні витрати у складі прибутку або збитку.
Доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині надходжень за основними
засобами до їх використання за призначенням.
Зокрема, змінами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у розділі “Елементи
собівартості”:
“20A Можливо, що в процесі доставки об’єкта до розташування та приведення його в стан, які потрібні
для його експлуатації відповідно до намірів керівництва, будуть вироблятися вироби (наприклад, зразки,
виготовлені в процесі тестування належного функціонування активу). Організація визнає надходження від
продажу будь-яких таких виробів, а також первісну вартість цих виробів у складі прибутку або збитку
відповідно до застосовних стандартів. Організація оцінює первісну вартість цих виробів відповідно до вимог
оцінки, передбачених МСБО 2”.
Окрім того, передбачено новий пункт у частині розкриття інформації:
“74A Якщо ця інформація не розкрита окремо у звіті про сукупний доход, у фінансовій звітності також
необхідно розкрити:
(a) суму компенсації, що надається третіми особами у разі знецінення, втрати або передачі об’єктів
основних засобів, яка включена до складу прибутку чи збитку; і
(b) суми надходжень і витрат, включені до складу прибутку або збитку відповідно до пункту 20A, які
відносяться до вироблених виробів, що не є результатом звичайної діяльності організації, а також
інформацію про те,за якою статтею (якими статтями) звіту про сукупний дохід відображені такі
надходження та витрати”.
МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи”
В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, які витрати слід включати в оцінку витрат на виконання
контракту з метою оцінки того, чи цей договір є обтяжливим.
1 січня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено зміни, внаслідок яких встановлено, що витрати на
виконання договору включають витрати, які безпосередньо пов’язані з цим договором і включають:
(a) додаткові витрати на виконання цього договору, наприклад, прямі витрати на оплату праці та
матеріали; і
(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням договорів, наприклад, розподілену
частину витрат на амортизацію об’єкта основних засобів, що використовується для виконання серед інших
даного договору.
У змінах також пояснюється, що до створення окремого резерву під обтяжливий договір організація
визнає збиток від знецінення, понесений за активами, що використовуються під час виконання договору, а не
за активами, виділеними на його виконання.
Застосування цих змін може призвести до визнання більшого обсягу резервів під обтяжливі договори,
оскільки раніше деякі організації включали витрати на виконання договору лише додаткові витрати.
Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років:
МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”
Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше починає застосовувати МСФЗ пізніше,
ніж її материнська компанія, звільнення щодо оцінки його активів та зобов'язань. Виняток, передбачений
пунктом D16 (a) МСФЗ 1, не застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до
МСФЗ 1 від дочірньої організації, яка вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, могли
вимагати вести два окремі обліки для накопичених курсових різниць, що базуються на різних датах переходу
на МСФЗ. Зміни до МСФЗ 1 поширюють звільнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопичені
курсові різниці, щоб скоротити витрати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ;
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”
Зміни пояснюють, які комісії враховує компанія, коли вона застосовує тест “10 відсотків”,
передбачений пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцінки того, чи слід припиняти визнання фінансового зобов’зання.
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Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини виплат комісійних за вирахуванням отриманих
комісійних позичальник враховує тільки суми комісійної винагороди, виплата або отримання яких провадилися
між цим позичальником та відповідним кредитором, включаючи комісійні, виплачені або отримані
позичальником або кредитором від імені один одного.
МСФЗ (IAS) 41“Сільське господарство”
В даний час відповідно до пункту 22 МСБО 41 при визначенні справедливої вартості шляхом
дисконтування грошових потоків компанії виключають із розрахунку грошові потоки з оподаткування.
З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових потоків коштів при оцінці справедливої вартості
пункту 22 МСБО 41 скасовано. Ці зміни приводять у відповідність вимоги МСБО 41 щодо оцінки справедливої
вартості з вимогами інших стандартів МСФЗ.
Окрім того, опубліковані наступні окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування Банком у звітних періодах, що починаються з 1 січня 2023 року або після набрання їх чинності.
- МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування” (зі змінами, опублікованими в 2020-2021 роках);
- Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Класифікація зобов’язань як короткострокові
та довгострокові;
-Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ
“Формування суджень щодо суттєвості”;
-Зміни до МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” – Визначення
облікових оцінок.
Банк не застосовував ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування”
МСФЗ 17 замінює проміжний Стандарт – МСФЗ 4, вимагає забезпечення послідовного обліку для всіх
страхових договорів на основі поточної моделі оцінки, надає корисну інформацію про рентабельність договорів
страхування.
МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактів (включаючи контракти перестрахування), які суб’єкт
господарювання випускає, контракти перестрахування, які суб’єкт господарювання утримує, інвестиційних
контрактів із умовами дискреційної участі, які він випускає, якщо суб'єкт господарювання випускає також і
страхові контракти.
До основних нововведень МСФЗ 17 належить:
- класифікація страхових та інвестиційних договорів;
- обов’язкове відокремлення компонентів, які не є страховими;
- визначення прибутковості страхових контрактів під час первісного визнання (наприклад чи є
страхові контракти обтяжливими);
- вимоги до агрегування контрактів: за рівнем ризику, прибутковістю, датою випуску та іншими
вимогами стандарту;
- розширення вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності у структурі балансу та звіті
про фінансові результати;
- актуарні розрахунки через різні методи оцінки забов’язань.
МСФЗ 17 застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”
Зміни до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації поточних та довгострокових
зобов'язань, зокрема:
- уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо організація має право
відстрочити врегулювання зобо’язання щонайменше на 12 місяців – це право має існувати на
дату закінчення звітного періоду;
- класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від ймовірності того, чи
планує компанія скористатися цим правом;
- докладніше прописаний порядок оцінки обмежувальних умов (ковенантів).
Новий пункт у розділі “Короткострокові зобов’язання” викладено в такій редакції:
“72A Право організації відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на дванадцять місяців
після закінчення звітного періоду має бути реальним і має існувати на дату закінчення звітного періоду. Якщо
право відстрочити врегулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то це право
існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому 9 випадку, якщо організація виконала ці умови на дату
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закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть
якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше.”
Зобов’язання класифікувалося як короткострокове виходячи з термінів його виконання, визначених
умовами договору.
Слід зауважити, що внесені зміни пропонують класифікувати зобов’язання як довгострокове шляхом
“продовження” строку за рахунок наявності права виконати його пізніше як мінімум через рік після звітної дати.
За результатами застосування змін до МСБО 1 класифікація частини короткострокових зобов'язань
може бути переглянута та змінена на довгострокову.
МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”
Зміни до МСБО 8 уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також
визначають облікові оцінки як монетарні суми у фінансових звітах, щодо яких є невпевненість в оцінці.
У тексті Змін наголошується на тому, зокрема, що:
- зміни в облікових оцінках, що є наслідком нової інформації або нових розробок, не є
виправленням помилок;
- результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових оцінках, якщо вони
не випливають із коригувань помилок минулих періодів;
- зміни в облікових оцінках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного періоду або
поточного та майбутнього періодів.
МСБО 12 “Податки на прибуток”
Відстрочене податкове зобов’язання слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають від:
а) первісного визнання гудвілу, або
б) первісного визнання активу чи зобов’язання в операції, яка:
- i) не є об’єднанням бізнесу;
ii) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток);
- ііі) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню та вирахуванню, в рівних сумах.
Відстрочений податковий актив слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати
тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив
виникає від первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка:
а) не є об’єднанням бізнесу;
б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток);
в) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню
та вирахуванню, в рівних сумах.
На початку найбільш раннього порівняльного періоду суб’єкт господарювання повинен:
а) визнати відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій є ймовірним, що буде отримано
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню, та
відстрочене податкове зобов’язання щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та
вирахуванню, пов’язаних з:
- і) активами з правом використання та орендними зобов’язаннями, та
- ii) витратами на виведення з експлуатації, відновлення та подібними зобов’язаннями та
відповідними сумами, визнаними як частина вартості пов’язаного активу; та
б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змін як коригування вхідного сальдо
нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту капіталу) на цю дату.
Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
Рядок
1
1
2
3
3.1

Назва статті
2
Готівкові кошти
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:
України

2021 рік
3
685 559
108 015
450 786
450 766

(тис. грн.)
2020 рік
4
248 323
71 103
223 150
223 085
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3.2
4
5
6

інших країн
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України
Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в
інших банках
Усього грошових коштів та їх еквівалентів

20
750 164

65
360 068

(5 999)

(2 943)

1 988 525

899 701

Відповідно до вимог Національного банку України сума обов’язкового резерву Банку розраховується як
відсоток від певних зобов’язань Банку за попередній місяць резервування.
Станом на 31 грудня 2021 року Національний банк України не вимагає від Банків тримати кошти
обов’язкового резервування на окремому рахунку. Контроль за формуванням обов’язкових резервів
здійснюється за місяць, на основі середніх даних за весь період утримання.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року на балансі Банку обліковуються депозитні сертифікати,
емітовані Національним банком України у кількості 750 штук: із строком погашення 04.01.2022р. Нараховані
та не отримані процентні доходи становлять 164 тис. грн. Протягом звітного року всі процентні доходи були
нараховані та отримані своєчасно. Депозитні сертифікати Національного банку України класифікуються
Банком як грошові кошти та їх еквіваленти.
Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву за грошовими коштами та їх еквівалентами
(тис. грн)
Рядок
1
1
2
3
4

Назва статті

2021

2020

2
Резерв під знецінення станом на початок періоду
Придбані/ініційовані фінансові активи
Фінансові активи, визнання яких було припинено або
погашені (крім списаних)
Резерв під знецінення станом на кінець періоду

3
(2 943)
(4 226)

4
(125)
(2 821)

1 170

3

(5 999)

(2 943)

Таблиця 6.3. Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2021 року
(тис. грн)
Депозит
Усього
Кошти в
Кореспонд
ні
Кореспонд
Націонал
ентські
сертифі
ентські
ьному
рахунки,
кати,
рахунки,
Рябанку
депозити
емітова
Готівкові
депозити
до
Рівень рейтингу
України
та кредити
ні
кошти
та кредити
к
(крім
овернайт у Націона
овернайт у
обов’язко
банках
льним
банках
вих
інших
банком
України
резервів)
країн
Україн
и
1
2
3
4
5
6
7
8
Високий рейтинг
750 164
1
685 559
108 015
450 766
1 994 504
Стандартний
2
20
20
рейтинг
3
Усього
685 559
108 015
450 766
20
750 164
1 994 524
Резерви за
коштами,
розміщеними на
4
(5 999)
(5 999)
кореспондентських
рахунках в інших
банках
Усього грошових
5
коштів та їх
685 559
108 015
444 767
20
750 164
1 988 525
еквівалентів
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Таблиця 6.4. Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2020 року
(тис. грн)
Депозит
Усього
Кошти в
Кореспонд
ні
Кореспонд
Націонал
ентські
сертифі
ентські
ьному
рахунки,
кати,
рахунки,
банку
депозити
емітова
РяГотівкові
депозити
Рівень рейтингу
України
та кредити
ні
док
кошти
та кредити
(крім
овернайт у Націона
овернайт у
обов’язко
банках
льним
банках
вих
інших
банком
України
резервів)
країн
Україн
и
1
2
3
4
5
6
7
8
Високий рейтинг
1
248 323
71 103
223 085
360 068
902 579
Стандартний
2
65
65
рейтинг
3
Усього
248 323
71 103
223 085
65
360 068
902 644
Резерви за
коштами,
розміщеними на
4
(2 924)
(19)
(2 943)
кореспондентських
рахунках в інших
банках
Усього грошових
5
коштів та їх
248 323
71 103
220 161
46
360 068
899 701
еквівалентів
Таблиця 6.5. Аналіз зміни валової балансової вартості грошових коштів та їх еквівалентів
Рядок
Найменування статті
2021 рік
1

2

1

Валова балансова вартість на початок періоду

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені
(крім списаних)
Валова балансова вартість на кінець звітного періоду грошових
коштів та їх еквівалентів

4

(тис. грн.)
2020 рік

3

4

902 644

569 624

1 091 880

548 765

-

(215 745)

1 994 524

902 644

2021 рік

(тис. грн.)
2020 рік

Примітка 7. Кредити та заборгованість клієнтів
Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість клієнтів
Рядок
1

Найменування статті
2

3

4

1

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

166 887

246 340

2

Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

(95 352)

(85 499)

3

Усього кредитів та заборгованості клієнтів за мінусом резервів

71 535

160 841
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Таблиця 7.2. Кредити та заборгованість клієнтів
Рядок

Найменування статті

1

(тис. грн.)
2020 рік

2021 рік

2

3

4

148 796

223 350

1

Кредити, що надані юридичним особам

2

Іпотечні кредити фізичних осіб

8 506

11 446

3

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

9 585

11 544

4

Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

(95 352)

(85 499)

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
71 535
160 841
амортизованою собівартістю
Сума нарахованих неотриманих процентних доходів станом на кінець дня 31 грудня 2021 року становить
17 492 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходів станом на кінець дня 31 грудня 2020 року становить
21 290 тис. грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 р. відсутні цінні папери за справедливою вартістю, які є
забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за операціями репо.
Станом на кінець дня 31.12.2021р. залишок наданого кредиту рефінансування від Державної іпотечної
установи складає 5 215 тис. грн., заборгованість за нарахованими відсотками перед Державною іпотечною
установою становить 74 тис. грн.
Станом на кінець дня 31.12.2020р. залишок наданого кредиту рефінансування від Державної іпотечної
установи складає 7 220 тис. грн., заборгованість за нарахованими відсотками перед Державною іпотечною
установою становить 88 тис. грн.
5

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю, за 2021 рік

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

1

2
Кредити та заборгованість
клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
Мінімальний кредитний ризик
Низький кредитний ризик
Середній кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтні активи
Усього валова балансова вартість
кредитів та заборгованості
клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
Резерви під знецінення кредитів
та заборгованості клієнтів, які
обліковуються за амортизованою
собівартістю
Усього кредитів та
заборгованості клієнтів, які
обліковуються за
амортизованою собівартістю

3

4

5

Придбані
або
створені
знецінені
активи
6

59 058

-

107 829

-

166 887

56 890
1 980
188
-

-

107 829

-

56 890
1 980
188
107 829

59 058

-

107 829

-

166 887

(804)

-

(94 548)

-

(95 352)

58 254

-

13 281

-

71 535

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

3

4

Усього

7
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Таблиця 7.4. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю, за 2020 рік

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

1

2
Кредити та заборгованість
клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
Мінімальний кредитний ризик
Низький кредитний ризик
Середній кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтні активи
Усього валова балансова вартість
кредитів та заборгованості
клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
Резерви під знецінення кредитів
та заборгованості клієнтів, які
обліковуються за амортизованою
собівартістю
Усього кредитів та
заборгованості клієнтів, які
обліковуються за
амортизованою собівартістю

3

4

5

Придбані
або
створені
знецінені
активи
6

144 570

-

101 770

-

246 340

140 318
3 913
339
-

-

101 770

-

140 318
3 913
339
101 770

144 570

-

101 770

-

246 340

(1 145)

-

(84 354)

-

(85 499)

143 425

-

17 416

-

160 841

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

3

4

Усього

7

Таблиця 7.5. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються
за амортизованою собівартістю за 2021 рік
(тис. грн.)
Придбані
або
Рядок
Назва статті
Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3
створені
Усього
знецінені
активи
1
2
3
4
5
6
7
Резерв під знецінення станом на
(1 145)
(84 354)
(85 499)
1
початок періоду
Придбані/ініційовані фінансові
(779)
(11 504)
(12 283)
2
активи
Фінансові активи, визнання
1 120
1 310
2 430
3
яких було припинено або
погашені (крім списаних)
Загальний ефект від
4
переведення між стадіями:
4.1
переведення до стадії 1
4.2
переведення до стадії 2
4.3
переведення до стадії 3
Списання фінансових активів за
5
рахунок резерву
Резерв під знецінення станом
(804)
(94 548)
(95 352)
6
на кінець періоду
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Таблиця 7.6. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються
за амортизованою собівартістю за 2020 рік
(тис. грн.)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

1

2
Резерв під знецінення станом на
початок періоду
Придбані/ініційовані фінансові
активи
Фінансові активи, визнання
яких було припинено або
погашені (крім списаних)
Загальний ефект від
переведення між стадіями:
переведення до стадії 1
переведення до стадії 2
переведення до стадії 3
Списання фінансових активів за
рахунок резерву
Резерв під знецінення станом
на кінець періоду

3

4

5

(1 722)

-

(37 240)

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

(19 028)

Придбані
або
створені
знецінені
активи
6
-

(56688)

7 214

-

-

212

-

(199)

212

-

(199)

12 179

-

9 773

(1 145)

-

(84 354)

Усього

7
(38 962)
(75 716)

-

7 214
13
13
21 952
(85 499)

Таблиця 7.7. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості
клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю за 2021 рік
(тис. грн.)
Придбані
або
Рядок
Назва статті
Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3
створені
Усього
знецінені
активи
1
2
3
4
5
6
7
Валова балансова вартість на
1
144 570
101 770
246 340
початок періоду
Придбані/ініційовані фінансові
2
43 326
3 872
47 198
активи
Фінансові активи, визнання
3
яких було припинено або
(126 651)
(126 651)
погашені (крім списаних)
4
Переведення до стадії 1
1 032
(1 032)
5
Переведення до стадії 2
6
Переведення до стадії 3
(3 219)
3 219
Списання фінансових активів за
8
рахунок резервів
9
Курсові різниці
Валова балансова вартість на
11
59 058
107 829
166 887
кінець звітного періоду
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Таблиця 7.8. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості
клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю за 2020 рік
(тис. грн.)
Придбані
або
Рядок
Назва статті
Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3
створені
Усього
знецінені
активи
1
2
3
4
5
6
7
Валова балансова вартість на
1
244 296
62 611
306 907
початок періоду
Придбані/ініційовані фінансові
2
162 571
4 056
166 627
активи
Фінансові активи, визнання
3
яких було припинено або
(205 482)
(205 482)
погашені (крім списаних)
4
Переведення до стадії 1
5
Переведення до стадії 2
6
Переведення до стадії 3
(44 772)
44 772
Списання фінансових активів за
8
(12 179)
(9 773)
(21 952)
рахунок резервів
9
Курсові різниці
136
104
240
Валова балансова вартість на
11
144 570
101 770
246 340
кінець звітного періоду
Таблиця 7.9. Структура кредитів за видами економічної діяльності
Рядок

Вид економічної діяльності

1
1

2
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
надання послуг
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку
Переробна та добувна промисловість
Будівництво
Фінансова діяльність
Фізичні особи
Інші
Усього кредитів та заборгованості клієнтів без
резервів

2
3
4
5
6
7
8
9

2021 рік
сума
%
3
4
55 377
33,18

(тис. грн.)
2020 рік
сума
%
5
6
51 118
20,76

32 647

19,56

39 536

16,04

42 341

25,37

114 191

46,36

10 308
4 112
18 091
4 011

6,18
2,46
10,84
2,41

9 986
6 329
22 990
2 190

4,05
2,57
9,33
0,89

166 887

100,00

246 340

100,00

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) встановлюється з метою
обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань.
Нормативне значення нормативу Н7 не повинно перевищувати 25% від регулятивного капіталу банку.
Норматив великих кредитних ризиків (Н8) установлюється з метою обмеження концентрації кредитного
ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів. Кредитний ризик, що прийняв банк на
одного контрагента або групу пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб уважається великим, якщо
сума всіх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб та всіх
фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних
з банком осіб, становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку. Нормативне значення нормативу
Н8 не повинно перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу Банку (800%). Банк не порушував
граничні значення нормативів Н7 та Н8 протягом 2021 року.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року Банком досягнуто наступних значень економічних нормативів
щодо рівня кредитного ризику:
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 19,04% (103 171тис.
грн.);
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- норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 45,44% (246 170тис. грн.);
- норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами, Н9 –
2,04% (11 041тис. грн.).
Таблиця 7.10. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2021 рік
Кредити, що
Рядо
Найменування
Кредити, що надані
Іпотечні кредити
надані фізичним
Усього
к
статті
юридичним особам
фізичних осіб
особам на
поточні потреби
1
2
3
4
5
6
Незабезпечені
1
104 044
8 730
112 774
кредити
Кредити, що
2
44 752
8 506
855
54 113
забезпечені:
грошовими
2.1
7 862
7 862
коштами
нерухомим
2.2
11 969
8 506
855
21 330
майном
у т.ч. житлового
2.2.1
2 400
8 506
855
11 761
призначення
гарантіями і
2.3
поручительства
ми
іншими
2.4
24 921
24 921
активами
Усього
кредитів та
3
заборгованості
148 796
8 506
9 585
166 887
клієнтів без
резервів
Рядок 2.4 складається з 18 861 тис. грн, інше рухоме майно– 4 011 тис. грн, устаткування -2 049 тис.грн.
Таблиця 7.11. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядо
к

Найменування
статті

1

2
Незабезпечені
кредити
Кредити, що
забезпечені:
грошовими
коштами
нерухомим
майном
у т.ч. житлового
призначення
гарантіями і
поручительства
ми
іншими
активами
Усього
кредитів та
заборгованості
клієнтів без
резервів

1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.4

3

Кредити, що
надані юридичним
особам

Іпотечні кредити
фізичних осіб

3

4

Кредити, що
надані фізичним
особам на поточні
потреби
5

71 496

-

3 300

74 796

151 854

11 446

8 244

171 544

55 106

-

-

55 106

18 234

11 446

8 244

37 924

-

11 446

6 581

18 027

-

-

-

-

-

78 514

11 544

246 340

78 514

223 350

-

11 446

Усього
6
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Рядок 2.4 складається з: легкові автомобілі – 9 737 тис. грн, устаткування – 3 7146 тис. грн , інше
рухоме майно– 26 585 тис. грн, товари в обороті або в переробці – 5046 тис. грн.
Таблиця 7.12. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2021 рік
(тис. грн.)

Рядок

1
1
2
3
4

Найменування статті

2
Кредити, що надані юридичним особам
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на поточні
потреби
Усього кредитів

3
148 796
8 506

Очікувані
грошові
потоки від
реалізації
заставного
забезпечення
4
(46 204)
(5 384)

5=3-4
102 592
3 122

9 585

(865)

8 720

166 887

(52 453)

114 434

Балансова
вартість
кредитів

Вплив
застави

Таблиця 7.13. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2020 рік
(тис. грн.)

Рядок

1
1
2
3
4

Найменування статті

2
Кредити, що надані юридичним особам
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на поточні
потреби
Усього кредитів

3
223 350
11 446

Очікувані
грошові
потоки від
реалізації
заставного
забезпечення
4
(117 128)
(8 466)

5=3-4
106 222
2 980

11 544

(9 614)

1 930

246 340

(135 208)

111 132

Балансова
вартість
кредитів

Вплив
застави

Визначення ринкової вартості майна, що запропоноване в заставу, здійснюється наступними
методичними підходами в залежності від виду забезпечення:
- Витратний підхід базується на положенні, що вартість об'єкта не перевищує витрат на заміну його
новим.
- Порівняльний підхід базується на аналізі вартості аналогічних (по призначенню, місцезнаходженню,
складу майнових прав, фізичним характеристикам та ін.) об'єктів, що були продані на ринку нерухомості.
- Дохідний підхід базується на тому принципі, що вартість об'єкта оцінки визначається в залежності від
доходу, який може приносити вищевказаний об'єкт своєму власникові.
При визначенні ринкової та заставної вартості майна, що пропонується в якості заставного забезпечення,
перевага віддається порівняльному підходу, який найбільш об'єктивно враховує ситуацію на ринку та
відображає рівень ринкової вартості об'єкту оцінки.
У разі, коли визначення ринкової вартості заставного майна на базі порівняльного підходу ускладнено в
зв'язку з відсутністю доступної інформації щодо продажу об'єктів подібних до оцінюваного за своїми
функціями та параметрами (відсутні спеціалізовані фірми, які займаються продажем подібних об'єктів або
вартість їх продажу приховується суб'єктами ринку, як комерційна таємниця, а поодинокі випадки реалізації
таких об'єктів за своїм економічним змістом не може прийматись для порівняння - внесок в статутний фонд,
відчуження майна боржником на користь кредитора за борги і інше), оцінка проводиться із застосуванням
дохідного або витратного підходів.
Балансова вартість застави відповідає ринковій вартості.
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Примітка 8. Інвестиції в цінні папери
Таблиця 8.1. Інвестиції в цінні папери
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті
2
Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток/збиток
Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
Усього цінних паперів

2021 рік
3
1 123 582

(тис. грн.)
2020 рік
3
646 696

55

55

1 123 637

646 751

Таблиця 8.2 Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
2021 рік
2020 рік
1
2
3
3
1
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:
1.1
За собівартістю (справедливу вартість яких визначити
55
55
неможливо)
2
Усього цінних паперів,
які обліковуються за
55
55
справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Таблиця 8.3 Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
2021 рік
2020 рік
1
2
3
3
1
Боргові цінні папери:
1.1
Державні облігації
1 123 582
646 696
2
Усього цінних паперів,
які обліковуються за
1 123 582
646 6969
справедливою вартістю через прибутки/збитки
Таблиця 8.4 Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
(тис. грн.)
Справедлива вартість
Країна
Рядок
Назва компанії
Вид діяльності
попередній
реєстрації
звітний період
період
1
2
3
4
5
6
Професійна діяльність з
організації торгівлі на ринку
цінних паперів України на
ПАТ "Фондова
1
підставі ліцензії, виданої
Україна
55
55
біржа ПФТС"
Національною комісією з
цінних паперів та фондового
ринку
Усього
Х
х
55
55
Таблиця 8.5 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою якістю
через прибутки/збитки за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Мінімальний
Усього
кредитний
ризик
1
2
3
3
1
Державні облігації
1 123 582
1 123 582
2
Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за
1 123 582
1 123 582
справедливою вартістю через прибутки/збитки
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Таблиця 8.6 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою якістю
через прибутки/збитки за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Мінімальний
Усього
кредитний
ризик
1
2
3
3
1
Державні облігації
646 696
646 696
2
Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за
646 6969
646 6969
справедливою вартістю через прибутки/збитки
Таблиця 8.7 Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Стадія 3
Усього
1
2
3
3
1
Валова балансова вартість на початок періоду
55
55
2
Валова балансова вартість на кінець періоду
55
55
Таблиця 8.8 Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Стадія 3
Усього
1
2
3
3
1
Валова балансова вартість на початок періоду
55
55
2
Валова балансова вартість на кінець періоду
55
55
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Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
Таблиця 9.1. Основні засоби та нематеріальні активи
(тис. грн.)
Будівлі,
споруди та
передавальні
пристрої

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструмент
и, прилади,
інвентар
(меблі)

Інші
основні
засоби

Інші
необоротні
матеріальні
активи

2
Балансова вартість на
кінець 2019 року
первісна (переоцінена)
вартість
знос на кінець 2019 року
Надходження
Капітальні інвестиції на
добудову основних засобів
та вдосконалення
нематеріальних активів

3

4

5

6

7

8

Незавершені
капітальні
вкладення в
основні засоби та
нематеріальні
активи
9

24277

15992

327

2112

1682

2825

46424

24127

1329

2978

2338

(22147)
-

(8135)
2360

(1002)
2474

(866)
124

(656)
81

18

233

4

Інші переведення

-

-

-

5

Вибуття

-

(406)

-

5.1

Знос (вибуття)

-

Рядо
к

1
1
1.1
1.2
2
3

6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

Найменування статті

Амортизаційні
відрахування
Переоцінка
первісної вартості
зносу
Балансова вартість на
кінець 2020 року
первісна (переоцінена)
вартість
знос на кінець 2020 року

40

Нематері
альні
активи

Усього

10

11

63032

3512

113759

14467

63032

10724

165419

(11642)
1406

5641

(7212)
784

(51660)
12870

5598

1552

7401

-

-

-

(68462)

-

(81120)

-

-

11561

-

(482)

(362)

-

65

48

(11408)
11408

(295)

(2519)

(133)

(164)

(145)

(3470)

-

(1071)

(7797)

15806

-

-

-

-

-

-

-

15806

(7005)

-

-

-

-

-

-

-

(7005)

32801

15700

2668

1655

1304

761

5809

4777

65475

62248

26314

3803

2620

2057

4465

5809

13060

120376

(29447)

(10614)

(1135)

(965)

(753)

(3704)

-

(8283)

(54901)
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Надходження
Капітальні інвестиції на
добудову основних засобів
та вдосконалення
нематеріальних активів

-

9660

4615

542

148

118

161

137

-

12

11

Інші переведення

-

17

-

12

Вибуття

-

(515)

(184)

(30)

12.1

Знос (вибуття)

443

174
(170)

9
10

13
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2

Амортизаційні
відрахування
Переоцінка
первісної вартості
зносу

(1086)

3

13224

8228
-

(53)

36417
428

-

-

(33)

(131)

(3188)

-

(4048)

19

140

-

(131)

(8609)

-

(1277)

776

(420)

(2821)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(14514)

Балансова вартість на
32499
22645
6334 2017
1326
5332
2621
11728
84502
кінець 2021 року
первісна (переоцінена)
62366
35637
8555 2978
2190
17505
2621
21288
153140
вартість
знос на кінець 2021 року
(29867)
(12992)
(2221) (961)
(865)
(12173)
(9560)
(68638)
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів та нематеріальних активів станом на кінець дня 31 грудня 2021 року становить 4821 тис. грн.
В АТ «АЙБОКС БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2021 року відсутні:
▪ основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;
▪ нематеріальні активи оформлені у заставу;
▪ основні засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
▪ основні засобів, що експлуатувалися та в подальшому були вилучені з експлуатації на продаж;
▪ створених нематеріальних активів.
Колонка 9 "Інші необоротні матеріальні активи" відображена з урахуванням малоцінних необоротних матеріальних активів.
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Примітка 10. Право користування активами
Таблиця 10.1. Право користування активами
Рядок
1
1

2
3

(тис. грн.)
Будівлі та приміщення
3
11031
13420
(805)
(13261)
10385

Найменування статті
2
Балансова вартість на 1 січня 2021 року
Надходження
Вибуття
Амортизація
Балансова вартість на 31 грудня 2021 року

Примітка 11. Інші фінансові активи
Таблиця 11.1. Інші фінансові активи
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування статті
2
Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками
Грошові кошти з обмеженим правом використання
Інші нараховані доходи
Дебіторська заборгованість за операціями з банками
Дебіторська заборгованість з іншими фінансовими інструментами
Інші фінансові активи
Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання
Резерв під знецінення інших фінансових активів
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів

2021 рік
3
144 778
7 956
30 708
156 779
12 752
5 011
157 481
(15 448)
500 017

(тис. грн.)
2020 рік
3
42 379
14 451
13 623
33 911
5 147
1 335
94 959
(10 410)
195 395

До статті «Грошові кошти з обмеженим правом використання» віднесено кошти грошового покриття,
які розміщені в банках України згідно умов членства в міжнародній платіжній системі VISA International та
кошти грошового покриття для забезпечення Банком грошових зобов’язань з перерахування в інший банк
прийнятих платежів.
Сума нарахованих неотриманих доходів станом на кінець дня 31 грудня 2021 року становить 30 708
тис.грн.
Стаття «інші фінансові активи» складається з:
-рах. 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» - 4 299 тис.грн.;
-рах. 2809 «Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» - 356 тис.грн.;
-рах. 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками» - 356 тис.грн.
Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2021 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

1
1
2
3
4
5

Рух резервів

2
Залишок станом на початок періоду
Дебіторська заборгованість, первісно
визнана протягом звітного періоду
Дебіторська заборгованість, визнання якої
було припинено або погашено
Списання за рахунок резерву
Залишок станом на кінець періоду

3
(1 018)

Грошо
ві
кошти
з
обмеж
еним
правом
корист
ування
4
(325)

(1 626)

Інші
нарахова
ні
доходи

Кошти
банків в
розрахун
ках у
суб'єктів
господар
ювання

Інші
фінансов
і активи
Усього

5
(2 933)

6
(6 134)

7
(10 410)

(244)

(490)

(12 004)

(14 364)

284

255

2 846

632

4 017

486
(1 874)

(314)

(577)

4 823
(12 683)

5 309
(15 448)
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Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2020 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

1
1
2
3
4
5
6

3
(946)

Грошо
ві
кошти
з
обмеж
еним
правом
корист
ування
4
(402)

(855)

Інші
нарахова
ні
доходи

Рух резервів

2
Залишок станом на початок періоду
Дебіторська заборгованість, первісно
визнана протягом звітного періоду
Дебіторська заборгованість, визнання якої
було припинено або погашено
Списання за рахунок резерву
Курсові різниці
Залишок станом на кінець періоду

Кошти
банків в
розрахун
ках у
суб'єктів
господар
ювання

Інші
фінансов
і активи
Усього

(5 890)

5
(4 235)

6
(11 473)

(188)

(2 842)

(3 720)

(7 605)

411

265

5 799

1738

8 213

372
(1 018)

(325)

(2 933)

173
(90)
(6 134)

545
(90)
(10 410)

Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядок

Назва статті

1

2
Дебіторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
Грошові кошти з
обмеженим правом
користування
Інші нараховані доходи
Кошти банків в
розрахунках у суб'єктів
господарювання
Інші фінансові активи

1

2
3
4
4

Мінімальний
кредитний ризик

Середній
кредитний
ризик

Високий
кредитний
ризик

Дефолтні
активи

Усього

3

4

5

6

7

144 778

-

-

-

144 778

7 956

-

-

-

7 956

28 759

125

12

1 812

30 708

157 481

-

-

-

157 481

161 274

2 041

240

10 987

174 542

Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок

Назва статті

1

2
Дебіторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
Грошові кошти з
обмеженим правом
користування
Інші нараховані доходи
Кошти банків в
розрахунках у суб'єктів
господарювання
Інші фінансові активи

1

2
3
4
4

Мінімальний
кредитний ризик

Середній
кредитний
ризик

Високий
кредитний
ризик

Дефолтні
активи

Усього

3

4

5

6

7

42 379

-

-

-

42 379

14 451

-

-

-

14 451

12 553

22

25

1 023

13 623

94 959

-

-

-

94 959

34 071

73

137

6 112

40 393
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Примітка 12. Інші активи
Таблиця 12.1. Інші активи
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7

Найменування статті
2
Дебіторська заборгованість з придбання активів
Передоплата за послуги
Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими
платежами
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті
Нестачі та інші нарахування на працівників банку
Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя
Резерв під інші активи
Усього інших активів за мінусом резервів

(тис. грн.)
2020 рік
4
8 639
3 355

2021 рік
3
2 478
9 296
223

46

1 168
2 157
12 894
(3 034)
25 182

62
2 181
8 292
(7 565)
15 010

Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядок

Рух резервів

1
1
2

2
Залишок станом на початок періоду
(Збільшення)/ зменшення резерву
під знецінення протягом періоду
Залишок станом на кінець періоду

3

Дебіторська
заборгованість з
придбання
активів

Передопла
та за
послуги

3
(5 283)

4
(102)

Нестачі та
інші нарахування на
працівників банку
5
(2 180)

5 282

(774)

23

4 531

(1)

(876)

(2 157)

(3 034)

Усього

6
(7 565)

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок

Рух резервів

1
1
2

2
Залишок станом на початок періоду
(Збільшення)/ зменшення резерву
під знецінення протягом періоду
Залишок станом на кінець періоду

3

Дебіторська
заборгованість з
придбання
активів

Передопла
та за
послуги

3
(995)

4
(181)

Нестачі та
інші нарахування на
працівників банку
5
(2 134)

(4 288)

79

(46)

(4 255)

(5 283)

(102)

(2 180)

(7 565)

Усього

6
(3 310)

Примітка 13. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 13.1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Рядок
1
1
2

Найменування статті
2
Необоротні активи, утримувані для продажу
Нерухомість, що перейшло у власність Банку, як заставодержателя
та утримується Банком для продажу
Усього необоротних активів, утримуваних для продажу

2021 рік
3

(тис. грн.)
2020 рік
4

1 262

11 442

1 262

11 442

Передача позичальниками майна у власність Банку з метою погашення кредитної заборгованості, та
реалізація такого майна здійснюються у відповідності до внутрішніх нормативних документів АТ «АЙБОКС
БАНК».
Необоротні активи, утримувані для продажу складаються з вартості нерухомого майна та земельних
ділянок. Стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу Банку здійснити негайний продаж і є високий
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ступінь імовірності їх продажу. Банк займається продажем активів, утримуваних для продажу. Очікуваний
час вибуття активів – 2022 рік.
Примітка 14. Кошти банків
Таблиця 14.1. Кошти банків
Рядок
1
1
2

Найменування статті
2
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків
Усього коштів інших банків

2021 рік
3
1 733
1 733

(тис.грн.)
2020 рік
4
778
778

Протягом звітного періоду Банком виконувалися всі зобов’язання щодо своєчасного та повного
повернення залучених коштів та відсотків за ними.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року відсутні активи, надані Банком третім особам як
забезпечення своїх зобов’язань за отриманими коштами від інших банків або узятих у забезпечення за
кредитними операціями.
Примітка 15. Кошти клієнтів
Таблиця 15.1. Кошти клієнтів
Рядок
1
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Найменування статті
2
Державні та громадські організації
поточні рахунки
Інші юридичні особи
поточні рахунки
строкові кошти
Фізичні особи
поточні рахунки
строкові кошти
Усього коштів клієнтів

(тис. грн.)
2020 рік
4
8 868
8 868
1 218 186
1 027 343
190 843
308 026
124 854
183 172
1 535 080

2021 рік
3
6 209
6 209
2 414 823
2 378 492
36 331
287 455
176 060
111 395
2 708 487

Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
Рядок

Вид економічної діяльності

1
1
2

2
Діяльність державних та громадських організацій
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
надання послуг
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Рекламна діяльність
Надання фінансових послуг
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового
розміщування
Будівництво
Виробництво машин і устаткування, ремонт та технічне
обслуговування
Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природних і технічних наук
Виробництво неметалевих мінеральних виробів
Фізичні особи
Транспорт, складське господарство
Інші
Усього коштів клієнтів

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(тис. грн.)
2020 рік

2021 рік
сума
3
6 209
1 248

%
4
0,23
0,05

сума
5
8 868
1 402

%
6
0,58
0,09

82 226

3,04

23 644

1,54

25 102

0,93

28 322

1,84

773
130 841
348 544

0,03
4,83
12,87

449
40 805
180 861

0,03
2,66
11,78

3 513

0,13

1 875

0,12

8 748

0,32

6 555

0,43

28 142

1,04

29 271

1,91

17 685

0,65

19 589

1,28

4 908
287 455
1 088
1 762 005
2 708 487

0,18
10,61
0,04
65,05
100,00

9 289
308 026
2 867
873 257
1 535 080

0,61
20,06
0,19
56,88
100,00
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Стаття «Інші» за 2021 рік складається з:
-кошти юридичних осіб нерезидентів - 819 017 тис.грн.;
-надання інших допоміжних комерційних послуг – 906 988 тис.грн.
У Банка відсутні активи, надані третім особам як забезпечення своїх зобов’язань за отриманими
коштами від інших банків.
Балансова вартість залучених коштів, які є забезпеченням за кредитними операціями клієнтів, станом
на 31 грудня 2021 року, складає 2 246 тис. грн.
Балансова вартість залучених коштів, які є забезпеченням за кредитними операціями клієнтів, станом
на 31 грудня 2020 року, складає 60 166 тис. грн.
Варто зазначити, основними ознаками всіх операцій по оформленню кредитів, забезпеченням яких
виступають депозити є процентна ставка по кредиту перевищує процентну ставку по заставленим депозитам.
Примітка 16. Інші залучені кошти
Таблиця 16.1. Інші залучені кошти
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
2021 рік
2020 рік
1
2
3
4
1
Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
5 290
7 308
2
Усього
5 290
7 308
Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кінець дня 31 грудня 2021 року становить
74 тис. грн.
Між АТ «АЙБОКС БАНК» та Державною іпотечною установою укладені кредитні договори під
заставу майнових прав за іпотечними житловими кредитами. Надання Банком таких іпотечних кредитів
здійснюється на підставі вимог встановлених стандартами Державної іпотечної установи та в межах наданих
коштів. Надання іпотечних кредитів Банк здійснює за рахунок отриманих коштів, з одночасним направленням
до Державної іпотечної установи пропозиції щодо відступлення прав вимоги за такими іпотечними
кредитами.
Примітка 17. Резерви за зобов’язаннями
Таблиця 17.1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2021 рік
Рядок
1
1
2
3
4

5
6

Рух резервів
2
Залишок на початок періоду
Формування та/або збільшення резерву
Комісії, отримані за виданими гарантіями
Амортизація комісій, отриманих за виданими
гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

Кредитні
зобов’язання
4
2
-

(2)
0

(тис. грн)
Ін-ші
Усього
6
12 406
2 184
(1 905)

7
12 408
2 184
(1 905)

(11 310)
1 375

(11 312)
1 375

Таблиця 17.2. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2020 рік
Рядок
1
1
2
3
4

5
6

Рух резервів
2
Залишок на початок періоду
Формування та/або збільшення резерву
Комісії, отримані за виданими гарантіями
Амортизація комісій, отриманих за виданими
гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

Кредитні
зобов’язання
4
15

(13)
2

(тис. грн)
Ін-ші
Усього
6
2 735
10 275
1 791
(6 949)

7
2 750
10 275
1 791
(6 949)

4 554
12 406

4541
12 408
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Примітка 18. Зобов’язання з оренди
Таблиця 18.1 Зобов’язання з оренди
Рядок
1
1
2
3
4
3

(тис. грн.)
Будівлі та приміщення
3
12463
1287
13420
(14070)
13100

Найменування статті
2
Балансова вартість на 1 січня 2021 року
Процентні витрати
Надходження
Сплата орендних платежів
Балансова вартість на 31 грудня 2021 року

Примітка 19. Інші фінансові зобов’язання
Таблиця 19.1. Інші фінансові зобов’язання
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
5
6

Найменування статті
2
Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками
Кредиторська заборгованість за платежами/переказами клієнтів
Розрахунки за гарантіями
Заборгованість перед клієнтами (закриті рахунки)
Кредиторська заборгованість за операціями з банками
Нараховані витрати за разрахунково-касове обслуговування
Інші нараховані витрати
Інші фінансові зобов’язання
Усього інших фінансових зобов’язань

2021 рік
3
120 618
26 410
1 891
1 266
14 000
24 146
19 850
146
208 327

(тис. грн.)
2020 рік
4
17 441
23 905
301
1 330
10 000
11 172
4 009
295
68 453

2021 рік
3

(тис. грн.)
2020 рік
4

Примітка 20. Інші зобов’язання
Таблиця 20.1. Інші зобов’язання
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статті
2
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на
прибуток
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за послуги
Усього

2 138

589

10 472
402
596
13 608

5 215
729
1 273
7 806

Примітка 21. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
Таблиця 21.1. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті
2
Залишок на початок 2020 року
Залишок на кінець 2020 року (залишок на початок 2021
року)
Залишок на 31 грудня 2021 року

Кількість
акцій в
обігу
(тис.шт.)
3
169 495

Прості
акції

Усього

4
200 004

5
200 004

169 495

200 004

200 004

169 495

281 362

281 362

Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Банку, які відбулись 21 травня 2021 року, прийнято
рішення збільшити розмір Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК» який складав 200 004 100грн. (двісті мільйонів чотири тисячі сто гривень 00 копійок) на 81 357 600,00
гривень (вісімдесят один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч шістсот гривень 00, коп.) до загального розміру
281 361 700,00 (двісті вісімдесят один мільйон триста шістдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) шляхом
підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до Статутного капіталу Банку частини
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прибутку за 2020 рік у розмірі 81 357 600,00 гривень (вісімдесят один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч
шістсот гривень 00, коп.).
Банком 31 червня 2021 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб було внесено реєстраційні
данні , а Національною комісією по цінним паперам та фондового ринку України 15 липня 2021 року видано
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №39/1/2021 від 15.07.2021року.
Станом на 31 грудня 2021 року статутний капітал Банку становить 281 361 700,00 (двісті вісімдесят
один мільйон триста шістдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп. та представлений у вигляді простих
іменних акцій в кількості 169 495 тис. штук, номінальна вартість однієї акції складає 1,66 (одна гривня
шістдесят шість коп.).
Усі прості акції мають рівні права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів і повернення капіталу.
Згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» дивіденди за 2021 рік не
нараховувалися.
Акції, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу відсутні.
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Примітка 22. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення
Таблиця 22.1. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення
тис.грн.
Рядок

Найменування статті

1
2
АКТИВИ
1
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
Інвестиції в цінні папери
3
Кошти в інших банках
4
Кредити та заборгованість клієнтів
Дебіторська заборгованість за поточним
5
податком на прибуток
6
Відстрочений податковий актив
7
Основні засоби та нематеріальні активи
8
Право користування активами
9
Інші фінансові активи
10
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
11
активи групи вибуття
12
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13
Кошти банків
14
Кошти клієнтів
15
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на
16
прибуток
17
Відстрочені податкові зобов’язання
18
Резерви за зобов’язаннями
19
Зобов'язання з оренди
20
Інші фінансові зобов'язання
21
Інші зобов'язання
22
Усього зобов'язань

усього

6

менше ніж 12
місяців
7

2020 рік
більше ніж 12
місяців
8

261 187
21 791

1 988 525
1 123 637
71 535

899 701
601 268
148 411

45 483
12 430

899 701
646 751
160 841

-

-

-

2 685

-

2 685

12
13

427 724
25 182

692
84 502
10 385
72 293
-

692
84 502
10 385
500 017
25 182

180 544
15 010

524
65 475
11 031
14 851
-

524
65 475
11 031
195 395
15 010

14

1 261

-

1 261

11 442

-

11 442

3 354 886

450 850

3 805 736

1 859 061

149 794

2 008 855

15
16
17

1 733
2 704 299
745

4 188
4 545

1 733
2 708 487
5 290

778
1 530 337
924

4 743
6 384

778
1 535 080
7 308

29

38 820

-

38 820

-

-

-

1 376
12 065
208 270
13 608
2 980 916

1 034
57
9 824

1 376
13 099
208 327
13 608
2 990 740

12 408
7 788
68 377
7 806
1 628 418

4 675
76
15 878

12 408
12 463
68 453
7 806
1 644 296

Примітки
3
6

9

29
11

18
19

менше ніж 12
місяців
4

2021 рік
більше ніж 12
місяців
5

усього

1 988 525
862 450
49 744

9

73

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Примітка 23. Процентні доходи та витрати
Таблиця 23.1. Процентні доходи та витрати
(тис. грн.)
Найменування статті
2021 рік
2020 рік
2
3
4
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА
Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
1
Кредити та заборгованість клієнтів
22 614
40 048
2
Депозитні сертифікати Національного банку України,
114 167
19 833
розміщеними в банках України, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
3
Кошти в інших банках
197
561
4
Кореспондентські рахунки в інших банках
495
485
5
Усього процентних доходів за фінансовими активами,
137 473
60 927
які обліковуються за амортизованою собівартістю
Інші процентні доходи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
6
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
76 162
20 240
банком України, які обліковуються за справедливою
вартістю через прибутки/збитки
7
Усього процентних доходів за фінансовими активами,
76 162
20 240
що і обліковуються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки
8
Усього процентних доходів
213 635
81 167
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА
Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, які обліковуються за амортизованою собівартістю
9
Строкові кошти юридичних осіб
(2 540)
(3 649)
10
Інші залучені кошти
(880)
(1 181)
11
Строкові кошти фізичних осіб
(15 652)
(16 688)
12
Кошти інших банків
(3)
(1 445)
13
Поточні рахунки
(29 436)
(6 168)
14
Інші
(2 264)
(1 056)
15
Усього процентних витрат, розрахованих за
(50 775)
(30 187)
ефективною ставкою відсотка
16
Чистий процентний дохід/(витрати)
162 860
50 980

Рядок
1

Примітка 24. Комісійні доходи та витрати
Таблиця 24.1. Комісійні доходи та витрати
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування статті
2
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:
Розрахунково-касові операції
Інкасація
Операції з цінними паперами
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з
клієнтами
Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
Комісійні доходи за обслуговування кредитів ДІУ
Комісія за обслуговування депозитних чарунок
Інші
Усього комісійних доходів
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:
Розрахунково-касові операції

2021 рік
3

(тис. грн.)
2020 рік
4

2 300 038
30 705
636
24 759

775 056
6 022
627
8 097

2 212

4 949

807
777
17
2 359 951

1 859
2
589
80
797 281

(1 570 281)

(400 882)
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Операції з цінними паперами
Комісійні витрати за позабалансовими операціями
Комісійні витрати по залученню клієнтів
Комісійні витрати по платіжній системі VISA
Комісійні витрати по платіжній системі Mastercard
Комісійні витрати по коррахунках
Інші витрати
Усього комісійних витрат
Чистий комісійний дохід/витрати

(317)
(39 508)
(112 280)
(3 678)
(49)
(1 726 113)
633 838

(237)
(278)
(1 908)
(22 002)
(840)
(426 147)
371 134

Примітка 25. Інші операційні доходи
Таблиця 25.1. Інші операційні доходи
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2021 рік
3
61
19 691
11
110
2 897
1 0008
32 778

(тис. грн.)
2020 рік
4
61
34
35 773
1
8
17
1 220
37 114

Примітки
3

2021рік
4
(130 400)
(24 849)
(353)
(4)
(106)
(155 712)

(тис. грн.)
2020 рік
5
(60 594)
(12 283)
(144)
(13)
(82)
(73 116)

Примітки
3

2021 рік
4
(12 589)

(тис. грн.)
2020 рік
5
(6 727)

Найменування статті
2
Дохід від модифікації лізингу (оренди)
Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
Штрафи та пені, що отримані Банком
Доходи від оперативного лізингу (оренди)
Винагороди від страхових компаній
Дохід за надання консультаційно-інформаційних послуг
Інші
Усього операційних доходів

Примітка 26. Адміністративні та інші операційні витрати
Таблиця 26.1. Витрати на виплати працівникам
Рядок
1
1
2
3
4
5
6

Найменування статті
2
Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
Витрати на підготовку кадрів
Інші витрати на утримання персоналу
Усього витрат на виплати працівникам

Таблиця 26.2. Витрати зносу та амортизація
Рядок
1
1
2
3
4

Найменування статті
2
Амортизація основних засобів
Амортизація програмного забезпечення та інших
нематеріальних активів
Амортизація активів з права користування
Усього витрат зносу та амортизації

(1 924)

(1 071)

(13 261)
(27 774)

(8 701)
(16 499)

2021 рік
4

(тис. грн.)
2020 рік
5

Таблиця 26.3. Інші адміністративні витрати та операційні витрати
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статті
2
Витрати на утримання основних засобів та
нематеріальних активів
Витрати на утримання основних засобів, отриманих
у лізинг (оренду)
Витрати пов’язані з орендою
Сплата інших податків та зборів платежів, крім
податку на прибуток
Професійні послуги

Примітки
3

(6 855)

(4 782)

(2 872)

(965)

(348)

(226)

(3 755)

(2 092)

(62 627)

(1 958)

75

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Витрати на маркетинг та рекламу
Витрати зі страхування
Телекомунікаційні витрати
Витрати на аудит
Витрати на охорону
Експлуатаційні та господарські витрати
Витрати на винагороду за користування об’єкта
права інтелектуальної власності
Інші адміністративні та операційні витрати
Усього адміністративних та операційних витрат

6
7
8
9
10
11
12
13
14

(566)
(283)
(4 418)
(1 140)
(1 561)
(9 362)

(224)
(50 043)
(2 389)
(445)
(1 575)
(3 001)

(170 064)

(85 917)

(209 096)
(472 947)

(46 925)
(200 542)

Стаття «Інші адміністративні та операційні витрати» за 2021 рік складається з:
витрати на ПДВ (оренда) – 2 039 тис. грн.;
витрати по MasterCard – 100 282 тис. грн.;
витрати по VISA – 41 336 тис. грн.;
штрафи та пені, що сплачені банком – 29 764 тис.
грн.;
інші витрати - 35 675 тис. грн.
Примітка 27. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті
2
Поточний податок на прибуток
Зміна відстроченого податку на прибуток
Усього витрати податку на прибуток

(тис. грн.)
2020 рік
4
(366)
(337)
(703)

2021 рік
3
(138 341)
167
(138 174)

Таблиця 27. 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку
(збитку)
(тис. грн)
РяНазва статті
2021 рік
2020 рік
док
1
2
3
4
1
Прибуток до оподаткування
618 362
110 408
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою
2
(111 305)
(19 873)
оподаткування
КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3

4
5
5

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в
бухгалтерському обліку
Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському
обліку
Інші коригування
Витрати на податок на прибуток

2 016

19 170

(6 662)

-

(22 223)
(138 174)

(703)

У звітному 2021 році під час розрахунків з бюджетом, ставка податку на прибуток залишилась на рівні 18%.
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Таблиця 27.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов’язань за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядо
к
1
1
1.1
2
4

Найменування статті
2
Податковий вплив тимчасових різниць, які
зменшують (збільшують) суму оподаткування
та перенесені податкові збитки на майбутні
періоди
Основні засоби
Чистий відстрочений податковий актив
(зобов’язання)
Визнане відстрочене (податкове
зобов’язання)/податковий актив

Залишок на
початок
2021 року

Визнані в
прибутках/
збитках

3

4

Визнані в
іншому
сукупному
доході
5

524

167

-

691

524

167

-

691

524

167

-

691

524

167

-

691

Залишок
на кінець
2021 року
6

Таблиця 27.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов’язань за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядо
к
1
1
1.1
1.2
2
3
4

Найменування статті
2
Податковий вплив тимчасових різниць, які
зменшують (збільшують) суму оподаткування
та перенесені податкові збитки на майбутні
періоди
Основні засоби
Забезпечення оплати відпусток
Чистий відстрочений податковий актив
(зобов’язання)
Визнаний відстрочений податковий актив
Визнане відстрочене (податкове
зобов’язання)/податковий актив

Залишок на
початок
2020 року

Визнані в
прибутках/
збитках

3

4

Визнані в
іншому
сукупному
доході
5

2 445

(337)

(1 584)

524

2 444
1

(336)
(1)

(1 584)
-

524
-

2 445

(337)

(1 584)

524

1

(1)

-

-

2 444

(336)

(1 584)

524

Залишок
на кінець
2020 року
6

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
2021
2020
1
2
3
4
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку
480 188
109 705
2
Прибуток/(збиток) за рік
480 188
109 705
165 178
169 495
3
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту
2,91
0,65
акцію
АТ «АЙБОКС БАНК» в 2021 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, не враховуючи
акцій викуплених емітентом.
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.
4
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Таблиця 28.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті
2
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих
акцій банку
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Примітки
3

2021 рік
4
480 188
165 178
2,91

(тис. грн.)
2020 рік
4
109 705
169 495
0,65
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Примітка 29. Операційні сегменти
Таблиця 29.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2021 рік
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

1

2
Дохід від зовнішніх клієнтів
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Усього доходів сегментів
Процентні витрати
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів
Чистий збиток /(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів
за зобов’язаннями
Результат від переоцінки фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою
Комісійні витрати
Витрати на виплати працівникам
Витрати зносу та амортизація
Адміністративні та інші операційні витрати
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Роздрібне
банківське
обслуговування
3

Назва звітних сегментів
Корпоративне
Інвестиційна
банківське
діяльність
обслуговування
4
5

Нерозподілені
статті

Усього

6

7

1 551
10 358
22
11 931
(16 889)
(3 169)

212 084
2 348 957
32 756
2 593 797
(33 886)
(47 083)

636
636
-

-

213 635
2 359 951
32 778
2 606 364
(50 775)
(50 252)

-

11 031

-

-

11 031

-

2 734

-

-

2 734

11 382
(130 863)
(139)

473 500
(1 725 849)
(437 867)

(264)
-

(3 076)
(24 849)
(27 774)
(34 941)

484 882
(3 076)
(1 726 113)
(155 712)
(27 774)
(472 947)

(127 747)

836 377

372

(90 640)

618 362

79

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Таблиця 29.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

1

2
Дохід від зовнішніх клієнтів
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Усього доходів сегментів
Процентні витрати
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів
Чистий збиток /(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів
за зобов’язаннями
Результат від переоцінки фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою
Комісійні витрати
Витрати на виплати працівникам
Витрати зносу та амортизація
Адміністративні та інші операційні витрати
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Роздрібне
банківське
обслуговування
3

Назва звітних сегментів
Корпоративне
Інвестиційна
банківське
діяльність
обслуговування
4
5

Усього
Нерозподілені
статті
6

7

4 647
71 651
21
76 319
(17 171)
(7 651)

76 520
725 003
37 093
838 616
(13 016)
(63 087)

627
627
-

-

81 167
797 281
37 114
915 562
(30 187)
(70 738)

-

(9 671)

-

-

(9 671)

-

(1 211)

-

-

(1 211)

10 403
(60 833)
(371)

9 850
(425 910)
(197 341)

(237)
-

2 704
(12 283)
(16 499)
(2 830)

20 253
2 704
(426 147)
(73 116)
(16 499)
(200 542)

696

138 230

390

(28 908)

110 408
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Таблиця 29.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2021 рік

Рядок
1
1
2

Найменування статті
2
Активи сегментів
Зобов’язання сегментів

Роздрібне
банківське
обслуговування
3
6860
287 458

Назва звітних сегментів
Корпоративне
Інвестиційна
банківське
діяльність
обслуговування
4
5
1 760 903
1 123 637
2 466 872
-

(тис. грн.)
Усього
Нерозподілені
статті
6
914 336
236 410

7
3 805 736
2 990 740

Дані рядка 1 «Нерозподілені активи» на суму 914 336 тис. грн. складають з:
«Грошові кошти та їх еквіваленти» (кошти у касі банку та на коррахунку в НБУ) - 793 575 тис. грн.;
«Відстрочений податковий актив» - 692 тис. грн.;
«Інші активи» - 25 182 тис. грн.;
«Основні фонди та нематеріальні активи» - 84 502 тис. грн.;
«Право користування активами» - 10 385 тис. грн.;
Дані рядка 2 «Нерозподілені зобов’язання» на суму 236 410 тис. грн. складаються з:
«Інші фінансові зобов’язання» - 208 327 тис. грн.;
«Інші зобов’язання» - 13 608 тис. грн.;
«Резерви за зобов’язаннями» - 1 376 тис. грн.
«Зобов’язання з оренди» - 13 099 тис. грн.
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Таблиця 29.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2020 рік
(тис. грн.)
Назва звітних сегментів
Усього
Корпоративне
Інвестиційна
Нерозподілені
банківське
діяльність
статті
обслуговування
4
5
6
7
251 827
1 285 513
414 150
2 008 855
1 250 917
10 000
57 913
1 644 296

Роздрібне
банківське
обслуговування
1
2
3
1
Активи сегментів
57 365
2
Зобов’язання сегментів
325 466
Дані рядка 1 «Нерозподілені активи» на суму 414 150 тис. грн. складають з:
«Грошові кошти та їх еквіваленти» (кошти у касі банку та на коррахунку в НБУ) - 319 425 тис. грн.;
«Відстрочений податковий актив» - 525 тис. грн.;
«Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток» - 2685 тис. грн.;
«Інші активи» - 15 009 тис. грн.;
«Основні фонди та нематеріальні активи» - 65 475 тис. грн.;
«Право користування активами» - 11 031 тис. грн.;

Рядок

Найменування статті

Дані рядка 2 «Нерозподілені зобов’язання» на суму 57 913 тис. грн. складаються з:
«Інші фінансові зобов’язання» - 25 236 тис. грн.;
«Інші зобов’язання» - 7 806 тис. грн.;
«Резерви за зобов’язаннями» - 12 408 тис. грн.
«Зобов’язання з оренди» - 12 463 тис. грн.
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Таблиця 29.5. Інформація про географічні регіони
Рядок
1
1

Найменування статті
2
Доходи від зовнішніх
клієнтів

Україна
3
2 606 364

2021 рік
інші
країни
4
-

усього

Україна

5

6

2 606 364

915 562

(тис. грн.)
2020 рік
інші
усього
країни
7
8
-

915 562

Примітка 30. Управління фінансовими ризиками
Діяльності Банку властиві ризики. Банк створив організаційну структуру системи управління ризиками,
яка забезпечує чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління ризиками між суб’єктами
системи управління ризиками, а також між працівниками Банку, та передбачає їх відповідальність згідно з
таким розподілом. Система управління ризиками відповідає розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності,
видам, складності операцій Банку та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування,
контроль та пом’якшення всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу,
необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності (внутрішнього капіталу).
Банк здійснює комплексну оцінку наступних суттєвих видів ризиків: кредитний ризик, ризик
ліквідності, процентний ризик банківської книги, ринковий ризик, операційний ризик, ризики в платіжних
системах та комплаєнс ризик.
Процес незалежного контролю ризиків не належить до ризиків ведення діяльності, таких, наприклад,
як зміна середовища, технології та зміни в галузі. Такі ризики контролює Банк у ході процесу стратегічного
планування.
Структура управління ризиками
Метою політики управління ризиками є ідентифікація, моніторинг, аналіз і управління ризиками, з
якими стикається Банк. Система управління ризиками передбачає зважену політику щодо визначення
допустимого рівня ризиків, апетиту до ризиків, встановлених лімітів на ризики та, здійснення постійного
моніторингу їх дотримання, впровадження засобів контролю.
Суб’єктами системи управління ризиками Банку є:
Рада Банку
Правління Банку та його комітети:
Кредитний комітет;
Комітет по управлінню активами та пасивами;
Тендерний комітет;
Тарифний комітет;
Комітет з інформаційної безпеки та операційного ризику;
Комітет з питань управління непрацюючими активами.
Служба внутрішнього аудиту (третя лінія захисту);
Головний ризик – менеджер (CRO) та управління аналізу та контролю за ризиками (друга лінія
захисту);
Головний комплаєнс – менеджер (CCO) та управління комплаєнс та внутрішнього контролю (друга
лінія захисту);
Бізнес – підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).
Функції управління ризиками розподілені в Банку в такий спосіб:
Рада Банку. Рада Банку визначає загальну Стратегію управління ризиками в Банку, здійснює загальне
управління ризиками в Банку та має право створювати інші комітети та делегувати їм частину своїх функцій
з управління ризиками. Рада Банку несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та
ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїх діяльності.
Правління. Правління Банку забезпечує виконання завдань, рішень Ради Банку щодо впровадження системи
управління ризиками, уключаючи Стратегію та Політики з управління ризиками, Культуру управління
ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного управління ризиками.
Комітети. В процесі здійснення функції контролю і управління ризиками Правління банку (перша лінія
захисту) делегує частину своїх функцій, повноважень і безпосереднього управління ризиками профільним
комітетам Банку.
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Бізнес-підрозділи. Бізнес-підрозділи – суб’єкти першої лінії захисту. Перша лінія захисту включає в себе
процес управління визначеними Банком ризиками на рівні кожного структурного підрозділу Банку та його
процесів. В межах першої лінії захисту в Банку призначаються ризик – координатори. Ризик – координатори
відповідальні за поточне управління ризиками (оцінку, контроль, пом’якшення та звітування), ефективне
управління відповідними ризиками, в банківських процесах в яких вони приймають участь.
Друга лінія захисту. Рада Банку створила постійно діючий підрозділ з управління ризиками: управління
аналізу та контролю за ризиками та управління комплаєнс та внутрішнього контролю і забезпечує
незалежність цих підрозділів.
Управління аналізу та контролю за ризиками. Підрозділ підпорядковується Головному ризик – менеджеру
(CRO). Головний ризик – менеджер (CRO) має право бути присутнім на засіданнях Правління Банку,
профільних комітетів, утворених Правлінням Банку, та накладати заборону (вето) на рішення цих органів,
якщо реалізація таких рішень призведе до порушення встановленого ризик – апетиту та/або затверджених
лімітів ризику, та невідкладно інформує Раду Банку про такі рішення.
Управління комплаєнс та внутрішнього контролю. Підрозділ підпорядковується Головному комплаєнс –
менеджеру (CCO). Головний комплаєнс – менеджер (CCO) має право бути присутнім на засіданнях Правління
Банку, профільних комітетів, утворених Правлінням Банку, та накладати заборону (вето) на рішення цих
органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення вимог законодавства, відповідних стандартів
професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, конфлікту інтересів, та невідкладно інформує Раду
Банку про такі рішення.
Третя лінія захисту. Служба внутрішнього аудиту періодично проводить аудит процесів управління
ризиками, що відбуваються у Банку, під час якого перевіряється як достатність процедур, так і виконання цих
процедур Банком.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань відповідно до умов
договору. Кредитний ризик виникає за всіма активними банківськими операціями, за винятком боргових
цінних паперів та інших фінансових інструментів у торговій книзі Банку. Банк дотримується консервативної
кредитної політики. Банк фінансує позичальників тільки після детальної оцінки всіх можливих ризиків,
пов’язаних з діяльністю цих позичальників. Банк проводить диверсифікацію кредитного портфеля за групами
ризику та уникає кредитування позичальників, фінансування яких пов’язане з високим рівнем кредитного
ризику.
Основними методами управління кредитним ризиком є:
- встановлення граничних значень лімітів;
- визначення загальних критеріїв прийнятності кредитування;
- встановлення загальних умов щодо кредитування;
- встановлення порядку ухвалення кредитних рішень;
- затвердження підходів щодо кредитного адміністрування та моніторингу;
- затвердження підходів щодо завчасного виявлення за допомогою індикаторів раннього реагування та
управління непрацюючими активами;
- проведення стрес-тестування кредитного ризику;
- формування резервів відповідно до вимог МСФЗ та визначення розміру кредитного ризику
відповідно до вимог НБУ;
- встановлення граничних значень обов’язкових нормативів відповідно до чинного законодавства та
внутрішніх положень Банку.
Для мінімізації кредитного ризику на ринку міжбанківського кредитування та ринку цінних паперів
проводиться аналіз банків-контрагентів/емітентів цінних паперів з метою встановлення відповідних лімітів.
Фактичне значення нормативів кредитного ризику Н7, Н8, Н9 на звітні дати наведено в таблиці:
На кінець дня
На кінець дня
Норматив
31.12.2021р., % 31.12.2020p., %
норматив максимального розміру кредитного ризику на одного
19,04
14,35
контрагента, Н7 (не більше 25%)
норматив великих кредитних ризиків, Н8 (не більше 800%)
45,44
25,02
норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з
2,04
1,13
пов’язаними з банком особами, Н9 (не більше 25%)
Кредитна якість фінансових активів
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Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи контролю рівня
ризиків, що притаманні як контрагентам, та і окремим портфелям активів. Ця система забезпечує можливість
сфокусованого управління існуючими ризиками, а також дозволяє порівнювати розмір кредитного ризику за
різними видами діяльності, географічними регіонами і продуктами. Система спирається на низку фінансовоаналітичних методів, а також на оброблені ринкові дані, що являють собою основну вихідну інформацію для
оцінки ризику контрагентів.
Керівництво оцінює зменшення корисності кредитів клієнтам шляхом оцінки ймовірності погашення та
відшкодування авансів на основі аналізу окремих позичальників за окремо взятими суттєвими кредитами, а
також у сукупності за кредитами з аналогічними умовами та характеристиками ризику. Чинники, взяті до
уваги при оцінці окремих кредитів, враховують історію погашення, поточний фінансовий стан позичальника,
своєчасність погашення та заставу, часові рамки з виплати майбутніх процентів, стан економічної галузі
діяльності позичальника тощо. Для оцінки суми зменшення корисності керівництво оцінює суми та строки
майбутніх платежів у рахунок погашення основної суми та процентів за кредитом, а також суми надходження
від продажу застави.
Визнання та облік резервів за активними операціями здійснюються Банком з урахуванням основних
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності:
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»;
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»;
Резерви за активними операціями є визначеним об’ємом очікуваних кредитних збитків, які зменшують
балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена визнанням банку очікуваних
кредитних збитків таких активів. Зазначені резерви формуються Банком за:
- наданими кредитами клієнтам (юридичним та фізичним особам)
- кредитами та вимогами до банків (включаючи операції зворотного репо, розміщення коштів на
- кореспондентських рахунках, кошти в розрахунках);
- дебіторською заборгованістю ( за фінансовою та господарською діяльністю Банку);
- цінними паперами;
- похідними фінансовими активами;
- наданими фінансовими зобов’язаннями (юридичним і фізичним особам, іншим банкам).
Згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 9), оцінка очікуваних кредитних
збитків (формування резервів) за активними операціями здійснюється Банком на підставі оцінки суттєвості
зростання кредитного ризику за період, що починається з дати порівняння, яка визначається як:
- дата, на яку Банк став стороною договору за безвідкличним зобов’язанням з кредитування чи за
зобов’язанням з кредитування, яке не є безумовно відкличним,
- для позабалансових операцій та фінансових активів, що були визнані внаслідок використання
Боржником частини прав за безвідкличними зобов’язаннями Банку з кредитування чи за зобов’язаннями з
кредитування, яке не є безумовно відкличними;
- дата первісного визнання активу, визначена відповідно до облікової політики Банку – для інших
фінансових активів.
В рамках загального підходу резерв під знецінення розраховується на основі:
- очікуваних кредитних збитків протягом року – для фінансових інструментів без ознак суттєвого
зростання кредитного ризику з дати порівняння;
- очікуваних збитків протягом всього терміну дії – для фінансових інструментів, за якими виявлено
суттєве зростання кредитного ризику.
Для оцінки очікуваних кредитних збитків за фінансовою дебіторською заборгованістю застосовується
спрощений підхід, відповідно до якого очікувані кредитні збитки розраховуються одразу на весь термін дії
таких фінансових активів.
Для фінансових інструментів, що були знецінені в момент їх придбання, застосовується підхід, за яким
резерв розраховується в розмірі накопичених змін у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь період
існування фінансового інструменту. На дату початкового визнання Банк враховує очікувані кредитні збитки
при визначенні ефективної процентної ставки за такими фінансовими інструментами і резерв за такими
інструментами не розраховується. В подальшому Банк визначає зміни з моменту початкового визнання в
накопиченому розмірі очікуваних кредитних збитків за весь період існування фінансового інструменту.
На першому етапі у відповідності з загальним підходом в залежності від міри погіршення кредитної
якості з моменту початкового визнання Банк відносить фінансові інструменти до однієї з наступних стадій:
Стадія 1 – Фінансові інструменти, за якими не спостерігалося суттєвого збільшення кредитного ризику, за
якими розраховуються 12-місячні очікувані кредитні збитки;
Стадія 2 – Фінансові інструменти із значним збільшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, за якими
розраховуються кредитні збитки на весь термін їх дії.
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Стадія 3 – Фінансові інструменти в дефолті, за якими розраховуються очікувані кредитні збитки на весь
термін їх дії (включаючи первісно знецінені активи).
На другому етапі для оцінки знецінення Банк застосовує два підходи до резервування: індивідуальний та
колективний:
- індивідуальний для фінансових інструментів, які вважаються суттєвими (загальна сума
заборгованості за активом дорівнює або перевищує 1% уставного капіталу Банку) та/або для яких виявлено
суттєве зростання кредитного ризику чи наявні ознаки дефолту.
- колективний для фінансових інструментів, які не вважаються суттєвими та за якими не виявлено
суттєвого зростання кредитного ризику та ознак дефолту. Банком застосовується оцінка на рівні портфеля.
Контроль за дотриманням встановлених правил і процедур по управлінню кредитним ризиком
здійснюється в рамках системи внутрішнього контролю Банка.
Ринковий ризик
Ознакою ринкових ризиків є залежність Банку від кон’єктури ринку. Ринкові ризики включають в себе
ризик дефолту, процентний ризик торгової книги, ризик кредитного спреду, фондовий, валютний, товарний
ризик, ризик волатильності.
Метою управління ринковими ризиками є підтримання прийнятного для Банку рівня, визначеного
відповідно до стратегічних завдань. Пріоритетним є забезпечення максимального збереження активів і
капіталу на основі зменшення (виключення) можливих збитків та недоодержання прибутку по вкладенням у
фінансові інструменти, включаючи вкладення в іноземну валюту і дорогоцінні метали.
Банк для вимірювання ринкових ризиків та управління ними використовує такі інструменти:
- для ризику дефолту – оцінку кредитного ризику за активними банківськими операціями;
- для процентного ризику торгової книги та ризику кредитного спреду – метод модифікованої дюрації;
- для ризик волатильності, фондового, валютного та товарного ризиків – метод вартості під ризиком
(VaR);
- стрес – тестування ринкових ризиків.
Валютний ризик
Валютний ризик полягає в тому, що зміни офіційних курсів валют впливають на дохід Банку або на
вартість його портфелів фінансових інструментів. Банк має активи та зобов’язання, виражені в декількох
іноземних валютах. Валютний ризик виникає в тому випадку, коли фактичні або прогнозовані активи в
іноземній валюті є більшими або меншими, ніж зобов’язання в тій самій валюті. Керівництво Банку
встановлює ліміти та здійснює постійний моніторинг валютних позицій відповідно до постанов НБУ та
затвердженої внутрішньої методології. Політика щодо відкритих валютних позицій обмежена певними
максимальними значеннями, встановленими відповідно до законодавства України, і НБУ здійснює їх
ретельний щоденний моніторинг.
Основними методами по управлінню валютним ризиком є: прогнозування курсів, лімітування валютної
позиції, лімітування втрат (Stop loss), хеджування. При прогнозуванні курсів використовуються дані минулих
періодів, з урахуванням сезонних особливостей динаміки курсу, використовується технічний аналіз.
Лімітування валютної позиції обмежує обсяг ризику, який пов’язаний із несприятливою зміною курсів валют,
які Банк приймає на себе. Під лімітом відкритої валютної позиції розуміється встановлене кількісне
обмеження на співвідношення між відкритою валютною позицією і власним капіталом Банку. Управління
валютним ризиком здійснюється шляхом контролю за внутрішніми та зовнішніми нормативами та лімітами.
Таблиця 30.1. Аналіз валютного ризику

Рядок

Назва валюти

1
1
2

2
Долари США
Євро
Фунти
стерлінгів
Інші
Усього

3
4
5

(тис. грн.)
2020 рік
монетарні
чиста
зобов’язання
позиція
7
8
254 939
27 589
387 505
(4 966)

монетарні
активи
3
339 403
738 241

2021 рік
монетарні
зобов’язання
4
339 590
702 521

чиста
позиція
5
(187)
35 720

монетарні
активи
6
282 528
382 539

2 094

5

2 089

282

5

277

921
1 080 659

651
1 042 767

270
37 892

380
665 729

44
642 493

336
23 236
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Таблиця 30.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного
курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні
характеристики залишаються фіксованими
(тис. грн.)
2021 рік
2020 рік
вплив на
вплив на
вплив на
Рядок
Найменування статті
вплив на
прибуток
власний
власний
прибуток (збиток)
(збиток)
капітал
капітал
1
2
3
4
5
6
1
Зміцнення долара США на 50%
93
93
(13 795)
(13 795)
2
Послаблення долара США на 5%
(9)
(9)
1 379
1 379
3
Зміцнення євро на 50%
(17 860)
(17 860)
2 483
2 483
4
Послаблення євро на 5%
1 786
1 786
(248)
(248)
5
Зміцнення фунта стерлінгів на 50%
(1 045)
(1 045)
(138)
(138)
6
Послаблення фунта стерлінгів на 5%
104
104
14
14
Зміцнення інших валют та
7
(14)
(14)
(14)
(14)
банківських металів на 5%
Послаблення інших валют та
8
14
14
14
14
банківських металів на 5%
Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної
валюти.
Таблиця 30.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що
всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
(тис. грн.)
Середньозважений валютний
Середньозважений
курс 2021 року
валютний курс 2020 року
Рядок
Найменування статті
вплив на
вплив на
вплив на
вплив на
прибуток
власний
прибуток
власний
(збиток)
капітал
(збиток)
капітал
1
2
3
4
5
6
1
Зміцнення долара США на 50%
93
93
(13 155)
(13 155)
2
Послаблення долара США на 5%
(9)
(9)
1 316
1 316
3
Зміцнення євро на 50%
(18 661)
(18 661)
2 201
2 201
4
Послаблення євро на 5%
1 866
1 866
(220)
(220)
5
Зміцнення фунта стерлінгів на 50%
(1 065)
(1 065)
(125)
(125)
6
Послаблення фунта стерлінгів на 5%
106
106
12
12
Зміцнення інших валют та банківських
7
(14)
(14)
(160)
(160)
металів на 5%
Послаблення інших валют та
8
14
14
16
16
банківських металів на 5%
Процентний ризик банківської книги (IRRBB)
Процентний ризик банківської книги включає такі ризики:
- ризик розривів, який виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою
процентною ставкою) або зміни величини індексу процентної ставки (для інструментів із плаваючою
процентною ставкою) активів, зобов’язань та позабалансових позицій в банківській книзі;
- базисний ризик, який виникає через те, що немає достатньо тісного зв’язку між коригуванням ставок,
отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є
однаковими;
- ризик опціонності, який виникає через проведення Банком операцій з опціонами (автоматичний ризик
опціонності) або наявності вбудованих опціонів у стандартних продуктах Банку (поведінковий ризик
опціонності).
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Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових ставок впливають на процентну маржу
і на чистий дохід від процентів. Коли строки активів, що приносять процентний дохід, відрізняються від
строків зобов’язань, за якими нараховуються проценти, чистий дохід від процентів збільшуватиметься або
зменшуватиметься в результаті зміни процентних ставок. Із метою управління процентним ризиком
керівництво Банку постійно проводить оцінку ринкових процентних ставок за різними видами активів і
зобов’язань. За якими нараховуються проценти.
Процентна маржа за активами і зобов’язаннями, що мають різні строки виплат, може збільшуватись у
результаті зміни ринкових процентних ставок. На практиці Банк змінює проценті ставки за активами і
зобов’язаннями, беручи до уваги поточні ринкові умови і взаємні домовленості, що оформлюються додатком
до основного договору, в якому зазначається нова процентна ставка.
Відповідальність за управління процентним ризиком покладено на Комітет по управлінню активами
та пасивами. Управління процентним ризиком здійснюється за допомогою методу аналізу розриву в активах
і зобов’язаннях, у рамках якого визначається та аналізується різниця, або «розрив», між активами та
зобов’язаннями, чутливими до коливань процентних ставок.
У разі зміни кон’юктури ринку керівництво Банку відповідно до умов договорів може змінювати
проценті ставки за кредитами клієнтам. Крім того, Банк регулярно переглядає проценті ставки залучення
коштів клієнтів залежно від кон’юктури ринку. Банк розраховує показник абсолютного процентного ризику
або зміни чистого процентного доходу за сценарієм паралельних зсувів кривої доходності.
Таблиця 30.4. Загальний аналіз процентного ризику
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

На вимогу
і менше 31
дня

Від
366(367)
днів до 2
років
5

Від 32 до
365(366)
днів

1

Понад 2
років

Усього

2
3
4
6
7
2021 рік
1
Усього фінансових активів
2 403 826
924 618
130 798
224 472
3 683 714
Усього фінансових
2
2 829 820
85 224
4 896
3 897
2 923 837
зобов’язань
Чистий розрив за
процентними ставками
3
(425 994)
839 394
125 902
220 575
759 877
на кінець звітного
періоду
2020 рік
4
Усього фінансових активів
1 758 413
116 966
4 008
23 301
1 902 688
Усього фінансових
5
1 264 768
335 647
4 543
6 661
1 611 619
зобов’язань
Чистий розрив за
процентними ставками
6
493 643
(218 681)
(535)
16 640
291 069
на кінець звітного
періоду
Відсотки нараховуються по всім статтям активів та зобов’язань за фіксованою процентною ставкою.
Чистий розрив в кожному діапазоні часу розраховується як різниця між відповідними активами та
зобов’язаннями.
Таблиця 30.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
(%)
Рядок

Найменування статті

1

2

1
2

Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кредити та заборгованість
клієнтів
Зобов’язання

гривня
3

2021 рік
долари
євро
США
4
5

10,6

-

-

11,8

9,0

0,9

2020 рік
долари
євро
США
8
9

інші

гривня

6

7

-

11,1

-

22,2

10,0

-

інші
10
-
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Кошти банків
Кошти клієнтів
6,4
1,4
0,4
9,1
поточні рахунки
строкові кошти
6,4
1,4
0,4
9,1
Інші залучені кошти
Субординований борг
У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.
розраховується у відсотках у річному обчисленні.
3
4
4.1
4.2
5
6

3,0
1,5
3,0
1,5
Процентна ставка

Операційний ризик
Операційний ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат чи недоотримання
запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або
ненавмисних дій працівників Банку чи інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем Банку або внаслідок
впливу зовнішніх чинників. Операційний ризик уключає юридичний ризик, ризик репутації та стратегічний
ризик.
Основним компонентом операційного ризику, що підлягає регулюванню, є вчинення несанкціонованих
операцій, помилки в роботі персоналу, порушення та збій в роботі комп’ютерних мереж і обладнання.
З метою мінімізації операційного ризику, а також виключення можливих збитків (втрат) в Банку на
постійній основі здійснюється виявлення та збір даних про внутрішні і зовнішні чинники операційного
ризику. На основі отриманої інформації формується аналітична база даних про виявлені події операційного
ризику, де відображаються відомості про види і розміри операційних збитків в розрізі напрямів діяльності
Банку, окремих банківських операцій та інших угод, обставин їх виникнення і виявлення. Управління аналізу
та контролю за ризиками здійснює аналіз і дає оцінку операційного ризику відповідно до рекомендацій
Базельського комітету з банківського нагляду з використанням бально - вагового методу, сутність якого
полягає в оцінці операційного ризику в порівнянні з заходами щодо його мінімізації. Застосування бально вагового методу оцінки операційного ризику дозволяє виявити слабкі та сильні сторони в його управлінні.
Банк використовує такі методи реагування:
- мінімізація (пом’якшення) ризику – вживання необхідних заходів, спрямованих на зниження рівня
виявленого ризику до прийнятного;
- прийняття ризику – після проведення аналізу обставин виявлення ризику реалізації заходів щодо його
мінімізації не є економічно обґрунтованою;
- уникнення ризику – відмова від проведення операцій банківського процесу із властивим ризиком;
- страхування (передавання) ризику – страхування операційних ризиків, які не можуть управлятися
Банком і виходять за рамки його безпосереднього контролю.
Ризики в платіжних системах.
Банк створив систему управління ризиком в платіжних системах, яка забезпечує безперервний аналіз
операцій, яким властивий ризик в платіжних системах з метою невідкладного, своєчасного прийняття
управлінських рішень щодо пом’якшення таких ризиків та зменшення пов’язаних із ними втрат (збитків).
Банк досягає мети управління ризиками в платіжних системах на підставі системного підходу, який
передбачає вирішення наступних завдань:
- налагодження ефективної системи ідентифікації (виявлення), оцінки (вимірювання), моніторингу і
контролю за ризиками в платіжних системах;
- налагодження ефективної системи підтримки та прийняття управлінських рішень в частині
управління ризиками в платіжних системах;
- забезпечення інтегрування системи управління ризиками в платіжних системах до загальної системи
управління ризиками в Банку;
- розподіл повноважень та відповідальності щодо управління ризиками в платіжних системах між
уповноваженими колегіальними органами Банку, його структурними підрозділами;
- обмеження ризиків в платіжних системах шляхом визначеного ризик – апетиту (формування системи
лімітів/обмежень), впровадження процедур, регламентів, положень та методик щодо окремих операцій та
індикаторів раннього попередження шахрайських дій;
- забезпечення спроможності Банку покривати відтік грошових коштів за кризовим сценарієм (в разі
системної кризи, або близької до системної кризи ліквідності);
- виконання вимог НБУ щодо дотримання показників економічних нормативів;
- отримання оперативної та об’єктивної інформації про стан та величину ризиків в платіжних системах;
- здійснення всебічної кількісної та якісної оцінки ризиків в платіжних системах;
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- встановлення взаємозв’язків між окремими видами ризиків з метою розробки заходів для обмеження
чи зменшення їх рівня;
- створення системи управління ризиками в платіжних системах та системи швидкого та адекватного
реагування, що спрямована на запобігання досягнення ризиків критичних значень для Банку.
Комплаєнс ризик
Комплаєнс ризик – це імовірність виникнення збитків та/або санкцій, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання Банком вимог законодавства,
нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики,
виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів Банку.
Банк прагне максимально уникати комплаєнс-ризиків шляхом підтримання високого рівня культури
управління комплаєнс-ризиками, постійного навчання персоналу, чіткого виконання норм законодавства
України, нормативних актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, оцінки зовнішніх
та внутрішніх факторів, що можуть спричинити виникнення комплаєнс-ризиків, та завчасного реагування на
них.
З метою контролю рівня комплаєнс-ризику в Банку запроваджена ефективна система:
- виявлення комплаєнс-ризиків та інцидентів, забезпечення своєчасного реагування на них;
- виявлення потенційних та наявних конфліктів інтересів, забезпечення своєчасного їх
уникнення/усунення;
- залучення управління комплаєнс для вирішення проблемних питань, які знаходяться в його
компетенції;
- аналізу нових продуктів та значних змін в діяльності Банку (до моменту їх запровадження);
- аналізу рішень колегіальних органів Банку;
- аналізу звітності підрозділів Банку, в т.ч. звітів аудиту, тощо;
- ескалації виявлених ризиків та/або порушень, та організації процесу реагування на них.
Концентрація інших ризиків
Банк надає загальну характеристику будь-якої суттєвої концентрації ризику.
Крім фінансових ризиків банком визначаються також функціональні ризики. Функціональні ризики
пов’язані із процесами створення й впровадження нових банківських продуктів і послуг, збору, обробки
аналізу й передавання інформації, підготовки кадрового потенціалу та виконанням інших адміністративногосподарських операцій.
Функціональні ризики важко виміряти кількісно й визначити розмір можливих втрат у грошовому
вигляді. Але функціональні ризики небезпечні не менш, ніж інші види банківських ризиків, причому зрештою
вони також можуть призвести до фінансових втрат. Зниження функціональних ризиків досягається
удосконаленням системи внутрішнього контролю, розвитком та вдосконаленням документообігу, внутрішніх
методик та техніко-економічного забезпечення виконання банківських операцій. Зниженню таких ризиків
сприяє також продумана ресурсна, матеріально-технічна та кадрова політика.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності та при управлінні позиціями. Він
передбачає як ризик неможливості фінансування активів у належний строк і за належними ставками, так і ризик
неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною та у належний строк, а також ризик невиконання Банком
своїх зобов’язань за виплатами при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.
Метою управління ліквідністю є забезпечення спроможності Банку своєчасно і повною мірою
виконувати свої грошові та інші зобов’язання, що випливають з угод з використанням фінансових інструментів.
Управління ризиком ліквідності – це здійснення процесу врівноваження активів і зобов’язань Банку за
сумами і строками до погашення з урахуванням аспектів ризику ліквідності ринку та управління балансовим
ризиком ліквідності. У процесі управління ліквідністю Банк керується наступними основними принципами:
- управління ліквідністю здійснюється щоденно та безперервно;
- при прийнятті рішень Банк вирішує конфлікт між ліквідністю і прибутковістю на користь ліквідності;
- кожна угода, що впливає на стан ліквідності, повинна бути прийнята до уваги з врахуванням ризику
ліквідності.
Управління ліквідністю Банком здійснюється трьома способами:
- шляхом управління активами;
- шляхом управління пасивами;
- шляхом поєднання вищевказаних способів.
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Спосіб управління активами полягає у створенні диверсифікованого портфеля активів із різним
показником ліквідності, до якого обов’язково повинні входити високоліквідні активи, такі як: казначейські
зобов'язання, ліквідні цінні папери, короткострокові міжбанківські кредити. До основних методів управління
ліквідністю, що направлені, в основному, на управління активами, відносяться:
- метод фондового пулу, задача якого полягає у визначенні частки первинних та вторинних активів для
забезпечення ліквідності. До первинних активів належать активи, що можуть бути негайно реалізовані для
задоволення кредиторів і вкладників банку (каса, платіжні документи на інкасо, кошти на кореспондентських
рахунках). До вторинних активів належать ліквідні цінних папери та у деяких випадках – кошти на позичкових
рахунках. Після визначення обсягу первинних та вторинних активів Банк із залишкової суми може надавати
кредити, а в останню чергу при розміщенні коштів визначається склад портфеля цінних паперів.
- метод розподілу активів, при якому враховується залежність ліквідних активів від джерел залучених
Банком коштів і встановлюється співвідношення між відповідними видами активів і пасивів.
- метод управління кредитною позицією, який полягає у визначенні кредитної позиції, тобто обсягу
грошових коштів, які Банк одержить у короткостроковому періоді, якщо не відновлюватиме короткострокові
кредити.
Спосіб управління пасивами полягає у створенні диверсифікованого портфеля зобов’язань за
джерелами, інструментами та строками запозичень, достатнього для покриття очікуваного попиту на ліквідні
кошти. Основними джерелами таких позик є: депозити юридичних та фізичних осіб, залишки на поточних
рахунках клієнтів, міжбанківські кредити та депозити, короткострокові позики в Національному банку України,
цінні папери, що емітовані Банком. Потенційний ризик у цьому випадку може виникати, коли Банк вимушений
буде „переплачувати” за кошти, або коли кошти будуть недоступними на ринку. При залученні коштів треба
враховувати: обов’язкові резерви, витрати на обслуговування зобов’язань та маркетингових зусиль по
створенню нових продуктів, процентні витрати.
Основним інструментом управління ліквідністю Банку є прогнозування потоків грошових коштів. З
метою оперативного управління ліквідністю складається поточний прогноз за платежами Банку та клієнтів, що
складений з урахуванням ступеню їх вірогідності та внесений у програму управління операційною ліквідністю.
Для оцінки та контролю ризика ліквідності використовуються метод GAP-розривів - розриви по активах і
пасивах в часових інтервалах. Щомісячно розраховуються значення лімітів розриву ліквідності за всіма
строками погашення активів та зобов’язань Банку в цілому та по видах валют, які порівнюються із
встановленими внутрішньобанківськими нормативними значеннями. Також Банком здійснюється щоденний
контроль за дотриманням зовнішніх лімітів, що встановлені Національним банком України згідно діючої
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, а саме:
коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) – не менше 100%;
коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRIB) – не менше 100%;
коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами – не менше 100%;
норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як співвідношення ліквідних
активів та короткострокових зобов’язань з початковим терміном погашення до одного року; значення нормативу
– не менше 60%.
До цих лімітів треба додати вимоги щодо формування Банком обов’язкових резервів коштів на
кореспондентському рахунку.
Таблиця 30.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2021 рік
У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом на
недисконтованій основі.
(тис. грн.)
На вимогу та Від 1 до 3
Від 3 до
Від 12 міс. Понад 5
Рядок
Найменування статті
Усього
менше 1 міс.
міс.
12 міс.
до 5 років
років
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кошти банків
1 733
1 733
2
Кошти клієнтів
2 625593
25 962
52 743
4 189
2 708 487
2.1
Кошти фізичних осіб
207 012
25 962
51 106
3 375
287 455
Кошти юридичних
2.2
2 418 581
1 637
814
2 421 032
осіб
3
Інші залучені кошти
144
111
490
1 813
2 732
5 290
Інші фінансові
4
206 350
115
1 802
60
208 327
зобов’язання
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Рядок

Найменування статті

1

На вимогу та
менше 1 міс.
3

Від 1 до 3
міс.
4

Від 3 до
12 міс.
5

Від 12 міс.
до 5 років
6

Понад 5
років
7

Усього

2
8
Інші позабалансові
5
зобов’язання
10 098
25 524
61 770
38 869
429
136 690
кредитного характеру
Усього потенційних
майбутніх виплат за
6
2 843 918
51 712
116 805
44 931
3 161
3 060 527
фінансовими
зобов’язаннями
До «Інші зобов’язання кредитного характеру» входять зобов’язання за всіма видами гарантій та з
кредитування.
Таблиця 30.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

1
1
2
2.1

2
Кошти банків
Кошти клієнтів
Кошти фізичних осіб
Кошти юридичних
осіб
Інші залучені кошти
Інші фінансові
зобов’язання
Інші позабалансові
зобов’язання
кредитного характеру
Усього потенційних
майбутніх виплат за
фінансовими
зобов’язаннями

2.2
3
4
5

6

На вимогу та
менше 1 міс.
3
778
1 195 741
156 710

Від 1 до 3
міс.
4
161 920
31 782

Від 3 до
12 міс.
5
172 676
115 486

Від 12 міс.
до 5 років
6
4 047
4 047

Понад 5
років
7
696
-

8
778
1 535 080
308 025

1 039 031

130 138

57 190

-

696

1 227 055

169

139

615

2 819

3 566

7 308

68 080

121

176

76

-

68 453

151 056

33 326

21 200

76 949

273

282 804

1 415 824

195 506

194 667

83 891

4 535

1 894 423

Усього

До «Інші зобов’язання кредитного характеру» входять зобов’язання за всіма видами гарантій та з
кредитування.
Таблиця 30.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі
очікуваних строків погашення за 2021 рік на дисконтованій основі
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

1

2
Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Інвестиції в цінні папери
Кредити та заборгованість
клієнтів
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти в інших банках
Кошти клієнтів

1
2
3
4
5
6
7

На вимогу
та менше 1
міс.

Від 1 до 3
міс.

Від 3 до
12 міс.

Від 12
міс. до 5
років

Понад 5
років

Усього

3

4

5

6

7

8

1 988 525

-

-

-

-

1 988 525

54 740

343 370

464 340

261 187

-

1 123 637

15 631

5 580

28 078

19 515

2 731

71 535

343 113
2 402 009

70 864
419 814

14 202
506 620

280 702

71 838
74 569

500 017
3 683 714

1 733
2 625593

25 962

52 743

4 189

-

1 733
2 708 487
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Інші залучені кошти
144
111
490
1 813
2 732
5 290
Інші фінансові зобов’язання
206 350
115
1 802
60
208 327
Усього фінансових
10
2 833 820
26 188
55 035
6 062
2 732
2 923 837
зобов’язань
Чистий розрив ліквідності на
759 877
11
(431811)
393 626
451 585
274 640
71 837
кінець дня 31 грудня
Сукупний розрив ліквідності
12
(431811)
(38 185)
413 400
138 760
66 923
на кінець дня 31 грудня
В таблиці чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими активами та фінансовими
зобов’язаннями. Сукупний розрив за колонкою 3 «На вимогу та менше 1 міс.» дорівнює чистому розриву
ліквідності за цією колонкою.
Сукупний розрив за колонками інших строків погашення дорівнює сумі сукупного розриву за попередньою
колонкою та чистого розриву за колонкою, що обраховується.
8
9

Таблиця 30.11 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних
строків погашення за 2020 рік на дисконтованій основі
(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

1

2
Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Інвестиції в цінні папери
Кредити та заборгованість
клієнтів
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти в інших банках
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Усього фінансових
зобов’язань
Чистий розрив ліквідності на
кінець дня 31 грудня
Сукупний розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня

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

На вимогу
та менше 1
міс.

Від 1 до 3
міс.

Від 3 до
12 міс.

Від 12
міс. до 5
років

Понад 5
років

Усього

3

4

5

6

7

8

899 701

-

-

-

-

899 701

636 615

7 218

2 863

-

55

646 751

61 151

4 595

84 839

4 676

5 580

160 841

164 063
1 761 530

21
11 834

16 500
104 202

4 676

14 811
20 446

195 395
1 902 688

778
1 195 741
169
68 080

161 920
139
121

172 676
615
176

4 047
2 819
76

696
3 566
-

778
1 535 080
7 308
68 453

1 264 768

162 180

173 467

6 942

4 262

1 611 619

493 645

(150 296)

(68 385)

(53)

16 158

291 069

493 645

343 349

274 964

274 911

258 753

-

Політичний ризик
Політичний ризик – це ймовірність відхилення від запланованих показників Банку через дестабілізацію
політичної ситуації в країні.
Під час розроблення Банком стрес-сценарію впливу Політичного ризику враховувались наступні події:
Подія № 1 Відтоки валютних коштів до запитання юридичних та фізичних осіб;
Подія № 2 Відтоки депозитів юридичних та фізичних осіб у всіх валютах;
Подія № 3 Відтоки коштів в гривні юридичних та фізичних осіб.
При врахуванні даних подій політичного ризику був розрахований вплив на фінансовий результат та
нормативи Банку.
Так зокрема при настанні Події № 1 були враховані наступні наслідки на фінансовий результат :
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-

недоотримання процентного доходу за валютними ОВДП, комісійного доходу за операціями на
валютному ринку на рівні 100%. Як результат даного припущення, Банком буде недоотримано 33 910
тис. грн. фінансового результату. Прогнозне річне значення фінансового результату спрогнозовано
на рівні 446 278 тис. грн..

Нормативи Банку при настанні Події № 1 матимуть наступні прогнозні значення:
Прогнозні нормативи НБУ

Подія № 1

(Н1), тис. грн.

507 869,64

(Н2), %

32,15%

(Н6) ,%

118,26%

ЛСРвв,%

311,50%

ЛСРів,%

94,48%

NSFRвв,%

419,33%

NSFRів,%

281,13%

Н7,%

20,31%

Л13-1,%

7,51%

Л13-2,%

0,05%

При припущенні настання Події №1 всі прогнозні нормативи Банку без порушень, окрім нормативу
ліквідності ЛСР в іноземній валюті, прогнозне середнє значення якого 94,5% при нормативному 100%.
Норматив ліквідності ЛСР в іноземній валюті може бути приведений до нормативного значення завдяки
збільшенню касових залишків в валюті.
При настанні Події № 2 були враховані наступні наслідки на фінансовий результат :
- Недоотримання процентного доходу за кредитними операціями с клієнтами та недоотримання РКО
з клієнтами Банку в розмірі 50%.
- Як результат даного припущення, Банком буду недоотримано 50 900 тис. грн. фінансового
результату. Прогнозне річне значення фінансового результату Банку сплановано на рівні 429 288 тис.
грн.
Нормативи Банку при умові настанні Події № 2 будуть мати наступні значення:

Прогнозні нормативи НБУ

Подія № 2

(Н1), тис. грн.

490 879,86

(Н2), %

31,07%

(Н6) ,%

110,69%

ЛСРвв,%

414,13%

ЛСРів,%

152,68%

NSFRвв,%

415,33%

NSFRів,%

269,76%

Н7,%

21,02%

94

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
Л13-1,%

7,77%

Л13-2,%

0,05%

При припущенні настання Події №2 всі прогнозні нормативи Банку без порушень.
При настанні Події № 3 (самого жорсткого) були враховані наступні наслідки на фінансовий результат :
- Недоотримання процентного доходу за гривневими ОВДП, недоотримання Банком чистого
комісійного доходу за трансакційним бізнесом в розмірі 20%.
- Результатом даного припущення стало недоотримання Банком фінансового результату розміром 194
067 тис. грн.. Прогнозне річне значення фінансового результату матиме обсяг 286 121 тис. грн.
Прогнозні нормативи Банку при настанні Події № 3 матимуть наступні значення:

Прогнозні нормативи Банку

Подія № 3

(Н1), тис. грн.

347 712,28

(Н2), %

22,01%

(Н6) ,%

256,14%

ЛСРвв,%

277,50%

ЛСРів,%

118,28%

NSFRвв,%

381,63%

NSFRів,%

173,89%

Н7,%

29,67%

Л13-1,%

10,97%

Л13-2,%

0,08%

При припущенні настання Події №3 всі прогнозні нормативи Банку без порушень, окрім нормативу
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), прогнозне значення якого становить
29,7% при нормативному 25%. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
може бути приведений до нормативного значення завдяки зменшенню обсягу портфелю гарантійного
депозиту за платіжними системами.
Примітка 31. Управління капіталом
Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні дотримання вимог до капіталу,
встановлених Національним банком України та спроможності Банку функціонувати як безперервно діюче
підприємство. Банківська політика управління капіталом являє собою сукупність дій, що направлені на
досягнення компромісу між ризикованістю та доходністю операцій банку, а також пов’язаних із вибором та
обґрунтуванням найбільш вигідного розміщення його вільних коштів відповідно до обраної стратегії.
Основні цілі політики управління капіталом Банку – це: дотримання всіх вимог щодо достатності
капіталу з метою забезпечення належної довіри з боку кредиторів та інших учасників ринку, підтримка
високого кредитного рейтингу і нормативів капіталу, необхідних для здійснення ефективної діяльності і
максимізації акціонерної вартості та забезпечення стійкого зростання вартості власного капіталу в умовах
мінливого зовнішнього економічного середовища.
Основними принципами політики управління капіталом виступають:
- відповідність стратегії розвитку банку та масштабів його діяльності діючому законодавству;
- комплексність планово-нормативної, інформаційно-аналітичної та контрольної підсистем;
- обмеженість обсягу банківських операцій, залучених ресурсів та їх наступне розміщення в активні
операції, особливо кредитні, розміром власного капіталу;
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- динамічність обсягу та структури власного капіталу відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього
середовища.
Банк управляє структурою свого капіталу і коригує її з огляду на зміни в економічних умовах і
характеристику ризику різних видів діяльності. При цьому, враховується і вплив рівня капіталу на прибутки
акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність балансу між підвищенням прибутковості, що є можливим
в результаті підвищення співвідношення запозиченого та власного капіталу, і перевагами та стабільністю, які
забезпечуються за рахунок стійкості позиції капіталу.
Процеси управління капіталом охоплюють планово-нормативну, інформаційно-аналітичну та
контрольну підсистеми. Планово-нормативна система спрямована на вирішення завдань вибору найбільш
раціональних джерел поповнення власного капіталу з урахуванням невизначеностей факторів зовнішнього
середовища. Інформаційно-аналітична
підсистема призначена для збору необхідної інформації:
маркетингової, правової, інформації про ліквідність, рівень рентабельності банківських операцій, якості
кредитного портфеля. У рамках цієї системи проводиться оцінка ринкової вартості банку. За допомогою
контрольної система аналізується ефективність використання банківських ресурсів, визначається
відповідність фактичних значень економічних нормативів до нормативних значень, що встановлені
Національним банком України. В порівнянні з минулими роками, в цілях, політиці і процедурах управління
капіталом змін не відбулося.
Сума регулятивного капіталу станом на кінець дня 31 грудня 2021 р. складає 541 780 тис. грн. (на
кінець дня 31.12.2020 р. – 339 894 тис. грн.). Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника
достатності (адекватності) регулятивного капіталу та достатності основного капіталу. Протягом звітного
періоду відсутні порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та станом на кінець
дня 31 грудня 2021р. його значення становить 34,29% при нормативному значенні не менше 10% та відсутні
порушення нормативу достатності основного капіталу, станом на кінець дня 31 грудня 2021 року його
значення становить 17,15% при нормативному значенні не менше 7%.
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року величина непокритого кредитного ризику Банку,
розрахована відповідно до вимог НБУ, склала 125 471 тис. грн.
В Таблиці 31.1. розкрита структура регулятивного капіталу Банку, розрахованого відповідно до
діючих вимог Національного банку України, яка включає в себе наступні складові:
Таблиця 31.1. Структура регулятивного капіталу
Рядок
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
711.1.9
1.1.10

Найменування статті
2
Регулятивний капітал банку (РК)
Основний капітал
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал
Внески за незареєстрованим статутним капіталом
емісійні різниці
Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок
нерозподіленого прибутку
Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з
законами України
З них резервні фонди
Зменшення ОК (сума недосформованих резервів; нематеріальних
активів за мінусом суми зносу; капітальних вкладень у нематеріальні
активи; збитків минулих та поточних років)
нематеріальні активи за мінусом суми зносу
розрахунковий збиток поточного року
Непокритий кредитний ризик
Основний капітал (капітал 1-го рівня)
% в сумі основного та додаткового капіталу
Додатковий капітал
Резерви під стандартну заборгованість за операціями за
позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцінки ОЗ)
Результат переоцінки основних засобів
Субординований борг, що враховується до капіталу
розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)
Додатковий капітал (капітал 2-го рівня)
Додатковий капітал до розрахунку
% в сумі основного та додаткового капіталу

2021
3
541780

(тис. грн.)
2020
4
339 894

281 362
-

200 004
11 800
499

21 648

16 162

21 648

16 162

21 648

16 162

32 119

4 776

11 819
125 471
270 890
50

4 776
32 877
223 689
66

-

-

18 089
419 740
437 829
270 890
50

18 089
98 115
116 205
116 205
34
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Банк не працює на міжнародному рівні і не складає звітність за методом повної консолідації, і тому не
розраховує структуру капіталу на основі Базельської угоди про капітал.
Протягом 2021 року Банк не зазнавав дефіциту грошових коштів, своєчасно розраховувався по своїх
зобов’язаннях, безперебійно виконував платіжні доручення клієнтів, а також дотримувався всіх зовнішніх
вимог до рівня капіталу.
Примітка 32. Потенційні зобов’язання банку
а) розгляд справ у суді
Станом на 01 січня 2022 року в проваджені різних судових інстанцій знаходились 36 позовів
майнового характеру, з них:
12 справ за позовами Банку до боржників щодо стягнення заборгованості:
фізичні особи 4 справи на суму 2 337 тис.грн;
юридичні особи 8 справи на суму 42 891 тис.грн.
23 справ за позовами до Банку на загальну суму 8 199 тис.грн.
Крім того, на звітну дату існують обставини, по'вязані із оскарженням/обмеженням прав банку на
нерухоме майно загальною балансовою вартістю 8 291 тис. грн.(будинок та земельна ділянка в с.Романків )
На звітну дату Банком сформовані оціночні резерви за цими зобов’язаннями в сумі 1 087 тис. грн.
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 2021 року контрактні зобов'язання,
нематеріальних активів в Банку відсутні.

пов'язані із придбанням

ґ) дотримання особливих вимог
Характер використання залучених Банком коштів не має будь-яких особливостей або вимог щодо
дотримання певних умов їх використання.
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
Рядок
1
1
2
3
4

Найменування статті
2
Надані зобов’язання з кредитування
Невикористані кредитні лінії
Гарантії видані
Усього зобов’язань, що пов’язані з
кредитуванням, за мінусом резерву

(тис. грн.)
2020 рік
4
7 770
141 046
133 988
282 804

2021
3
1 113
36 539
99 037
136 689

Таблиця 32.3. Аналіз кредитної якості зобов’язань із кредитування за 2021 рік
(тис. грн)
Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

1
1
2
3
4

2
Зобов’язання з кредитування
Мінімальний кредитний ризик
Дефолтні активи
Усього зобов’язань із кредитування

3

4

5

6

136 689
136 689

-

-

136 689
136 689
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5

Усього зобов’язань із кредитування
за мінусом резервів

136 689

-

-

136 689

Таблиця 32.4. Аналіз зміни валової балансової/номінальної вартості під знецінення зобов’язань з
кредитування, за звітний період
(тис. грн)
РяНазва статті
Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3
Усього
док
1
2
3
4
5
6
1
Валова балансова вартість на початок 280 284
2 520
282 804
періоду
2

Надані зобов’язання з кредитування

123 525

3

Зобов’язання з кредитування визнання яких
було припинено або термін яких закінчено
(крім списаних)

(267 120)

4

Валова балансова
звітного періоду

136 689

вартість

на

кінець

123 525
-

(2 520)

-

-

(269 640)

136 689

Таблиця 32.5. Зобов’язання з кредитування в розрізі валют
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
2021
2020 рік
1
2
3
4
1
Гривня
136 689
282 458
2
Долар США
346
3
Євро
4
Усього
136 689
282 804
Станом на кінець дня 31 грудня 2021 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

Рядо
к

1
1

2

3

4

Найменування статті

Примітки

2
Основні засоби
Кошти грошового покриття,
які розміщені в банках
України згідно умов
членства в міжнародній
платіжній системі VISA
Internetional
Кошти грошового покриття,
які розміщені згідно умов
членства в міжнародній
платіжній системі VISA
International та Mastercard
International Incorporated
Кошти грошового покриття,
які розміщені в банках
України для забезпечення

3

2021 рік
забезпечене
активи,
зобов’язання
надані в
(пов’язане із
заставу
цими
активами)
4
5
5 344
10 206

(тис. грн.)
2020 рік
забезпечене
активи,
зобов’язання
надані в
(пов’язане із
заставу
цими
активами)
6
7
5 344
10 579

-

-

21 845

-

157 481

-

-

-

7 956

-

7 456

-
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Банком грошових
зобов’язань з перерахування
в інший банк прийнятих
платежів
Майнові права за кредитами
юридичних осіб
Усього

5
6

34 688

66 251

34 688

68 671

205 469

76 457

69 333

79 250

Примітка 33. Справедлива вартість активів та зобов’язань
Таблиця 33.1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для
методів оцінки активів та зобов’язань за 2020 рік
Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії
справедливої вартості:
1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2-й рівень – оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов’язання на активних ринках, або
за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов’язання на ринках, які не є активними;
3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на
відкритих ринках.
(тис.грн)
Справедлива вартість за різними моделями
оцінки

Рядок

Назва статті

ринкові
котируванн
я
(1-й рівень)

модель
оцінки, що
використов
ує
спостережн
і дані
(2-й рівень)

1
І

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх
еквіваленти
готівкові кошти
кошти в Національному
банку України (крім
обов’язкових резервів)
кореспондентські
рахунки, депозити та
кредити овернайт у банках
Депозитні сертифікати,
емітовані Національним
банком України
Інвестиції в цінні папери
акції підприємств та інші
цінні папери з
нефіксованим прибутком
Кредити та заборгованість
клієнтів
кредити юридичним
особам
іпотечні кредити фізичних
осіб
кредити на поточні
потреби фізичним особам
Інші фінансові активи

3

4

модель оцінки,
що
використовує
показники, не
підтверджені
ринковими
даними
(3-й рівень)
5

793 574

750 164

685 559

1
1.1
1.2

1.3

1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4

Усього
справедли
ва вартість

Усього
балансова
вартість

6

7

444 787

1 988 525

1 988 525

-

-

685 559

685 559

108 015

-

-

108 015

108 015

-

-

444 787

444 787

444 787

-

750 164

-

750 164

750 164

1 123 582

-

55

1 123 637

1 123 637

-

-

55

55

55

-

-

71 535

71 535

71 535

-

-

64 675

64 675

64 675

-

-

5 453

5 453

5 453

-

-

1 407

1 407

1 407

-

-

500 017

500 017

500 017
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7

дебіторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
грошові кошти з
обмеженим правом
користування
інші фінансові активи
Основні засоби та
нематеріальні активи
будівлі, споруди та
передавальні пристрої
Усього активів

ІІ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

8

Кошти банків
кореспондентські рахунки
та депозити овернайт
інших банків
Кошти клієнтів
державні та громадські
організації

-

1 733

-

1 733

1 733

-

1 733

-

1 733

1 733

-

2 708 487

-

2 708 487

2 708 487

-

6 209

-

6 209

6 209

9.2

інші юридичні особи

-

24 414 823

-

9.3
10

фізичні особи
Інші залучені кошти
кредити, отримані від
міжнародних та інших
фінансових організацій
Інші фінансові
зобов’язання
кредиторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
кредиторська
заборгованість за
платежами/переказами
клієнтів
інші фінансові
зобов’язання
Усього зобов’язань

-

287 455
5 290

-

24 414
823
287 455
5 290

24 414
823
287 455
5 290

-

5 290

-

5 290

5 290

-

208 327

-

208 327

208 327

-

120 618

-

120 618

120 618

-

26 410

-

26 410

26 410

-

61 299

-

61 299

61 299

-

2 923 837

-

2 923 837

2 923 837

4.1

4.2
4.3
5
5.1

8.1
9
9.1

10.1
11

11.1

11.2

11.3
12

-

-

144 778

144 778

144 778

-

-

7 641

7 641

7 641

-

-

347 598

347 598

347 598

-

84 502

-

84 502

84 502

-

22 917

-

22 917

22 917

1 917 156

834 666

1 016 394

3 768 216

3 768 216

Таблиця 33.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для
методів оцінки активів та зобов’язань за 2020 рік
Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії
справедливої вартості:
1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2-й рівень – оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов’язання на активних ринках, або
за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов’язання на ринках, які не є активними;
3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на
відкритих ринках.
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(тис.грн)
Справедлива вартість за різними моделями
оцінки

Рядок

Назва статті

ринкові
котируванн
я
(1-й рівень)

модель
оцінки, що
використов
ує
спостережн
і дані
(2-й рівень)

1
І

3

4

319 426

360 068

248 323

6

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх
еквіваленти
готівкові кошти
кошти в Національному
банку України (крім
обов’язкових резервів)
кореспондентські
рахунки, депозити та
кредити овернайт у банках
Депозитні сертифікати,
емітовані Національним
банком України
Інвестиції в цінні папери
акції підприємств та інші
цінні папери з нефіксованим
прибутком
Кредити та заборгованість
клієнтів
кредити юридичним
особам
іпотечні кредити фізичних
осіб
кредити на поточні
потреби фізичним особам
Інші фінансові активи
дебіторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
грошові кошти з
обмеженим правом
користування
інші фінансові активи
Основні засоби та
нематеріальні активи
будівлі, споруди та
передавальні пристрої
Усього активів

модель оцінки,
що
використовує
показники, не
підтверджені
ринковими
даними
(3-й рівень)
5

ІІ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7

Кошти банків
кореспондентські рахунки
та депозити овернайт
інших банків
Кошти клієнтів

1
1.1
1.2

1.3

1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
5
5.1

7.1
8

Усього
справедли
ва вартість

Усього
балансова
вартість

6

7

220 207

899 701

899 701

-

-

248 323

248 323

71 103

-

-

71 103

71 103

-

-

220 207

220 207

220 207

-

360 068

-

360 068

360 068

646 641

-

55

646 696

646 696

-

-

55

55

55

-

-

160 841

160 841

160 841

-

-

145 913

145 913

145 913

-

-

11 407

11 407

11 407

-

-

3 521

3 521

3 521

-

-

195 395

195 395

195 395

-

-

42 379

42 379

42 379

-

-

14 451

14 451

14 451

-

-

138 565

138 565

138 565

-

65 475

-

65 475

65 475

-

23 219

-

23 219

23 219

966 067

425 543

576 498

1 968 108

1 968 108

-

778

-

778

778

-

778

-

778

778

-

1 535 080

-

1 535 080

1 535 080
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8.1
8.2
8.3
9
9.1
10

10.1

10.2

10.3
10

державні та громадські
організації
інші юридичні особи
фізичні особи
Інші залучені кошти
кредити, отримані від
міжнародних та інших
фінансових організацій
Інші фінансові
зобов’язання
кредиторська
заборгованість за
операціями з платіжними
картками
кредиторська
заборгованість за
платежами/переказами
клієнтів
інші фінансові
зобов’язання
Усього зобов’язань

-

8 868

-

8 868

8 868

-

1 218 186
308 026
7 308

-

1 218 186
308 026
7 308

1 218 186
308 026
7 308

-

7 308

-

7 308

7 308

-

68 453

-

68 453

68 453

-

17 441

-

17 441

17 441

-

23 905

-

23 905

23 905

-

27 107

-

27 107

27 107

-

1 611 619

-

1 611 619

1 611 619

Примітка 34. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Таблиця 34.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2021 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5

Найменування статті

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інвестиції в цінні папери
Кредити та заборгованість клієнтів
кредити юридичним особам
іпотечні кредити фізичним особам
кредити на поточні потреби
фізичним особам
Інші фінансові активи
дебіторська заборгованість за
операціями з платіжними картками
грошові кошти з обмеженим
правом користування
інші фінансові активи
Усього фінансових активів

3

Фінансов
і активи,
які
облікову
облік за
справедл
ивою
вартістю
через
інший
сукупни
й дохід
4

1 988 525
71 535
64 675
5 453

55
-

1 123 582
-

1 988 525
1 123 637
71 535
64 675
5 453

1 407

-

-

1 407

500 017

-

-

500 017

144 778

-

-

144 778

7 641

-

-

7 641

347 598
2 560 077

55

1 123 582

347 598
3 683 714

Фінансові
активи,
які
облікову
ються за
амортизов
аною
собівартіс
тю

Фінансові
активи за
справедливою
вартість з
відображенням
переоцінки
як прибутку
(збитку)

Усього

6

7
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Таблиця 34.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2020 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5

Найменування статті

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інвестиції в цінні папери
Кредити та заборгованість клієнтів
кредити юридичним особам
іпотечні кредити фізичним особам
кредити на поточні потреби
фізичним особам
Інші фінансові активи
дебіторська заборгованість за
операціями з платіжними картками
грошові кошти з обмеженим
правом користування
інші фінансові активи
Усього фінансових активів

3

Фінансов
і активи,
які
облікову
облік за
справедл
ивою
вартістю
через
інший
сукупни
й дохід
4

899 701
160 841
145 913
11 407

55
-

646 696
-

899 701
646 751
160 841
145 913
11 407

3 521

-

-

3 521

195 395

-

-

195 395

42 379

-

-

42 379

14 451

-

-

14 451

138 565
1 255 937

55

646 696

138 565
1 902 688

Фінансові
активи,
які
облікову
ються за
амортизов
аною
собівартіс
тю

Фінансові
активи за
справедливою
вартість з
відображенням
переоцінки
як прибутку
(збитку)

Усього

6

7

Примітка 35. Операції з пов’язаними сторонами
При визначенні ознаки пов’язаності осіб, Банк керується вимогами Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку МСБО 24 і нормативно-правовими актами Національного банку України.
Материнської компанії, асоційованих компаній та дочірніх компаній Банк не має. У колонці
«Найбільші учасники (акціонери) банку» зазначено дані щодо операцій з акціонером Банку, що володіє
істотною участю в капіталі Банку. До провідного управлінського персоналу Банк відносить Голову та
членів Ради Банку, Голову та заступників Голови Правління Банку, Головного бухгалтера Банку,
керівників відділень, членів комітетів (комісій) і членів Правління Банку. До компаній під спільним
контролем Банк відносить компанії, які мають спільного з Банком контролера. У колонці «Інші пов’язані
сторони» Банк включає споріднених юридичних осіб, осіб, які мають в них істотну участь та їх керівників,
асоційованих осіб фізичних осіб, зазначених вище, юридичних осіб, у яких фізичні особи, які є пов’язаними
з Банком, є керівниками або власниками істотної участі, а також осіб, через які проводяться операції в
інтересах пов’язаних осіб Банку та на яких здійснюють вплив під час проведення такої операції особи,
зазначені вище, через трудові, цивільні та інші відносини.
Протягом 2021 року в ході своєї звичайної діяльності Банк надавав кредити, залучав депоз ити,
отримував гарантії та здійснював інші операції із пов’язаними сторонами.
Таблиця 35.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на кінець 20 21 року
(тис. грн.)
Найбільші
Компанії під
Провідний
Рядо
учасники
Інші пов’язані
Найменування статті
спільним
управлінськ
к
(акціонери)
сторони
контролем
ий персонал
банку
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованість клієнтів
32 498
(контрактна процентна ставка 012%)

103

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Примітки до річної фінансової звітності
2

3
4
5
6

Резерв під заборгованість за
кредитами станом на кінець дня 31
грудня
Інші активи
Кошти клієнтів (контрактна
процентна ставка 0-1,75%)
Інші залучені кошти (контрактна
процентна ставка 0%)
Інші зобов’язання

-

-

-

-

2
604

1
4 233

3
60 887

9 035
296 767

-

-

-

-

-

-

-

17 261

Таблиця 35.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3
4
5
6

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку
3
(12)

Найменування статті
2
Процентні доходи
Процентні витрати
Результат
від
операцій
іноземною валютою
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Адміністративні та інші
операційні витрати

Компанії під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Інші
пов’язані
сторони

4
(13)

5
47
(709)

6
11 915
(615)

37
-

39
417
-

140
-

29
351 554
(539 770)

(7)

-

(33)

(98 931)

з

Таблиця 35.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець
2021 року
(тис. грн.)
Провідний
Інші
Рядок
Найменування статті
управлінський
пов’язані
персонал
сторони
1
2
3
4
1
Інші зобов’язання
60
429
Таблиця 35.4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними
сторонами протягом 2021 року
(тис. грн.)
Провідний
Рядо
Інші пов’язані
Найменування статті
управлінськи
к
сторони
й персонал
1
2
3
4
1
2

Сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам протягом періоду
Сума кредитів, погашених пов’язаними сторонами протягом періоду

56 779
640

10 357

Таблиця 35.5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на кінець 20 20 року
(тис. грн.)
Найбільші
Компанії
Провідний
Інші
Рядо
учасники
під
Найменування статті
управлінський
пов’язані
к
(акціонери)
спільним
персонал
сторони
банку
контролем
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованість клієнтів
596
3 195
(контрактна процентна ставка 015%)
2
Резерв під заборгованість за
(14)
кредитами станом на кінець дня
31 грудня
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3
4
5
6

Інші активи
Кошти клієнтів (контрактна
процентна ставка 0-5%)
Інші залучені кошти (контрактна
процентна ставка 0%)
Інші зобов’язання

1
88

5 163

781

1
10 490

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 35.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2020 рік
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку
3
(28)

Найменування статті
2
Процентні доходи
Процентні витрати
Результат
від
операцій
іноземною валютою
Комісійні доходи
Адміністративні та інші
операційні витрати

Компанії під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Інші
пов’язані
сторони

4
570
(57)

5
2
(1)

6
2
(9)

1
54

(7)
730

4

143
605

(16)

(9)

(1)

(31)

з

Таблиця 35.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець
2020 року
(тис. грн.)
Провідний
Інші
Рядок
Найменування статті
управлінський
пов’язані
персонал
сторони
1
2
3
4
1
Інші зобов’язання
130
273
Таблиця 35.8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними
сторонами протягом 2020 року
(тис. грн.)
Провідний
Рядо
Інші пов’язані
Найменування статті
управлінськи
к
сторони
й персонал
1
2
3
4
1
Сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам протягом періоду
600
2
Сума кредитів, погашених пов’язаними сторонами протягом періоду
234
Таблиця 35.9. Виплати провідному управлінському персоналу
Рядок
1
1

Найменування статті
2
Поточні виплати працівникам

2021 рік
нараховане
витрати
зобов’язання
3
4
22 353
3 141

(тис. грн.)
2020 рік
нараховане
витрати
зобов’язання
5
6
13 930
2 359

Примітка 36. Події після дати балансу
На дату підписання звіту ескалація воєнної загрози Україні з боку Росії нарощує свої оберти. Російська
Федерація 21 лютого 2022 приймає рішення про визнання терористичних утворень, що діють на тимчасово
окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Президент України В.Зеленський зазначив, що
таким рішенням Росія порушує всі можливі дво- й багатосторонні міжнародні зобов’язання, резолюцію Ради
Безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року.
Протистояння Росії із західним світом стає одним з ключових геополітичних ризиків поряд із
протистоянням між США та Китаєм. В Європі новим фронтом протистояння Росії з Заходом може стати
Боснія та Герцеговина. Посилюється російський вплив та військовий контроль у Білорусі. Влада цієї країни
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провокує напруження на кордонах з Україною та країнами-сусідами ЄС, створюючи міграційний тиск та
нарощуючи війська.
Конфлікт з Росією погіршив очікування розвитку економіки. Водночас банківська система практично
не отримує ресурси із зовнішніх ринків, тож прямі ефекти для неї помірні. Економіка має достатній запас
міцності для протистояння зазначеним ризикам, однак зростає повільніше, ніж очікувалося. Банк зберігає
значний запас капіталу понад мінімальні вимоги. Стрес-тестування продемонструвало, що загалом ризики для
капіталу знизилися, найпомітніше – кредитний. Проте все більшу вагу набирає процентний ризик, зокрема
ризик інвестування в цінні папери. Для підвищення власної стійкості Банк підтримує капітал на встановлених
НБУ рівнях.
Зазначаємо, що в Банку діє План фінансування в кризових ситуація АТ «АЙБОКС БАНК», План
відновлення діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» та План забезпечення безперервної роботи та відновлення
працездатності інформаційної банківської системи АТ «АЙБОКС БАНК» у кризовій ситуації, що будуть
активовані Банком при наявних тригерних подіях. Детальну оцінку менеджментом впливу цього питання
дивіться у примітці 30.
Затверджено до випуску та підписано
Голова Правління

Мельник Петро

Головний бухгалтер

Кіньколих Тетяна

«23» лютого 2022 р.
вик. Різник Юрій
тел. 205-41-92
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ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)
1.

Загальна інформація
Звіт про управління АТ «АЙБОКС БАНК" (далі - Банк або АТ «АЙБОКС БАНК»")
Звіт розроблено згідно вимог чинного законодавства України, а саме:
Статті 7 розділу IV. Постанови/Інструкції Національного банку України від 24.10.2011 № 373;

Статті 40 1. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2016 № 3480-IV (зі
змінами);
Статті 12 2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг» від 12.07.2001, № 2664-III (зі змінами).
Банк складає звіт про управління як організація, що становлить суспільний інтерес та містить
фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку організації та розкриває
основні ризики і невизначеності його діяльності.
Звіт про управління АТ "АЙБОКС БАНК" розміщується на зовінішньому сайті банку у розділі "Про
банк"/ "Фінансові показники"/ "Звіти про управління" не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичнім та фізичним особам на
території України.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» є юридичною особою, яка є
правонаступником щодо всього майна, прав і зобов’язань Публічного акціонерного товариства «Аграрний
комерційний банк», що є правонаступником щодо всього майна, прав і зобов’язань Відкритого акціонерного
товариства «Аграрний комерційний банк», яке є правонаступником щодо всього майна, прав і зобов’язань
Акціонерного банку «Авторитет», створеного на підставі рішення Установчих зборів акціонерів (Протокол
від 6 листопада 1993 року за №1) та зареєстрованого Національним банком України 24 грудня 1993 року за
№222.
Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» змінено на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від «20»
квітня 2018 року (Протокол №1).
Крім того, Банк має ліцензії на проведення операцій з цінними паперами та депозитарну діяльність,
що видані НКЦПФР 20 серпня 2013 року (андеррайтинг, ділерська діяльність, брокерська діяльність) та 20
серпня 2013 року (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, депозитарна діяльність
депозитарної установи).

2.

Характер бізнесу.

2.1 Опис зовнішнього середовища, в якому здійснює діяльність банк.
Основний удар коронакризи не лише не нашкодив банківській системі, а й певною мірою став
стимулом для її розвитку. Банки зрозуміли, що потрібно максимально розвивати онлайн-напрямки надання
послуг, переводячи більшість своїх продуктів в мобільний банкінг.
Фінансовий сектор упродовж усього року залишався стійким і непохитним. Це означає, що на тлі
кількох коронакризових хвиль банківській галузі не лише вдалося залишитися прибутковою, але й зрости.
Рекордний прибуток українських банків за 11 місяців цього року склав 65,7 млрд. грн.
Високий рівень акумуляції банківських коштів у депозитних сертифікатах НБУ дає можливість
банкам отримувати пасивні доходи за ставкою, що дорівнює обліковій ставці. В 2021 р. середньомісячний
залишок коштів банків у депозитних сертифікатах становив 150 млрд. грн, що генерує близько 10%
процентних доходів банків.
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Якщо у перший рік пандемії (2020-й) українська економіка зазнала різкого падіння, то, починаючи з
другого кварталу 2021 року, вона безперервно зростає. Наразі темп економічного відновлення, ще не перекрив
4% падіння 2020 року, свідчить статистика. В Мінекономіки припускають, що це відбудеться у 2022 році.
У січні-березні 2021-го український ВВП зберіг торішню інерцію і продовжував падати: він втратив
1,2% (порівняно з січнем-березнем 2020-го). У другому кварталі українська економіка розігналася до 5,4% у
річному вимірі. Статистика за третій квартал – дещо гірша: 2,7% зростання (порівняно з третім кварталом
попереднього року). Такі дані наводить Держстат.
Втім, як статистика попередніх місяців, так і основні економічні прогнози свідчать, що за 2021 рік
Україна не зможе надолужити те, що втратила у 2020-му. Частина світових аналітичних центрів навіть
погіршувала свої прогнози щодо економічного зростання України.
•

Так, у Bank of America восени погіршили прогноз приросту економіки України у 2021 році з 4,5% до
3%.

•

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в
2021 році з 4% до 3,5%.

•

НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2021 році з 3,8% до 3,1%. Враховуючи показники
першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації,
негативний вплив пандемії та ефект дорогих енергоносіїв позначатимуться на економічній активності
й у наступному році, вважають у Нацбанку.

•

Світовий банк залишив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на
рівні 3,8% та покращив його на 2022-2023 роки.

У грудні 2021 року інфляція сповільнилася до 10% у річному вимірі. У 2021 році інфляція очікувано
перебувала вище цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою
тенденцією, зумовленою насамперед швидким відновленням економічної активності після коронакризи на тлі
порушень ланцюгів постачання, пов'язаних із карантинними обмеженнями. Це, зокрема, призвело до
подорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих. Відповідні глобальні чинники впливали й на
пришвидшення інфляції в Україні.
З іншого боку, інфляцію в Україні підживлювали й внутрішні чинники. Серед них – стійкий
споживчий попит, який підтримували зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв, а
також збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці.
У 2021 році базова інфляція зросла до 7,9% р/р (із 4,5% р/р у 2020 році).
НБУ одним із перших центробанків розпочав цикл підвищення облікової ставки у відповідь на
посилення інфляційного тиску у 2021 році. Загалом за рік ключову ставку підвищено з 6% до 9% річних. Крім
того, у другому півріччі Національний банк згорнув антикризові монетарні заходи.
Депозити. Обсяг депозитив по банківській системі збільшився за рік лише на 6 відсотків, при цьому депозити
у гривні показали зростання у 11 відсотків, а ось валютні депозити через мізерні ставки скоротилися на 3
відсотки. У відповідь на підвищення НБУ обліковї ставки - банки поступово припинили знижувати ставки за
гривневими депозитами фізичних осіб.
Кредити. Українські банки стали видавати більше кредитів. За даними НБУ, гривневий корпоративний
кредитний портфель банків зростає на понад 40 відсотків у річному вимірі, найшвидше – у сегменті
кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу. Значний попит бізнесу на кредити зумовлений зростанням
обсягів виробництва, загальним зниженням процентних ставок, частково – державними програмами
підтримки, як-то "5-7-9".
Українці також стали брати більше коштів у кредит. Споживчі кредити відновили докризові темпи
зростання – понад 30 відсотків у річному вимірі – завдяки попиту з боку населення та привабливості сегмента
для банків через високу дохідність.
Проблемні кредити демонструють чіткий тренд на скорочення - із 41 до менше ніж 33 відсотків.
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Онлайн-платежі. Подією для банків у 2021 році стало прийняття парламентом закону "Про платіжні
послуги", результати якого можна буде оцінити впродовж найближчих років. Приміром, із 2025 року в Україні
запрацює Open Banking, що стимулюватиме формування конкурентного середовища та призведе до
збільшення кількості послуг, надаваних банками, і до появи нових переваг для клієнтів фінустанов.
Загалом, у 2021 році банківська система залишалася стабільною, ліквідною та високоприбутковою.
Точні підсумки 2021 року мають оприлюднити на початку весни: на підрахунки потрібен час.
2.2 Інформація щодо керівників та посадових осіб станом на 31.12.2021р.
Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк):
Голова Ради Банку – Зварич Віталій Володимирович
Члени Ради Банку:

Бернацька Наталiя Iларiонiвна
Демиденко Олександр Миколайович
Мельниченко Володимир Віталійович
Суслов Віктор Іванович
Шевченко Володимир Олександрович
Шевцова Альона Володимирiвна.

Правління Банку:
Голова Правління – Мельник Петро Петрович, протокол Ради Банку №29 від 28.05.2021
Заступник Голови Правління, член Правління - Ківак Заряна Вікторівна, протокол Ради Банку № 77 від
03.12.2020
Заступник Голови Правління, член Правління - Козій Людмила Євгенiвна, протокол Ради Банку № 22 від
22.04.2021
Заступник Голови Правління, член Правління - Наконечний Ростислав Михайлович, протокол Ради Банку №
48 від 31.08.2021
Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна,
протокол Ради Банку № 33 від 03.06.2020
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович,
протокол Ради Банку №75 від 26.11.2020

2.3 Структурні підрозділи
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2.4 Мережа відділень
Мережа відділень АТ «АЙБОКС БАНК» станом на кінець 2021 року нараховувала 40 відділень (4 з них
призупинила діяльність).
2.5 Інформація про придбання акцій.
Протягом 2021 року акції інших юридичних осіб Банком не придбавались.
2.6 Короткий опис діючої бізнес-моделі.
Згідно класифікації бізнес-моделей банків у рамках Supervisory review and evaluation process (SREP),
станом на 01.01.2022 року Банк має універсальну бізнес-модель.
Основну частку в активах становлять цінні папери, що рефінансовані та емітовані НБУ, кредити, надані
юридичним особам, грошові кошти та їх еквіваленти, кошти в інших банках.

У зобов’язаннях на звітну дату 01.01.2022 превалюють кошти, залучені від юридичних осіб
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2.7 Основні продукти та послуги.

2.7.1

Послуги корпоративним клієнтам.

Корпоративний бізнес Банку черговий рік поспіль демонструє стабільні результати, підтверджуючи
правильність обраної стратегії ведення бізнесу, попри виклики економічної реальності та банківського
середовища. Фінансовими послугами та продуктами Банку успішно користуються представники середнього
бізнесу.
При обслуговуванні корпоративних клієнтів Банк обирає такі пріоритети: побудова довготривалих
партнерських відносин, чесність і прозорість, відкритість та фаховість персоналу, консультаційний сервіс та
якісна підтримка щоденних послуг. Співпраця з партнерами та клієнтами базується на принципах
професійності, довіри, прозорості, а також на врахуванні їхніх індивідуальних потреб.
Банк надає своїм корпоративним клієнтам максимально повний перелік банківських послуг, починаючи
з різноманітних програм та продуктів фінансування розвитку бізнесу, ефективного розміщення тимчасово
вільних коштів, обслуговування корпоративних карток і зарплатних проектів, інкасації та закінчуючи
високотехнологічними сучасними банківськими послугами з управління грошовими потоками системних
підприємств.
Протягом 2021 року Банк продовжував приділяти особливу увагу розвитку інтернет-еквайрингу, завдяки
чому корпоративні клієнти мають можливість спростити ведення своєї повсякденної операційної діяльності в
умовах карантинних обмежень, спричинених COVID-19, що в свою чергу дозволяє приймати платежі на сайті
та в мобільному додатку.

2.7.2

Послуги приватним особам.

Впродовж 2021 року Банк продовжував успішно розвивати зарплатні проекти, залучати депозити від
населення, випускати та обслуговувати дебетові та кредитні картки, вдосконалювати карткові продукти,
надавати послуги грошових переказів та надавати інші послуги фізичним особам.
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Банк приділяє велику увагу забезпеченню високого рівня обслуговування роздрібних клієнтів, а також
створенню позитивного клієнтського досвіду. В вересні Банк запустив сервіс безконтактних платежів «Apple
Pay» для клієнтів Банку, які використовують картки Visa.
В грудні 2021 року АТ «Айбокс Банк» запустив мобільний додаток, який відкриває клієнтам швидкий
доступ до банківських операцій і включає важливі функції фінансового менеджменту – перевірку балансу по
всіх картах, історію транзакцій, переказ грошей, пошук найближчих відділень тощо.
Попри активну роботу з діджитал-трансформації, банк активно працює над актуалізацією традиційних
банківських послуг для своїх клієнтів. Наприклад, для можливості оперативного вирішення питань,
пов’язаних з керуванням картками у режимі 24/7 працює Контакт-центр банку.
Банк продовжує розвивати мережу відділень в інших регіонах України. Так, у грудні 2021 року Банк
відкриває два відділення в м. Харків та в м. Запоріжжя.
Банк є одним з самих досвідчених та стабільних банків України, тому сміливо може взяти на себе
відповідальність за безпеку клієнтських заощаджень і гарантує стабільний прибуток та впевненість у
завтрашньому дні.
Основні продукти та послуги.
➢

➢

➢

➢

Депозитні продукти:
-

депозити з виплатою відсотків у кінці строку;

-

депозити зі щомісячною виплатою відсотків;

-

депозити з можливістю поповнення вкладу.

Поточні рахунки:
-

поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);

-

карткові рахунки для приватних клієнтів;

-

послуги банкомат мережі Банку та банків партнерів (видача готівки, поповнення рахунку,
перегляд залишку коштів на рахунку та міні-виписка);

-

можливість цілодобового контролю за рухом коштів шляхом sms-повідомлень;

-

цілодобова інформаційна підтримка держателів платіжних карток.

Грошові перекази:
-

грошові перекази через систему Western Union, MoneyGram, IntelExpress, RIA, IBox Money
Transfer, SWIFT.

-

переказ коштів через каси банку на рахунок будь-якого отримувача коштів.

-

переказ коштів з картки на картку в межах України.

Оренда індивідуальних депозитних сейфів:
-

➢

Банк пропонує в оренду індивідуальні депозитні сейфи, що знаходяться у депозитній залі
головного офісу та відділеннях під відео спостереженням та цілодобовою охороною;
Банк гарантує зовнішню недоторканність індивідуального сейфу та повну конфіденційність;
опис вмісту сейфу не здійснюється;
доступ до сейфа можливий в будь-який зручний час протягом операційного дня Банку.

Банк працює з усіма видами цінних паперів, які обертаються на біржових та позабіржових ринках,
зокрема з:
-

державними цінними паперами
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➢

-

корпоративними та муніципальними облігаціями

-

інвестиційними та ощадними сертифікатами

-

акціями

-

векселями

Інтернет-еквайринг
-

➢

➢

Інтернет-еквайринг для інтеграції на сайті або додатку з підтримкою смартфонів та ПК, а
також розробкою індивідуальних рішень для клієнтів.

Консьєрж Сервіс
-

повний спектр послуг клієнтам - власникам платіжних карт Visa Gold та Visa Platinum 24
години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.

-

індивідуальний підхід до кожного Клієнта: дотримання всіх корпоративних стандартів і
забезпечення бездоганної якості обслуговування.

Перевезення цінностей
-

врахування індивідуальних потреб бізнесу, гнучкі тарифи, максимальна надійність та
мінімізація ризиків, власний парк спеціалізованого автотранспорту.

-

надання послуг з перевезення цінностей для фізичних осіб на підставі попередньо підписаної
угоди.

2.8 Отримані винагороди протягом 2021 року
10 листопада 2021 року відбулася XIII церемонія нагородження XIII всеукраїнського конкурсу «Банк року
2021», організатором якої є міжнародний фінансовий клуб «Банкиръ» де IBOX BANK визнано найкращим
транзакційним банком 2021 року.
10 лютого 2021 року відбулася церемонія нагородження лауреатів щорічної премії «Банки року 2021» від
видання Financial Club. IBOX Bank був нагороджений у номінації «Ощадний банк для бізнесу» як банк з
українським капіталом.
3.

Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей.
Цілю керівництва є створення умов для виконання місії Банку.

Місія Банку полягає у забезпеченні клієнтів – представників малого та середнього бізнесу, приватних
осіб високоякісним банківським обслуговуванням за рахунок індивідуального підходу і надання широкого
спектру основних банківських продуктів та послуг за конкурентною ціною, а також сучасних інноваційних
продуктів, що сприяє зростанню ринкової вартості банку і задовольняє вимоги акціонерів.
Головною стратегічною метою на 2022-2024 роки є проведення комплексу управлінських, кадрових,
технологічних та технічних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як стабільного
клієнтоорієнтованого фінансового інституту, здатного посісти та утримати провідні позиції серед банків конкурентів.
3.1 План пріоритетних дій для досягнення результатів.
•

Розробка та реалізація системи корпоративної, функціональної та операційної стратегій, які б
дозволили Банку зміцнити позиції на традиційних ринках;

•

Вдосконалення ефективного механізму управління активами та пасивами Банку з метою
підвищення їх якості та оптимізації структури;
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•

Вдосконалення системи оцінки та аналізу банківських ризиків;

•

Проведення зваженої тарифної політики;

•

Створення та реалізація програми розвитку клієнтської бази: впровадження новітніх технологій,
які розширять спектр можливостей як Банку, так і клієнтів; запровадження партнерських
програм.

•

Налагодження взаємовигідного зв’язку з клієнтами Банку для встановлення партнерських
відносин.

•

Створення та реалізація ефективної маркетингової стратегії;

•

Капіталізація та відповідне збільшення ресурсів та активів Банку;

•

Вдосконалення продуктового ряду та впровадження спектру нових продуктів на основі
мобільного банкінгу, дистанційних каналів обслуговування тощо;

•

Оптимізація існуючих каналів продажу банківських продуктів та впровадження нових каналів
продажу;

•

Вдосконалення методологічної бази Банку з метою оптимізації та автоматизації документообігу
та уникнення операційних ризиків;

•

Вдосконалення організаційної та фінансової структури Банку;

•

Створення системи ефективного управління кадровими ресурсами Банку, розробка мотиваційних
програм. Оптимізація чисельності персоналу для суттєвого підвищення продуктивності та
ефективності праці. Залучення до роботи в Банку визнаних професіоналів у банківській галузі,
регулярне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Банку.

•

Підтримання високого рівня надійності інформаційно-технологічного забезпечення бізнеспроцесів Банку.

•

Забезпечення безпеки інформації на всіх стадіях життєвого циклу інформаційних систем та
бізнес-процесів Банку.

Головними завданнями Банку у 2021 р. були:
У сфері залучення ресурсів:
-

основним завданням на протязі 2021 р. було розширення існуючої бази клієнтів, збільшення обсягу
депозитів юридичних та фізичних осіб та подовження строків залучень. З цією метою проводився на
регулярній основі моніторинг відсоткових ставок на ринку ресурсів та своєчасне реагування на
потреби ринку ресурсів, проводили активну роботу з клієнтурою банків-конкурентів, активно
співпрацювали з агентами та партнерами банку, розширювали продуктовий ряд депозитів із
врахуванням потреб клієнтів, у т.ч. розробили продукти, які стимулюють розміщення вкладів за
допомогою інтернет-банкінгу, та провели відповідну цінову та тарифну політику.

У сфері політики вкладень:
-

збільшення обсягів кредитного портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та
кредитоспроможних позичальників;

-

підвищення якості і прибутковості кредитного портфелю на основі мінімізації і диверсифікації
кредитних ризиків;

-

розвиток продуктового ряду кредитно-інвестиційних послуг;

-

покращення якості кредитного портфеля: збільшення частки доходних активів та запобігання
збільшенню питомої ваги проблемних активів.

Банк продовжував кредитування всіх основних клієнтських груп і при здійсненні активних операцій
проводив проценту політику, що базується на економічній ефективності операцій і підтримці необхідного
рівня процентної маржі з врахуванням ринкової кон’юнктури. За рахунок підвищення гнучкості умов
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кредитування, розширення продуктового ряду, врахування індивідуальних потреб клієнтів підвищиться
конкурентоздатність кредитних послуг Банку.
Банк надавав перевагу кредитуванню позичальників для реалізації економічно перспективних,
прибуткових проектів, спрямованих на економічний розвиток країни, здійснення структурної перебудови та
модернізації промисловості та будівництва суден, розвиток експортного потенціалу українських підприємств.
Разом з тим, при формуванні стратегії вкладень в управлінні активами, Банк підтримував на
достатньому рівні ліквідність, збалансованість структури активів і пасивів по строках та валютах, секторах
економіки та клієнтах. Перевага надавалась короткостроковому кредитуванню під забезпечення заставою.
Банк проводив активні операції та свідомо приймав ризики лише за їх прийнятного рівня.
Банк дуже зважено приймав рішення щодо операцій з високим ризиком навіть за умови високої
прибутковості операцій. При цьому банк керувався принципами обережності та здорового глузду.
Банк продовжував активну роботу щодо стягнення з позичальників несплаченої в строк заборгованості
з метою зниження негативного впливу цієї заборгованості на фінансовий результат діяльності Банку.
Отримані кошти є ресурсною базою для проведення Банком активних операцій.
Розвиток активних операцій Банк здійснював з врахуванням оцінки ефективності різних сегментів
ринку, планових показників і обмежень.
У сфері клієнтської політики:
З метою досягнення дійсної універсальності, утримання позицій серед традиційної клієнтури,
розширення і диверсифікації клієнтської бази по галузях, регіонах та категоріях клієнтів Банк активно
розробляв та реалізував програму розвитку клієнтської бази.
Як один з пріоритетних напрямків розвитку банк виділяв залучення на обслуговування та формування
бази клієнтів з експортно-імпортним потенціалом.
Банк знаходиться в сегменті дрібних універсальних банків, але прагне обслуговувати клієнтів серед
усіх груп населення, підприємств будь-якої форми власності у всіх галузях народного господарства,
кредитних організацій і інших фінансових організацій, інститутів державного управління.
З кожним клієнтом Банк намагається встановити довгострокові партнерські відносини. Для цього Банк
слідкує за розвитком потреб клієнтів, появою у них попиту на нові банківські послуги, розробляє і постійно
поновлює спектр банківських продуктів і послуг, що дозволяє досить точно визначити потреби окремої групи
клієнтів, ефективні канали доступу та тарифну політику Банку.
Надалі банк планує впроваджувати нові сервіси та технології, створювати нові продукти для
задоволення потреб різних сегментів клієнтів, пропонувати кращі умови обслуговування для підтвердження
статусу клієнтоорієнтованого банку.
Для пошуку потенційних клієнтів активно використовується метод відстеження контрагентів клієнтів
банку. В процесі залучення клієнтів на обслуговування першочерговим завданням є встановлення стабільних
відносин з клієнтами, вивчення їх бізнесу, проблем та потреб для продажу банківських продуктів та послуг.
У сфері інвестиційної політики:
-

Виваженість (ризик/дохід) у формуванні портфелю цінних паперів.

-

Формування пакету нових послуг, спрямованих на збільшення клієнтської бази, підтримку
клієнтського бізнесу та отримання додаткових комісійних доходів Банком.
У сфері цінової політики.

Банк проводив процентну і тарифну політику, виходячи з рентабельності операцій і оцінки ринкових
умов. Збільшення обсягу проданих продуктів і наданих послуг знижують собівартість окремих операцій і тим
самим забезпечують найбільш конкуренті ціни для клієнтів Банку.
Тарифна політика Банку включає постійний аналіз ринку банківських послуг, конкурентного
середовища, визначення стану банку на ринку банківських установ регіону.
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Регулярний моніторинг тарифів з метою встановлення їх на конкурентоспроможному рівні дозволяє
зберігати позицію банку на ринку.
Процентна політика була в рамках рішень облікової політики Банку, КУАПу та існуючого ринку.
У сфері маркетингової політики
Маркетингова політика Банку на 2021р. була спрямована на забезпечення послідовного збільшення
ринкової частки Банку завдяки цілеспрямованим маркетинговим заходам щодо формування іміджу Банку,
раціональному використанню каналів та форм просування послуг, адаптації послуг та рекламних повідомлень
до цільових груп потенційних клієнтів, розвитку взаємовідносин з клієнтами та партнерами Банку.
Банк продовжував обирати своїх клієнтів серед верств населення із середнім та високим рівнем
добробуту. Також серед своїх клієнтів Банк бачить компанії-резеденти так і компанії-нерезиденти,
підприємства у галузях фінансових, ігрових, комунальних та інших сервісів; придбання товарів, послуг,
виробництво, торгівля, медіа сервіси; також у колі інтересів Банку високотехнологічні компанії та інші.
У сфері ресурсної політики
У 2021 р. основними завданнями були:
-

збільшення частки на ринку обслуговування клієнтів – фізичних осіб.

-

зміцнення позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної й інвестиційної
активності населення шляхом надання вкладникам Банку можливості вибору ефективних форм
заощаджень, що, з одного боку, враховують вимоги Банку щодо ліквідності, прибутковості і
надійності, а з іншого - забезпечують приріст і накопичення вкладених клієнтами коштів.

-

вивчення можливостей та цінових умов по вкладах для найменш соціально захищених верств
населення.
З метою створення ресурсної бази для збільшення кредитних вкладень та інвестицій у реальний
сектор економіки, зниження власних процентних ризиків у якості основних пріоритетів при
формуванні ресурсної баз банк виділяв:

-

зростання обсягів капіталу за рахунок прибутку минулих періодів до 01 січня 2022 року – не менше,
ніж 81,36 млн. грн.

-

подовження строків залучення коштів;

-

зниження загальної вартості ресурсів;

-

диверсифікацію ресурсної бази.

Банк спрямован на досягнення цілей та має всі підстави посісти гідне місце на кредитно-депозитному
ринку України.
Основні критерії оцінювання досягнень:
-

Збільшення капіталізації Банку

-

Підвищення рейтингу серед банків – конкурентів.

-

Розвиток партнерських відносин з основними інститутами інфраструктури фінансового ринку:
фондовими і валютними біржами, реєстраторами, торговими системами, розвивати взаємодію і
співробітництво з іншими банками, інвестиційними, страховими, оціночними компаніями. Також,
одержать розвиток партнерські відносини з підприємствами-клієнтами Банку, з якими є спільні
інтереси.

-

Банк бере активну участь у роботі суспільних об’єднань і асоціацій учасників ринку, у вирішення
актуальних стратегічних і поточних завдань розвитку банківської системи України.
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3.3 Суттєві зміни в цілях та досягненнях за звітний період.
IBOX Bank провів величезну роботу по оздоровленню діяльності і збільшенню активів у 2020 році та
продовжував нарощувати темпи розвитку в 2021-му. На початку 2021 року IBOX Bank потрапив на п'яте
місце рейтингу серед банків із загальними активами від 2 млрд грн. за результатами дослідження фінансового
здоров'я українських банків, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень. Дослідження
підкреслює, що українські банки справляються з коронакризою краще за інші галузі та, ймовірно, стануть
головним драйвером виведення економіки з кризи.
В березні 2021 року у другому читанні був прийнятий законопроєкт №4355 про цифрові паспорти. Це
означає, що Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повним
юридичним аналогом звичайних документів. З 23 серпня кожна організація прийматиме цифрові паспорти в
Дії. Відтепер вони на рівні закону мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
IBOX Bank долучився до інформаційного повідомлення Міністерства цифрової трансформації та
розміщує на сайті банку інструкцію з користування електронним паспортом у Дії.
У квітні 2021 року АТ «АЙБОКС БАНК» посів перше місце за кількістю еквайрингових транзакцій
серед партнерів МПС Mastercard опрацювавши 7 093 621 транзакцій, що становить 22% загального об’єму в
МПС.
В травні 2021 року повідомлено про успішне закінчення тестового періоду та повноцінний запуск
безконтактних платежів з Google Pay для клієнтів банку, які володіють картками Visa. Це надало можливість
доступу оплати з Google Pay картами АТ «АЙБОКС БАНК» як через POS-термінали в торгових точках, так і
на сайтах і застосунках в один клік.
Рішенням Національного Банку України від 25.05.2021 року новим Головою Правління АТ «АЙБОКС
БАНК» погоджено Мельника Петра Петровича.
В липні 2021 року АТ «АЙБОКС БАНК» збільшив статутний капітал з 200 до 281 млн грн., а також з
01 липня запустив Veocard — першу в Україні платіжну картку на небанківському ринку разом з компанією
Moneyveo. На базі банківського дебетового продукту вдалося реалізувати видачу кредитів від ФК Moneyveo.
Агентом у верифікації клієнтів виступив партнер "Нова Пошта". Це великий, унікальний і новаторський
проект, справжній виклик для всього ринку.
В звітному кварталі АТ «АЙБОКС БАНК» розширив сферу роботи свого інтернет-еквайрингу і
розпочав приймання платежів на користь казино, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор
і лотерей України. Для коректної роботи з цим бізнесом з дистрибуції послуг, Банк провів всю необхідну
підготовку і почав приймати перші платежі на користь казино в Україні, що є одним з найважливіших
моментів у процесі діджитал-трансформації Банку.
В вересні 2021 року АТ «АЙБОКС БАНК» повідомив про запуск безконтактних платежів з «Apple
Pay» для клієнтів Банку, які використовують картки Visa.
Запуск оплати через «Apple Pay» готувався з початку року і включав в себе тривалий період
регламентного тестування. Тепер можливість оплати з Apple Pay доступна клієнтам Банку як через POSтермінали у торгових точках, так і на сайтах і застосунках в один клік.
В вересні АТ «АЙБОКС БАНК» приєднався до ініціативи українського бізнесу та банківського
сектору по відродженню історичної, архітектурної спадщини України - костелу Святого Миколая в м. Києві,
який постраждав від пожежі, надавши благодійну допомогу "Національному будинку органної та камерної
музики України" в сумі 1 778 тис. грн.

118

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Звіт керівництва (Звіт про управління)
Банк продовжує розвиватись на благодійному терені і не стоїть осторонь підтримки освіти і науки,
майбутніх успішних спеціалістів, які працюватимуть на розвиток та процвітання України.
Так, в вересні до АТ «АЙБОКС БАНК» надійшло письмове звернення від Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, щодо можливості надання благодійної
допомоги на облаштування комп’ютерного класу. Правлінням Банку було вирішено підтримати освітній
напрямок і надати 352,5 тис. грн. благодійної допомоги на закупівлю та передачу комплекту мультимедійного
обладнання Інституту міжнародних відносин.
Для власників карток Банку став доступним мобільний застосунок, який стартував у грудні 2021 року
для смартфонів під управлінням ОС Android та iOS, Мобільний додаток відкриває швидкий доступ до
найбільш затребуваних банківських операцій та корисної інформації.
Банк просуває в Україні новітні інструменти фінтеху. В Києві пройшла четверта щорічна конференція
UAFIN.TECH: Challenge the future. Подія присвячена цифровим технологіям та інноваційним фінансам.
Партнером най масштабнішої фінтех-події України виступив АТ «АЙБОКС БАНК».

4.

Ресурси, ризики та відносини.

4.1 Ключові фінансові та нефінансові ресурси, їх використання для досягнення цілей.
4.1.1

Структура капіталу.

Станом на 01.01.2022 року Регулятивний капітал банку складає 541 780 тис.грн., та має наступні складові
частини:

ПОКАЗНИКИ

2020 рік

2021 рік

1.РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ (РК)

339 894

541 780

1.1 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

223 689

270 890

Статутний капітал, внески за незареєстрованим статутним капіталом

211 804

281 362

499

-227

Фінансова допомога акціонерів; загальні резерви та резервні фонди;
капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

16 162

21 647

Зменшення основного капіталу, в т.ч.:

-4 777

-31 892

нематеріальні активи за мінусом суми зносу, капітальні інвестиції у
нематеріальні активи, активи з права користування за мінусом суми зносу

-4 777

-11 819

0

-17 225

0

-2 848

116 205

270 890

Результат переоцінки основних засобів

18 090

18 090

Розрахунковий прибуток/збиток поточного року:

98 115

419 739

133 611

523 941

-8 153

-719

-12 612

-18 373

18 146

17 499

-32 877

-125 471

0

22 862

Емісійні різниці

власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
балансова вартість активів, які не використовуються банком під час
здійснення видів діяльності, визначених Законом "Про банки та банківську
діяльність"
1.2 ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

- результат поточного року
- нараховані доходи не отримані понад 30 днів
- просрочені нараховані доходи (крім включених до відвернень)
- суми сформованих резервів, очікуваних кредитних збитків, уцінки
- непокритий кредитний ризик
- прибуток минулих років
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4.1.2

Фінансовий механізм.

У структуру фінансового механізму Банку входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові
методи, фінансові важелі, правове, нормативне, інформаційне забезпечення.

Фінансовий механізм
Фінансові методи

Фінансові важелі

•планування
•прогнозування
•інвестування
•кредитування
•оподаткування
•система
розрахунків
•матеріальне
стимулювання і
відповідальність
•взаємини з
засновниками,
господарюючими
суб'єктами,
органами
державного
управління.

•прибуток
•дохід
•амортизаційні
відрахування
•відсоткові ставки
•вклади
•інвестиції
•форми
розрахунків
•види кредитів
•курси валют

4.1.3

Правове
забезпечення

Нормативне
забезпечення

Інформаційне
забезпечення

•закони України
•укази президента,
постанови уряду
•накази і листи
міністерств і
відомств;
•Статут Банку

•внутрішні
регламенти Банку
•інша нормативна
документація

•економічна,
комерційна,
фінансова та інша
інформація

Ліквідність.

Банк постійно управляє ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх
прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечує потрібне
співвідношення між власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру активів із збільшенням
частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог
вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.
Виконання нормативних значень Національного банку України щодо ліквідності банків свідчить про
здатність Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.
На кінець 2021 року нормативи ліквідності мали наступні значення:
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Назва нормативу

Значення Банку

Нормативне
значення

Короткострокова
ліквідність (Н6)

116%

не менше 60%

Коефіцієнт покриття
ліквідністю (LCRвв)/за

379%

не менше 100%

121%

не менше 100%

427%

не менше 100%

всіма валютами/

Коефіцієнт покриття
ліквідністю (LCRів)/ в
інозеиній валюті/

Коефіцієнт чистого
стабільного
фінансування (NSFR)

4.1.4

Грошові потоки.

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів за 2021 рік складає 1 091 880 тис.грн.,
в т.ч. чисті грошові кошти, що отримані/використані (тис.грн):

від операційної
діяльності

• 1 172 965

від інвестиційної
діяльності

• (33 540)

від фінансової діяльності

• (47 525)

вплив змін офіційного
курсу НБУ

• (3 076)

Якість управління Банком можна охарактеризувати як добру, оскільки за результатами звітного періоду,
чистий рух грошових коштів за всіма видами діяльності має позитивне значення, в т.ч від операційної
діяльності, інвестиційної та фінансової. Це означає, що в результаті операційної діяльності, Банк отримує
кошти, достатні як для інвестування, так і для виплати відсотків за кредитами.

4.1.5

Людські ресурси, інтелектуальний капітал.

Людський ресурс Банку - сума знань всіх співробітників Банку, їх сукупна професійна компетентність,
здатність формувати взаємини і створювати вартість.
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Інтелектуальний капітал Банку - з'єднання людського ресурсу зі структурним, що надає позитивний
мультиплікативний ефект на створення вартості Банку.
Людський ресурс Банку виражений через професійну компетентність і кваліфікацію ключових
працівників - ключові компетенції. Ключові компетенції - ті фахівці Банку, які є носіями основних факторів
його конкурентоспроможності. Основне завдання управління спрямована на виявлення, розвиток і реалізацію
потенціалу ключових компетенцій. Структурний капітал стосується конкурентоспроможних переваг Банку на
додаток до здібностей працівників. З плином часу Банк накопичує і розвиває структурний капітал. Так, досвід
співпраці та надання послуг конкретним клієнтам є активом, в якому клієнтський капітал пов'язаний з
конкретною компетентністю певного співробітника. Структурний капітал, таким чином, забезпечує
індивідуальний капітал спеціальним конкурентоспроможною перевагою.
Людський, структурний і клієнтський капітал Банку створюють капітал взаємин. Цінність Банку може
бути виведена як функція мережі взаємозв'язків, які йому вдалося встановити. Мережі діють на двох рівнях:
корпоративні мережі і персональні мережі. Банк стає інституалізованою мережею, втіленою у структурному,
людському і клієнтському капіталі. Мережі взаємин, навіть неструктуровані і невловимі, володіють
потенціалом персональної та комерційної цінності.
Інтелектуальний капітал - це важіль для інших типів капіталу. Він може робити інші типи капіталу більш
продуктивними і результативними, підтримуючи і здійснюючи банківську стратегію. Фінансовий капітал
являє балансову вартість, а інтелектуальний капітал звернений до майбутнього, представляючи підстави
зростання Банку.
Для визначення ефективності інтелектуального капіталу та факторів його зростання, а також для
прийняття рішень про доцільність капіталовкладень в даний ресурс необхідна оцінка інтелектуального
капіталу Банку. Інтелектуальний капітал займає особливе місце серед інших активів і потребує особливого
підходу з погляду управління.
Еквівалент повної зайнятості персоналу Банку станом на 01.01.2022 року:

Кількість працівників, FTE1
- Топ менеджмент (Спостережна рада, Правління)

1

306
11

- Back office

177

- Front office

118

- Corporate

35

- Retail

83

Full-Time Equivalent - Еквівалент повної зайнятості персоналу
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Еквівалент повної зайнятості персоналу
- Corporate
11%
- Back office
58%

Front Office
38%

- Retail
27%

- Топ менеджмент
(Спостережна рада,
Board)
4%

Вік працівників
До 25 років
4%

25-30 років
7%

Після 50 років
29%

До 25 років

30-40 років
27%

25-30 років
30-40 років
40-50 років
Після 50 років

40-50 років
33%
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Гендерний баланс працівників
149
39%

ЖІНОК
ЧОЛОВІКІВ
237
61%

Тривалість роботи працівників
6%
14%
9%
до 3 років

71%

з 3,01 до 5 років
з 5,01 до 10 років
більше 10 років

4.1.6

Технологічні ресурси.

Банк постійно підвищує ефективність своїх процесів, дотримується розумної політики економії та
впроваджує передові технології, удосконалює безпеку роботи комп’ютерних систем Банку.
У 2021 році впроваджено:
•

продовжили оновлювати програмне забезпечення комп’ютерних систем до актуальної версії
операційної системи Windows;

•

продовжили впровадження до комп’ютерної інфраструктури банку хмарних технологій Microsoft
Office 365;

•

збільшили парк програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) на 54 одиниць.

•

заключили договір на придбання Програмного комплексу «Мебіус-Finance», призначений для
формування річної та проміжної (квартальної) фінансової звітності Банку згідно таксономії, наданої
НБУ у вигляді повного пакету документів та кінцевого ixbrl-файлу для завантаження на портал
регулятора. Програмний комплекс містить блок підготовки даних, який використовує вивантаження
з різних облікових систем Банку за напрямками фінансової звітності з можливістю перевірки даних
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при завантаженні, виконання розрахунків над ними і формування результуючих концептів фінансової
звітності.
•

виконані роботи з проведення незалежної оцінки захищеності зовнішнього периметру мережі Банку
та відповідності мобільного додатку «Айбокс Пей» вимогам безпеки (протокол №15 від 03.12.2021
Комітету з інформаційної безпеки та операційного ризику);

•

виконані роботи з впровадження платіжного додатку Банку «Айбокс Пей» у промислове оточення
(протокол №16 від 09.12.2021 Комітету з інформаційної безпеки та операційного ризику);

•

розпочато виконання робіт по міграції карткового бек-офісу з ПЗ APEX до карткового модулю АБС
Б2.

4.2 Система управління ризиками.
Система управління ризиками Банку є системою забезпечення своєчасного і адекватного виявлення
ризиків, якісної та кількісної оцінки їх, контролю та моніторингу ризиків, а також нівелювання наслідків
настання ризикових подій. Система управління ризиками в Банку складається із регламентних документів:
політик, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення
систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх
видів ризиків на всіх організаційних рівнях. Система управління ризиками інтегрована у всю вертикаль
організаційної структури Банку, що дає можливість своєчасно ідентифікувати та ефективно керувати різними
видами ризиків.
Основними принципами функціонування даної системи є:
➢

ефективність - забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів щодо
управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та
інформаційних систем щодо управління ризиками банку;

➢

своєчасність - забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання,
моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних
рівнях;

➢

структурованість - чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між
усіма структурними підрозділами та працівниками банку, та їх відповідальності згідно з таким
розподілом;

➢

розмежування обов'язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій банку) уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції банку та виконує функції
контролю;

➢

усебічність та комплексність - охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних
рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;

➢

пропорційність - відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі банку, його
системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком;

➢

незалежність - свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання
підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс)
своїх функцій;

➢

конфіденційність - обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від
несанкціонованого ознайомлення;

➢

прозорість - оприлюднення банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю
ризику.

Система управління ризиків ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами із застосуванням
моделі трьох ліній захисту. В процесі здійснення діяльності задіяні всі підрозділи Банку при оцінці, прийнятті
та контролі за ризиками:
➢

Прийняття ризиків (1-ша лінія захисту) – структурні підрозділи Банку, що безпосередньо готують
і здійснюють операцію, задіяні в процес ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків,
дотримуються вимог внутрішніх нормативних документів в частині управління ризиками, а
також враховують рівень ризику при підготовці операції;
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➢

Головний ризик-менеджер, Управління аналізу та контролю за ризиками та Головний комплаєнс
– менеджер, Управління комплаєнс та внутрішнього контролю (2-га лінія захисту) –
відповідальні за управління ризиками, розробляють механізми управління ризиками,
методологію, проводять оцінку та моніторинг рівня ризиків, готують звітність по суттєвим видам
ризиків, здійснюють комплексний аналіз ризиків, розраховують розмір капіталу на покриття
ризиків;

➢

Служба внутрішнього аудиту (3-тя лінія захисту) – проводить незалежну оцінку якості діючих
процесів управління ризиками, виявляє порушення і дає рекомендації щодо вдосконалення
системи управління ризиками.

Система управляння ризиками ґрунтується на обмеженні рівня прийняття ризиків. Визначення ризик–
апетиту до суттєвих видів ризиків Радою Банку і доведення значення ризик-апетиту в систему лімітів та
обмежень дозволяє забезпечити прийнятний рівень ризиків, на які наражається Банк. Управління аналізу та
контролю за ризиками, Управління комплаєнс та внутрішнього контролю забезпечує контроль за
дотриманням рівня ризик-апетитів та лімітів в Банку.
4.2.1

Стратегія та політика управління ризиками.

Стратегія та політика управління ризиками Банку направлені на дотримання принципу беззбиткової
діяльності при забезпеченні оптимального співвідношення між виконанням основних задач для розвитку
Банку, забезпечення дохідності основних напрямків діяльності Банку та рівнем прийнятих на себе ризиків.
Стратегія та політики управління суттєвими ризиками затверджується Радою Банку і повинні бути
переглянути на щорічній основі. Банк реалізує стратегію як попереджувального так і наступного впливу на
ризики, на які наражається Банк, використовуючи всі можливі засоби для зниження рівня ризиків, як на
портфельній основі так і на рівні окремих угод. Особлива увага приділяється при цьому вдосконаленню
системи управління ризиками, достатності капіталу та ліквідності, як потенційних джерел покриття збитків.
Первинним елементом стратегії управління ризиками Банку є визначення рівня ризик-апетитів до суттєвих
ризиків, на які наражається Банк, Радою Банку, враховуючи поточну та прогнозовану величину ризикпрофілю Банку. Моніторинг та контроль ризик-апетиту та ризик-профілю здійснюється в рамках системи
управління ризиками. Результати діяльності Банку із врахуванням ризиків та ефективності системи
управління ризиками в Банку оцінюються Радою Банку на щорічній основі.

4.2.2

Суттєві види ризиків, їх зміни та плани їх пом'якшення.

Суттєвими ризиками Банку протягом 2021 року були визначені наступні:
1) кредитний ризик;
2) ризик ліквідності;
3) процентний ризик банківської книги;
4) ринковий (валютний) ризик;
5) операційний ризик;
6) ризик за операціями в платіжних системах;
7) комплаєнс – ризик.
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з Банком
або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.
Протягом 2021 року Банком було проведено заходи щодо зменшення проблемної заборгованості за
рахунок відступлення прав вимоги за активом НПА факторінговій компанії. Однак, частка непрацюючих
активів продовжує бути суттєвою в балансі Банку.
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Для запобігання підвищення кредитного ризику Банк застосовує комплекс заходів, спрямованих на
зменшення ймовірності виникнення кредитного ризику та зменшення його впливу на результати діяльності
Банку. Як інструмент пом’якшення кредитного ризику Банком використовуються критерії відбору
позичальників, обмеження (ліміти) щодо концентрації та розміру кредитного ризику за окремим
боржником/групою пов’язаних контрагентів та контролює їх дотримання. Для прийняття рішення про
можливість здійснення активної операції здійснюється всебічний аналіз та оцінка можливих ризиків і втрат.
Банк дотримується принципу забезпеченості при кредитуванні. Надання незабезпечених (бланкових)
кредитів здійснюється тільки у разі дотримання нормативних вимог регулятора та з дотриманням кредитної
політики Банку.
Банк проводить роботу з боржниками, що не виконують та/або виконують з простроченням зобов’язання
за кредитними договорами. Реструктуризація за кредитними договорами здійснюється відповідно до
внутрішніх нормативних документів Банку щодо проведення реструктуризації за кредитними договорами та
технологічних карт.
Ризик ліквідності - потенційна втрата доходу або зменшення ринкової вартості Банку внаслідок
неспроможності Банку вчасно покрити потреби у грошових коштах для виконання зобов’язань, виникає через
нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати
позабалансові зобов'язання.
Управління ліквідністю здійснюється Банком у наступних напрямках:
➢

оперативне управління, тобто оцінка поточного рівня ліквідності та управління позиціями та
розривами протягом дня;

➢

тактичне управління, тобто прогнозування та ухвалення управлінських рішень на період до
одного місяця;

➢

стратегічне управління, тобто планування на перспективу до одного року у рамках бюджетного
процесу.

➢

антикризове управління, тобто управління ліквідністю в умовах непередбачуваного розвитку
подій, відповідно до внутрішнього нормативного документу «План фінансування в кризових
ситуаціях у АТ «АЙБОКС БАНК».

Впрововж 2021 року Банк приділяє прихільну увагу операційному ризику та виділяє в суттєвий новий для
Банку ризик по опреаціях в платіжних системах.
Операційний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або
ненавмисних дій працівників Банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем Банку або внаслідок
впливу зовнішніх факторів.
Система управління ризиком по операціях в платіжних системах забезпечує безперервний аналіз
операцій, яким властивий ризик в платіжних системах з метою невідкладного, своєчасного прийняття
управлінських рішень щодо пом’якшення таких ризиків та зменшення пов’язаних із ними втрат (збитків).
Банк сегментує усі види ризиків платіжної системи, ризики під час здійснення платіжних операцій з
використанням електронних платіжних засобів на групи відповідно до Політики управління ризиками в
платіжних системах АТ «АЙБОКС БАНК» та містять опис кожного ризику, включаючи ймовірність настання
ризику, наслідки реалізації ризику та інші фактори.
З метою мінімізації виявлених ризиків Банк на постійній основі здійснює наступні заходи:
⎯ забезпечує контроль за виконанням учасниками платіжної системи вимог до управління
ризиками, встановлених правилами платіжної системи;
⎯ визначення методики аналізу ризиків за операціями у платіжних системах;
⎯ визначення порядку обміну інформацією, необхідної для управління ризиками;
⎯ визначення порядку взаємодії у спірних, нестандартних та надзвичайних ситуаціях, включаючи
випадки системних збоїв;
⎯ визначення порядку зміни операційних та технологічних засобів та процедур та інше.
Інші види ризиків, такі як валютний, процентний, та інші, не мали суттєвого впливу на доходність Банку
протягом 2021 року.
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4.3 Відносини з акціонерами та пов'язаними особами.
Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні або фінансові
рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги
береться суть цих відносин, а не лише юридична форма.
Банк ретельно контролює всі операції з акціонерами та пов’язаними особами та не допускає негативного
впливу на результат діяльності Банку.
Станом на 01.01.2021 року загальна заборгованість за активними операціями пов’язаних з Банком осіб
становить 11 041 тис.грн., та складається:

сума активу,що
входить в Н9,
тис.грн.

частка активу в
загальній сумі
Н9,%

10 971

99,37%

в т.ч. кредитний портфель клієнтів Банку юридичних осіб

7 932

71,84%

в т.ч. кредитний портфель клієнтів Банку фізичних осіб

3 039

27,53%

Загальний об’єм наданих фінансових зобов’язань:

12

0,11%

в т. ч. за зобов’язаннями з кредитування, що надані клієнтам:

12

0,11%

із них зобов’язаннями з кредитування, що надані клієнтам
фізичним особам

12

0,11%

58

0,52%

11 041

100,0%

Найменування статті
Загальний кредитний портфель (активи надані юридичним
та фізичним особам без урахувань зобов’язань банку з
кредитування ):

Інші активи
Всього заборгованість за активами:

Станом на 01.01.2022 року значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями
з пов’язаними з Банком особами (Н9) – 2,04% при нормативному значенні не >25%.
Протягом 2021 року в ході своєї звичайної діяльності Банк надавав кредити, залучав депозити, отримував
гарантії та здійснював інші операції із пов’язаними сторонами на загальних умовах.

5.

Результати діяльності.

5.1 Фінансові та нефінансові показники.
На кінець 2021 року загальні активи Банку становили 3 805 736 тис. грн.
Зростання обсягу загальних активів на 306,56% за останні три роки в основному обумовлено зростанням
казначейських та інших цінних паперів, що рефінансуються та емітовані Національним банком України,
залишків коштів на коррахунках в інших банках.
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Орієнтуючись на проміжні цілі Макропруденційної стратегії Національного банку України, а саме
недопущення надмірного зростання кредитування, Банк виважено та консервативно проводив кредитні
операції.
Обсяг кредитного портфелю (без врахування резервів) на кінець 2021 року становив 324 368 тис.грн. (в
кредитному портфелі відображено гарантійне забезпечення по Visa та MasterCard, яке обліковується на
балансовому рахунку 2060 “Кошти банків в розрахунках у суб’єктів господарювання”).

Кредити клієнтам, тис.грн
450 000

Кредити Ф.О. [ -21% ]
Кредити Ю.О.[ -4% ]

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

0

2019

2020

2021

Кредити, що надані фізичним особам
тис.грн.

49 747

22 990

18 091

Кредити, що надані юридичним
особам тис.грн.

370 864

318 310

306 277
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За видами економічної діяльності переважають кредити корпоративних клієнтів, що займаються
будівництвом, торгівлею, операціями з нерухомим майном тощо

Структура кредитів юридичних осіб (без урахування резервів), за видами
економічної діяльності, тис.грн Виробництво електричного устатковання
Складське господарство та допоміжна
діяльність у сфері транспорту
143 231
46,8%

55 377
18,1%

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Виробництво напоїв
Телекомунікації (електрозв'язок)
Операції з нерухомим майном

42 341
13,8%
32 647
10,7%

14 250
4,7%

9 711
3,2%

4 112
1,3%

597
0,2
%
4 011
1,3%

Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та
мотоциклами
Будівництво будівель
Для фiзичних осiб (у т. ч. суб'єктів
незалежної професійної діяльності) та
нерезидентiв)**

** В структурі кредитів юридичних осіб відображено гарантійне забезпечення по Visa та MasterCard, яке
обліковується на балансовому рахунку 2060 “Кошти банків в розрахунках у суб’єктів господарювання”.
Зростання ресурсної бази за рахунок коштів клієнтів на 77,8% за 2021 рік свідчить про збалансований
підхід Банку до розміщення та залучення ресурсів.
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5.2 Результати діяльності та аналіз змін у фінансовому стані банку.
Найбільшою дохідною складовою в 2021 році, як і в попередній рік, були комісійні доходи за рахунок
надання клієнтам послуг транзакційного сервісу.

Банк отримав позитивний фінансовий результат за 2021 рік у розмірі 480 189 тис. грн.
Витрати Банку на формування резервів під знеціненні фінансових активів, покриття інших ризиків і
втрат склали за 2021 рік 39 559 тис.грн.
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6.

Ключові показники діяльності.
2020

CIR (cost-income ratio)

2021
61%

50%

NIM (чиста процентна маржа)

5%

5%

ROA (віддача на активи)

8%

12%

ROE (віддача на капітал)

41%

94%

NPL (рівень непрацюючих кредитів)

33%

35%
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7.

Звіт про корпоративне управління.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" (далі- Банк)
Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
Місцезнаходження: 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Дiлова 9А
Схематичне зображення структури власності Банку станом на 31 грудня 2021 наведено нижче:

АТ «АЙБОКС БАНК»
ЄДРПОУ 21570492

6,122009%

АТ «АЙБОКС
БАНК»
ЄДРПОУ 21570492
(викуп акцій власного
випуску)

9,970795%

Путятін Олексій
Юрійович,
(ІПН 3211805994)
Україна

9,979297%

Шевцова Альона
Володимирівна,
(ІПН 3212716707)
Україна

73,927897%

Дробот Володимир
Іванович,
(ІПН 2356313597)
Україна

Структура власності Банку відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України.
МЕТА ПРОВАДЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ФIНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
Банк є універсальним банком, тобто може надавати фізичним та юридичним особам (резидентам та
нерезидентам) будь-які послуги відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та на
підставі отриманих ліцензій та дозволів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
Банк здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку та участі в економічному і соціальному
розвитку України шляхом сприяння підприємництву, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій,
банківських технологій і техніки, удосконалення кредитно-фінансових та зовнішньоекономічних відносин.
Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання
банкiвських послуг.
ДОТРИМАННЯ/НЕДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ЧИ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
(З ПОСИЛАННЯМ НА ДЖЕРЕЛО РОЗМІЩЕННЯ ЇХ ТЕКСТУ), ВІДХИЛЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ТАКОГО
ВІДХИЛЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ
а) Протягом 2021 року Банк повністю дотримувався Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку,
затверджено Загальними зборами акціонерів №6 від 28.072021 розмiщений у вiльному доступi на офiцiйнiй
веб-сторiнцi Банку: http://www.iboxbank.online/ua/ustanovchi_dokumenti.html..
В 2021 році не було відхилень від Принципів корпоративного управління Банку.
Протягом 2021 року будь-яких заходів впливу Національним Банком України до Членів Ради Банку,
не застосовувалися.
Однак слід зазначити, що 23.12.2021 року рішенням Ради Банку (протокол від 23.12.2021 року № 64)
було звільнено Голяк С.В. з посади Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу,
члена Правління за вимогою Національного банку України, що не відповідає критерію Бездоганної ділової
репутації згідно до п.65 глави 6 розділу ІІ Постанови НБУ № 149.
б) У звязку з наявнiстю кодексу корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК" кодекс корпоративного
управлiння фондової бiржi або iнший кодекс корпоративного управлiння не використовується,
в) Банк протягом року використовував норми та не відхилявся від принципів визначених Кодексом
корпоративного управлiння, що затверджено рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС
БАНК" Протокол №1 вiд 20.04.2018р. та рішенням позачергових Загальними зборами акціонерів №6 від
28.07.2021р.
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ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ
ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ЗБОРАХ РІШЕНЬ:
річні
позачергові
Вид загальних зборів
X
Дата проведення
22.02.2021
Кворум зборів
70,54308%
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС
БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (Двох) осіб, у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Буцька Тетяна Петрівна, член лічильної комісії – Бракало Анна
Петрівна.
1.2.Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та
членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ
«АЙБОКС БАНК».
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:-доповіді за
порядком денним – до 15 хвилин ;- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин; - питання
(пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів через члена
лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання
порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові
(повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє
пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції,
що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;- усі виступи починаються тільки
після дозволу Голови Загальних зборів; - голосування з питань порядку денного здійснювати за
принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування,
форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і
затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при
реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування,
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання
порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія
збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання; підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин; - до обрання Лічильної комісії
підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до
рішення Ради Банку; - рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про підсумки голосування; - Загальні збори під час їх проведення можуть
змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3. Визначення основних напрямків діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» на 2021-2023рр.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Визначити основні напрями діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» на 2021-2023 роки згідно з
додатком.

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
12.03.2021
70,54308%

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС
БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (Двох) осіб, у наступному складі:
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Голова лічильної комісії – Буцька Тетяна Петрівна, член лічильної комісії – Бракало Анна
Петрівна.
1.2.Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та
членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ
«АЙБОКС БАНК».
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:-доповіді за
порядком денним – до 15 хвилин ;- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин; - питання
(пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів через члена
лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання
порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові
(повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє
пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції,
що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;- усі виступи починаються тільки
після дозволу Голови Загальних зборів; - голосування з питань порядку денного здійснювати за
принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування,
форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і
затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при
реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування,
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання
порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія
збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання; підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин; - до обрання Лічильної комісії
підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до
рішення Ради Банку; - рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про підсумки голосування; - Загальні збори під час їх проведення можуть
змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про викуп АТ «АЙБОКС БАНК» власних акцій (акцій власного
випуску).
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Здійснити викуп простих іменних акцій Банку у акціонера ТОВ АЛЬФА-КРОС» (за згодою
сторін) на таких умовах:
1.1. Кількість акцій, що викуповується: 6 403 505 штук.
1.2. Строк викупу: з 12.03.2021 по 12.05.2021;
1.3. Ціна викупу визначена в звіті про оцінку АТ «АЙБОКС БАНК» станом на 22 лютого
2021 року.
Ціна викупу акцій визначена, станом на останній робочий день, що передує дню
розміщення в установленному порядку повідомлення про скликання загальних зборів
акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за
їхньою згодою
1.4. Викуп акцій здійснювати з метою іх подальшого продажу.
1.5. Затвердити порядок викупу: Акціонер, який має намір продати Банку належні йому
акції, повинен протягом строку, визначеного в підпункті 1.2. надати Банку письмову
пропозицію про продаж акцій із зазначенням
прізвища, ім'я та по-батькові (повне найменування); місце проживання/реєстрації
(місцезнаходження юридичної особи згідно установчих документів): поштову адресу;
реквізити документа, що посвідчує особу: назва серія, ким і коли виданий та реєстраційний
номер облікової картки платника податків - для фізичної особи, реквізити свідоцтва/ виписки
про державну реєстрацію: серія, номер, дата видачі, ким видано, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента або реєстраційний код з торгового (судового,
банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи - нерезидента; контактний телефон,
факс; номер рахунку в цінних паперах, відкритий у депозитарній установі цінних паперів; дату
складання, кількості та типу акцій, запропонованих до продажу
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- особисто за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А в приміщенні АТ «АЙБОКС БАНК», Управління
цінних паперів, акціонерного капіталу та ліцензування в робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до
17:00.
- шляхом направлення поштового листа за юридичною адресою Банку: м. Київ, вул. Ділова, 9А АТ
«АЙБОКС БАНК»
Датою подання пропозиції вважається дата її реєстрації в журналі Банку.
2. Сплата вартості акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій після
передачі Банку права власності на акції (після перерахування акцій на рахунок Банку)
3. Сплата вартості акцій здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця
грошової суми.
4. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Банку є безвідкличною (ст. 66 Закону
України «Про акціонерні товариства»)
5. Направити кожному акціонеру Банку згідно Реєстру власників іменних цінних паперів
складених станом на 10 березня 2021 року письмове повідомлення про умови та порядок викупу
акцій.

річні
позачергові
X
Дата проведення
30 квітня 2021
Кворум зборів
56,1035
Опис
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:
Голова лічильної комісії: Вавренчук Анна Юріївна, член лічильної комісії: Зубрицька Катерина
Анатоліївна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та
всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних
зборів.
Вид загальних зборів

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
По другому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:
-доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів
через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного
питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та побатькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання
(направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та
пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один
голос,з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43
Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "Айбокс Банк"
та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення
Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант
голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний
здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та
оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією,
яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу
про підсумки голосування;
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- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах.
Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, прийняття рішення
за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
3.1. Затвердити Звіт Правління Банку за 2020 рік без зауважень та заходів;
3.2. Роботу Правління Банку в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та
напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.
3.

4. Розгляд звіту Ради Банку за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його
розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту про
винагороду членів Ради Банку за 2020 рік.
По четвортому питанню порядку денного вирішили:
4.1. Затвердити звіт Ради Банку за 2020 рік без зауважень та заходів;
4.2. Роботу Ради Банку в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та
напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.
4.3. Затвердити звіт про винагороду членів Ради Банку за 2020 рік.
5. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами
його розгляду.
По пятому питанню порядку денного вирішили:
5.1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» відносно
аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік (додається), в тому числі звіт про результати
першого етапу оцінки стійкості АТ «АЙБОКС БАНК».
5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора
відносно аудиту річної фінансової звітності Банку за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
6.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік (в т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух
грошових коштів, примітки до фінансової звітності).
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2020 році.
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2020 році фінансовий прибуток та розподілити
наступним чином:
5 % від прибутку за 2020 рік - спрямувати до резервного фонду Банку
95 % залишку прибутку за 2020 рік залишити нерозподіленим
Дивіденди за результатами річного звіту за 2020 рік не розподіляти та не виплачувати.
8. Прийняття рішення щодо продажу викуплених АТ «АЙБОКС БАНК» власних акцій
(акцій власного випуску).
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
8.1.Надати АТ «АЙБОКС БАНК» згоду на продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 ЗУ «Про
акціонерні товариства» власних простих іменних акцій в кількості 6 403 505 (Шість мільйонів
чотириста три тисячі п’ятсот п’ять) штук, що обліковуються на рахунку в цінних паперах АТ
«АЙБОКС БАНК» відкритому в ПАТ «НДУ», як викуплені емітентом.
8.2. Продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства», власних
простих іменних акцій здійснити АТ «АЙБОКС БАНК», код ЄДРПОУ 21570492, за ринковою
вартістю, що визначається відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий
день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж
викуплених у відповідності зі ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» власних акцій.
8.3. Уповноважити В.о. Голови Правління Банку підписати договір з продажу викуплених власних
простих іменних акцій та вчинити інші дії пов’язані із виконанням даного рішення.
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9. Прийняття рішення щодо скасування реєстрації додаткового випуску акцій (реєстраційний
номер випуску № 78/1/2019-Т)
По девятому питанню порядку денного вирішили:
9.1.Скасувати реєстрацію додаткового випуску акцій (реєстраційний номер випуску № 78/1/2019Т)
9.2. Повернути інвестору Шевцовій А.В. кошти в сумі 11 800 000,00 (одинадцять мільйонів
вісімсот тисяч гривень 00 копійок), оплачені за акції АТ «АЙБОКС БАНК» додаткового випуску
в кількості 10 000 000 шт. (десять мільйонів штук), код ISIN UAT000002613, реєстраційний
номер випуску № 78/1/2019-Т.
9.3. Визначити Раду Банку уповноваженим органом з наданням повноважень щодо повернення
коштів Шевцовій А.В. у сумі 11 800 000,00 (одинадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00
копійок), оплачені за акції АТ «АЙБОКС БАНК» додаткового випуску в 10 000 000 шт. (десять
мільйонів штук), код ISIN UAT000002613, реєстраційний номер випуску № 78/1/2019-Т, а також
повернення цих акцій на рахунок Емітента.
10. Внесення змін до Статуту АТ «АЙБОКС БАНК» та до внутрішніх положень Банку
шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
По десятому питанню порядку рішення не прийнято.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.
По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:
11.1. Припинити повноваження голови та членів ради банку з наступного робочого дня після
отримання Банком повідомлення про погодження Національним банком України на посаду члена
ради банку Шевцової А.В.
12. Обрання членів Ради Банку.
По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:
12.1. Встановити кількісний склад ради банку у складі п’яти осіб. Затвердити строком на три
роки наступних членів ради банку:
•

Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера,

•

Мельниченко Володимир Віталійович – незалежний Член Ради,

•

Демиденко Олександр Миколайович - незалежний Член Ради.

•

Суслов Віктор Іванович – незалежний Член Ради Банку.

• Шевцова Альона Володимирівна - акціонер.
Обраний склад ради банку вступає на посаду з наступного робочого дня після отримання банком
повідомлення про погодження Національним банком України на посаду члена ради банку
Шевцової А.В.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з Головою та Членами Ради Банку.
По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:
13.1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку;
13.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати цивільно-правові договори, трудові
договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.
14. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».
По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:
14.1. Затвердити Положення про винагороду членів Ради АТ «АЙБОКС БАНК», у новій редакції.
15. Про скасування п.8 прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів Протокол № 6
від 18.12.2020р., а саме «Внесення змін до Статуту АТ «АЙБОКС БАНК» та до внутрішніх
положень Банку шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
По пятнадцятому питанню порядку денного вирішили:
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Скасувати п.8 принятого рішення Загальними зборами акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020р.,
а саме «Внесення змін до Статуту АТ «АЙБОКС БАНК» та до внутрішніх положень шляхом
викладення та затвердження їх у новій редакції».
16. Схвалення значних правочинів АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення
коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:
Схвалити значні правочини АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення коштів шляхом
придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за період з 21.12.2020 по
30.04.2021.

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
21.05.2021
54,9918

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС
БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:
Голова лічильної комісії: Вавренчук Анна Юріївна, член лічильної комісії: Зубрицька Катерина
Анатоліївна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та
всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних
зборів.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ
«АЙБОКС БАНК».
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:-доповіді за
порядком денним – до 15 хвилин ;- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин; - питання
(пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів через члена
лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання
порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові
(повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє
пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції,
що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;- усі виступи починаються тільки
після дозволу Голови Загальних зборів; - голосування з питань порядку денного здійснювати за
принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування,
форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і
затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при
реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування,
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання
порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія
збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання; підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин; - до обрання Лічильної комісії
підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до
рішення Ради Банку; - рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про підсумки голосування; - Загальні збори під час їх проведення можуть
змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3. Про розподіл нерозподіленого прибутку АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 рік.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
3.1. Частину нерозподіленого прибутку АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 рік у сумі 81 357 600,00
гривень (вісімдесят один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч шістсот гривень 00, коп.)
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направити на збільшення статутного капіталу Банку.
3.2. Залишок нерозподіленого прибутку АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 рік залишити на рахунку
«нерозподілені прибутки минулих років».
4. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини
прибутку за 2020 рік.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
4.1. Збільшити Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК» на 81 357 600,00 гривень (вісімдесят один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч шістсот
гривень 00, коп.) до загального розміру 281 361 700,00 (двісті вісімдесят один мільйон триста
шістдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій
за рахунок спрямування до Статутного капіталу Банку частини прибутку за 2020 рік у розмірі
81 357 600,00 гривень (вісімдесят один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч шістсот гривень
00, коп.).
5. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
По пятому питанню порядку денного вирішили:
5.1. Підвищити номінальну вартість 169 495 000 (сто шістдесяти дев’яти мільйонів чотириста
дев’яносто п’яти тисяч) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».
Номінальну вартість кожної простої іменної акції Банку підвищити з 1,18 гривень (однієї гривні
вісімнадцять копійок) до 1,66 гривень (однієї гривні шістдесят шість копійок) за одну акцію.
Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.
5.2. Голові Правління Банку забезпечити здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску
акцій Банку нової номінальної вартості.
6. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК»., в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом
підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження його у новій редакції.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК»., в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом
підвищення номінальної вартості акцій Банку.
6.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» у
новій редакції, що додається.
6.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК». набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до
законодавства України.
6.4. Уповноважити Голову Правління Банку (а у разі його відсутності виконуючого обов’язки),
підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК», посвідчити його підпис нотаріально, здійснити всі необхідні дії щодо погодження
Статуту Банку в НАЦІОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та забезпечити здійснення усіх
необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
26.07.2020
100%

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у наступному
складі: Голова лічильної комісії: Вавренчук Анна Юріївна, член лічильної комісії: Зубрицька
Катерина Анатоліївна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для
голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання
Головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу
Загальних зборів.
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2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
По другому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:
-доповіді за порядком денним – до 15 хвилин ;
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних
зборів через члена лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з
відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я
та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання
(направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та
пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція –
один голос ,з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам
ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та
винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій
варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного
Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною
комісією, яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання
протоколу про підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань
порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного
буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції) .
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Збільшити розмір Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» , який складає 281 361 700,00 (двісті вісімдесят один мільйон
триста шістдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) до 418 361 700,86 (чотириста
вісімнадцять мільйонів триста шістдесят одна тисяча сімсот) гривень 86 копійок шляхом
розміщення додаткових 82 530 121 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС БАНК» існуючої
номінальної вартості рівної 1,66 грн. (одна гривня шістдесят шість копійок) за рахунок
додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). Загальна номінальна вартість акцій,
які планує розмістити Банк, становить 137 000 000,86 (сто тридцять сім мільйонів гривень 86
копійок) грн.
4. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання
акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у
процесі їх розміщення у зв’язку з високою довірою між акціонерами Банку.
5. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
По пятому питанню порядку денного вирішили:
5.1. Прийняти рішення про емісію 82 530 121 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС
БАНК» існуючої номінальної вартості рівної 1,66 грн. за рахунок додаткових внесків (без
здійсненням публічної пропозиції).
5.2. Провести розміщення акцій Банку (без реалізації переважного права акціонерів на
придбання акцій додаткової емісії) серед акціонерів Банку зазначених в переліку акціонерів
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станом на 26 липня 2021р., що зазначені в Переліку учасників розміщення (Додаток 2), шляхом
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ
"АЙБОКС БАНК" (без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової
емісії), що викладене окремим додатком (Додаток 2а) до протоколу Загальних зборів.
6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України
та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
Визначити Раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права
(у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення
акцій у процесі емісії.
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю
оплачено);
- залучення до розміщення андерайтера;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або
незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів
органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені
законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії
акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання
переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про
можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні
товариства».
7. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення
певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які
пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його
обов’язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на
придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними
зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують
право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
28.07.2021
100%

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

142

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Звіт про корпоративне управління
По одному питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:
голова лічильної комісії – Вавренчук Анна Юріївна,
член лічильної комісії - Зубрицька Катерина Анатоліївна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та
всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних
зборів.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку.
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:
- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів
через члена лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного
питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та побатькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання
(направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та
пропозиції, що не включені до порядку денного, розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один
голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43
Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та
винесення Головою Зборів цього питання на голосування акціонер відмічає у бюлетені свій
варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією,
яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу
про підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ради банку.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Припинити повноваження голови та членів ради банку з 28 липня 2021 року.
4. Обрання членів ради банку.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Обрати членами ради АТ «АЙБОКС БАНК» строком на три роки:
Зварича Віталія Володимировича – представник акціонера,
Мельниченка Володимира Віталійовича – незалежний директор,
Демиденка Олександра Миколайовича - незалежний директор,
Суслова Віктора Івановича – незалежний директор,
Шевцову Альону Володимирівну – акціонер,
Бернацьку Наталію Іларіонівну – незалежний директор,
Шевченка Володимира Олександровича – незалежний директор.
Обраний склад ради банку набуває повноважень з 29 липня 2021.
Розмір винагороди членів ради АТ «АЙБОКС БАНК», умови співпраці (цивільно-правові,
трудові договори, (контракти) та уповноважена особа на їх підписання) визначено в додатках
до цього протоколу.
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5.Схвалення значних правочинів АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення коштів
шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
По пятому питанню порядку денного вирішили:
Схвалити значні правочини АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення коштів шляхом
придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за період з 05.05.2021 по
28.07.2021.
6. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних
сертифікатів Національного банку України.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
Надати згоду на вчинення значного правочину з розміщення коштів шляхом придбання
депозитних сертифікатів Національного банку в рамках Єдиного договору банківського
обслуговування, укладеного з Національним банком України, та вчинення банком правочину щодо
цього договору, за умови, що загальна сума такого правочину, вчиненого щодо придбання
зазначених депозитних сертифікатів, які одночасно на відповідну дату будуть перебувати у
власності банку, не перевищуватиме суму, що становить 80% вартості активів за даними
останньої річної звітності банку. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 2 008 855 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочину
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить
80%.
7.Прийняття рішення про викуп АТ «АЙБОКС БАНК» власних акцій (акцій
власного випуску).
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
А. Здійснити викуп простих акцій банку у акціонерів банку (за згодою сторін); максимальна
кількість акцій, що викуповуються: 11 000 000 штук.
Б. Строк викупу: з 28.07.2021 по 29.10.2021.
В. Ціна викупу визначена в звіті про оцінку АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 09 липня 2021
року.
Ціна викупу акцій визначена станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в
установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного
товариства, на яких прийнято рішення про викуп у акціонерів акцій за їхньою згодою.
Г. Викуп акцій здійснюється з метою їх подальшого продажу.
Д. Затвердити порядок викупу: Акціонер, який має намір продати Банку належні йому акції,
повинен протягом строку, визначеного в підпункті Б вище, надати Банку письмову
пропозицію про продаж акцій із зазначенням:
- прізвища, ім'я та по-батькові (повне найменування); місця проживання/реєстрації
(місцезнаходження юридичної особи згідно установчих документів); поштової адреси;
реквізитів документа, що посвідчує особу: назва, серія, ким і коли виданий та реєстраційний
номер облікової картки платника податків - для фізичної особи; реквізитів свідоцтва/
виписки про державну реєстрацію: серія, номер, дата видачі, ким видано, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента або реєстраційний код з торгового
(судового, банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи - нерезидента;
контактного телефону, факсу; номеру рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарній
установі цінних паперів; дати складання, кількості та типу акцій, запропонованих до
продажу.
- особисто за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А в приміщенні АТ "АЙБОКС БАНК", Управління
цінних паперів, акціонерного капіталу та ліцензування в робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00
до 17:00.
- шляхом направлення поштового листа за юридичною адресою Банку: м. Київ, вул. Ділова,
9А АТ «АЙБОКС БАНК».
Датою подання пропозиції вважається дата її реєстрації в журналі Банку.
Е. Сплата вартості акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій після
передачі Банку права власності на акції (після перерахування акцій на рахунок Банку).
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Є. Сплата вартості акцій здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок
Продавця грошової суми.
Ж. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Банку є безвідкличною (ст. 66 Закону
України «Про акціонерні товариства»).
З. Направити кожному акціонеру банку згідно Реєстру власників іменних цінних паперів,
складених станом на 28.07.2021 року, письмове повідомлення про умови та порядок викупу
акцій.
8.Внесення змін до внутрішніх положень АТ «АЙБОКС БАНК» шляхом викладення
та затвердження їх у новій редакції.
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити зміни до внутрішніх документів Банку та викласти в їх новій редакції, а саме:
Положення про раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК»;
- Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК».
Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
29.11.2021
100%

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:
голова лічильної комісії – Зубрицька Катерина Анатоліївна,
член лічильної комісії - Камінська Наталія Михайлівна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування,
які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та
всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних
зборів.
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку.
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:
- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів
через члена лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного
питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та побатькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання
(направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та
пропозиції, що не включені до порядку денного, розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один
голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43
Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та
винесення Головою Зборів цього питання на голосування акціонер відмічає у бюлетені свій
варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних
зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
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- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією,
яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу
про підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах.
3. Затвердження основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» на 2022-2024 роки.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Затвердили основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК» на 2022-2024 роки.
4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК» та затвердження його у новій редакції.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
4.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК».
4.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» у
новій редакції, що додається.
4.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до
законодавства України.
4.4. Уповноважити голову правління банку (а у разі його відсутності виконуючого обов’язки)
підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК», посвідчити його підпис нотаріально, здійснити всі необхідні дії щодо погодження
Статуту банку в НАЦІОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та забезпечити здійснення усіх
необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
По пятому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити зміни до внутрішніх документів банку та викласти в їх новій редакції, а саме:
- Положення про раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК»;
- Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК»;
- Положення про винагороду членів ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК».
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА
АКЦІЙ БАНКУ:
Власником значного пакету акцій Банку станом на 31.12.2021 є громадянин України Дробот Володимир
Iванович, який володіє 73,927897% акцій від статутного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
(УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: обмеження відсутні
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ ТА КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ЗА НАЯВНОСТІ)
БАНКУ, ЇХНІХ КОМІТЕТІВ (ЗА НАЯВНОСТІ), ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА НИХ РІШЕНЬ; ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ СТАНОМ НА
КІНЕЦЬ 2021 РОКУ:
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Персональний склад Ради Банку станом на кінець 2021року:
1. Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера, Голова Ради Банку,
2. Демиденко Олександр Миколайович - незалежний директор,
3. Бернацька Наталія Іларіонівна – незалежний директор,
4. Мельниченко Володимир Віталійович – незалежний директор,
5. Суслов Віктор Іванович – незалежний директор,
6. Шевцова Альона Володимирівна – акціонер, секретар Ради Банку,
7. Шевченко Володимир Олександрович – незалежний директор.
Протягом 2021 року діяльність Ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК»
здійснювалась відповідно до Закону України «Про Банки та банківську діяльність», Закону України «Про
акціонерні товариства», Статуту Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК», Положення про
Раду Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК».
В період з 01 січня по 31 грудня 2021 року особовий та кількісний склад Ради змінювався тричі.
Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«АЙБОКС БАНК» від 18.12.2020 року на три роки обрано склад Ради Банку в кількості 5 осіб.
Персональний склад Ради, обраної 18.12.2021 року:
1.
2.
3.
4.
5.

Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера
Демиденко Олександр Миколайович- незалежний член Ради
Лукашенко Олександр Олександрович – представник акціонера
Мельниченко Володимир Віталійович - незалежний член Ради
Суслов Віктор Іванович - незалежний член Ради

На засіданні Ради Банку 21.12.2020 року Зварича В.В. було обрано Головою Ради, а Лукашенка
О.О. – секретарем Ради Банку.
Пан Суслов В.І. пристав до виконання своїх обов’язків члена Ради Банку після погодження його
кандидатури Національним Банком України 15.04.2021 року.
На річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК»
30.04.2021 року зокрема було прийнято рішення встановити кількісний склад Ради у складі 5 осіб та
затвердити строком на три роки наступний склад Ради Банку:
1.
2.
3.
4.
5.

Зварич Віталій Володимирович – представник акціонера
Мельниченко Володимир Віталійович - незалежний Член Ради
Демиденко Олександр Миколайович- незалежний Член Ради
Суслов Віктор Іванович - незалежний Член Ради Банку
Шевцова Альона Володимирівна – акціонер

Було прийнято рішення, що обраний склад Ради Банку вступає на посаду з наступного дня після
отримання банком повідомлення про погодження Національним банком України Шевцової А.В. на посаду
члена Ради Банку.
Таким чином, новий склад Ради Банку пристав до виконання своїх обов’язків 10.06.2021 року. На
засіданні Ради Банку 11.06.2021 року акціонера Банку Шевцову А.В. було обрано секретарем Ради Банку,
Головою Ради було обрано Зварича В.В.
Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 21.05.2021 (протокол №
4) було ухвалено внесення змін до Статуту банку, в тому числі збільшення кількості членів Ради з 5 до 7 осіб.
29.06.2021 Національний банк погодив нову редакцію Статуту АТ «АЙБОКС БАНК». 30.06.2021
відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
Згідно з п. 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 28.07.2021
(протокол № 6) за результатами кумулятивного голосування обрано членами ради АТ «АБАЙБОКС БАНК»
строком на три роки наступних осіб:
1. Бернацьку Наталію Іларіонівну – незалежний директор,
2. Демиденка Олександра Миколайовича - незалежний директор,
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3. Зварича Віталія Володимировича – представник акціонера,
4. Мельниченка Володимира Віталійовича – незалежний директор,
5. Суслова Віктора Івановича – незалежний директор,
6. Шевцову Альону Володимирівну – акціонер,
7. Шевченка Володимира Олександровича – незалежний директор.
Обраний склад ради банку набув повноважень з 29.07.2021.
29.07.2021 року на засіданні Ради Банку Головою Ради був обраний представник акціонера Зварич
В.В., а секретарем Ради - акціонер Шевцова А.В.
У зв’язку з тим, що Банк не відноситься до системно важливих, комітети Ради Банку не
створювались.
У відповідності до Положення про Раду Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК»
організаційною формою роботи Ради Банку є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не раніше
одного разу на квартал.
Протягом 2021 року відбулося 65 засідань Ради Банку, на яких загалом було розглянуто 315 питань.
Рада Банку у 2021 році багато уваги приділяла підрозділам контролю другої та третьої лінії захисту.
За цим напрямом було опрацьовано та затверджено:
- результати стрес-тестування, квартальні та річні звіти Головного ризик-менеджера (на 6 засіданнях Ради)
- внутрішні нормативні документи банку, пов’язані з оцінкою ризиків, зокрема Декларація схильності до
ризиків АТ «АЙБОКС БАНК» (на 9 засіданнях Ради)
- звіти Головного комплаєнс -менеджера про результат моніторингу ефективності функціонування системи
внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» (на 6 засіданнях Ради)
- внутрішні нормативні документи, пов’язані з діяльністю Управління комплаєнс та внутрішнього контролю.
Зміни до ВНД були пов’язані зі змінами в законодавстві та розглядалися на 3 засіданнях Ради Банку.
- звіти Начальника служби внутрішнього аудиту (на 3 засіданнях Ради Банку)
- зовнішню оцінку ефективності та якості СВА ( на 2 засіданнях Ради)
- внутрішньобанківські нормативні документи з питань внутрішнього аудиту, плани роботи СВА та програма
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (на 6 засіданнях Ради)
У 2021 році на посади Головного комплаєнс-менеджера, Головного ризик-менеджера, керівника
Служби внутрішнього аудиту призначені фахові спеціалісти, які мають багатий досвід роботи за своїми
напрямами.
На засіданні Ради Банку було затверджено Положення про винагороду працівників підрозділів
контролю.
Двічі на засіданнях Ради Банку заслуховувались звіти Відповідального працівника банку з питань
Фінансового моніторингу.
Радою банку затверджувались внутрішні нормативні документи Банку з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У 2021 році Радою затверджено кандидатуру Корпоративного секретаря, впорядковано діяльність
Корпоративного управління, уточнено його функціонал та штатний розпис.
Радою двічі заслуховувалися звіти Корпоративного секретаря про діяльність корпоративного
управління, а також були затверджені зміни до внутрішніх нормативних документів банку з питань
корпоративного управління.
До виключної компетенції Ради Банку відноситься зокрема контроль за усуненням недоліків,
виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в
межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та
аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту.
Питання реагування, контролю, розробки планів заходів,
інспекційними перевірками НБУ розглядалося на 7 засіданнях Ради.

усунення недоліків, виявлених

Зокрема велику увагу було приділено питанням усунення порушень законодавства України та/або
недоліків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
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фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та їх недопущення в
подальшій діяльності АТ «АЙБОКС БАНК».
Питання скликання Загальних зборів та питання емісії акцій банку, проблем прозорої структури
власності розглядалися на 14 засіданнях Ради банку.
На засіданнях Ради Банку також розглядалися питання затвердження та ходу виконання Бюджету
Банку та Стратегічного плану розвитку Банку на найближчі три роки.
На засіданнях Ради Банку розглядалися зміни у організаційній структурі Банку, питання оптимізації
мережі відділень Банку .
Загалом Радою Банку було затверджено 109 положень про Структурні підрозділи Банку, зокрема 42 положення про відділення.
На засідання Ради Банку виносились питання внесення змін до штатного розпису банку та
перегляд розмірів винагород керівників та працівників банку.
У першому та другому кварталах 2021 року Радою Банку багато уваги приділялося
затвердженню рішень Кредитного комітету через наявність обмеження повноважень Правління та
кредитного комітету Банку сумою 500 тис. грн. У новій редакції Статуту від 29.06.2021року це
обмеження було знято і Рада має розглядати вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного товариства, та більше уваги може приділити питанням організації
системи внутрішнього контролю.
Кредитні питання розглядалися на 18 засіданнях Ради.
Значні правочини та правочини з пов’язаними особами розглядалися на 7 засіданнях Ради Банку .
В Банку постійно оновлюється база внутрішніх нормативних документів. Зі свого боку Рада Банку
також контролює наявність
та актуальність внутрішніх нормативних документів, зокрема тих, які
відповідають мінімальному переліку питань, що мають бути врегульовані у внутрішньобанківських
документах щодо внутрішнього контролю, який є Додатком до 88 Постанови НБУ від 02.07.2019 «Про
затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських
групах»

На засідання Ради банку систематично виносяться питання затвердження внутрішніх нормативних
документів, зокрема:
- План відновлення діяльності банку;
- Положення про процес складання управлінської звітності та порядок взаємодії підрозділів в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
- Положення про порядок підбору кандидатів на посаду Голови Правління АТ «АЙБОКС БАНК» та
призначення Голови Правління АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Порядок перевірки відповідності керівників АТ «АЙБОКС БАНК» та керівника підрозділу внутрішньо
аудиту вимогам, встановленим законодавством;
- Порядок підбору, оцінки та обрання кандидата на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера та
головного комплаєнс-менеджера АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Політика запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Порядок співпраці з аутсорсерами у АТ «АЙБОКС БАНК» ;
- Кредитна політика АТ «АЙБОКС БАНК» ;
- Положення щодо порядку здійснення операцій із пов’язаними особами в АТ «АЙБОКС БАНК» тощо.
Загалом на засіданнях Ради було затверджено 34 внутрішніх нормативних документи Банку.
На засіданнях Ради банку також розглядалися питання залучення суб’єкта аудиторської діяльності
для проведення зовнішнього аудиту банку та затвердження річного звіту за 2021 рік. Ці питання
розглядалися на 5 засіданнях Ради Банку.
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Персональний склад Правлiння станом на кінець 2021 року:
Мельник Петро Петрович – Голова Прпавління,
Ківак Заряна Вікторівна – Заступник Голови Правління,
Козій Людмила Євгенівна - Заступник Голови Правління,
Наконечний Ростислав Михайлович - Заступник Голови Правління
Гармаш Світлана Євгенівна - Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління
Таранюк Олександр Володимирович - Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління.
Протягом звiтного перiоду у складі Правління вiдбулися наступнi змiни:
31.03.2021 – призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Зіненко Зою Віталіївну.
22.04.2021 - призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Козій Людмилу Євгенівну
28.05.2021 – призначено на посаду Голови Правління Мельника Петра Петровича (з 01.06.2021).
31.05.2021 - прийнято рішення щодо зняття з члена Правління Банку, начальника департаменту фінансового
моніторингу та валютного контролю Голяк Світлани виконання обов'язків Голови Правління з 31.05.2021.
31.05.2021 – покладення обовязків відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу на
Голяк Світлану Євгенівну.
02.08.2021 – звільнено (припинено повноваження) Зіненко Зою Віталіївну з посади Заступника Голови
Правління.
31.08.2021 – призначено на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління Наконечного Ростислава
Михайловича.
23.12.2021 – виведено зі складу правління начальника Департаменту фінансового моніторингу та валютного
контролю, а також знято обов'язки відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу з
Голяк Світлани Євгенівни.
Хронологія змін в персональному складі Правління АТ «АЙБОКС БАНК» за 2021 рік
Склад Правління за період з 01.01.2021 по 01.04.2021 складався з:
Виконуюча обов’язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович.
Склад Правління за період з 02.04.2021 по 25.04.2021 складався з:
Виконуюча обов’язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна;
Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович.
Склад Правління за період з 26.04.2021 по 30.05.2021 складався з:
Виконуюча обов’язки Голови Правління – Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту казначейства і фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович
Склад Правління за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 складався з:
Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Зіненко Зоя Віталіївна.
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового
моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович
Склад Правління за період з 02.08.2021 по 31.08.2021 складався з:
Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
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Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового
моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович
Склад Правління за період з 01.09.2021 по 22.12.2021 складався з:
Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Заступник Голови Правління – Наконечний Ростислав Михайлович
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, Начальник департаменту фінансового
моніторингу та валютного нагляду, член Правління - Голяк Світлана Євгенівна;
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович
Склад Правління за період з 23.12.2021 по 31.12.2021 складався з:
Голова Правління – Мельник Петро Петрович
Заступник Голови Правління – Ківак Заряна Вікторівна.
Заступник Голови Правління – Козій Людмила Євгенівна.
Заступник Голови Правління – Наконечний Ростислав Михайлович
Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління – Гармаш Світлана Євгенівна;
Начальник управління інформаційної безпеки, член Правління – Таранюк Олександр Володимирович
Протягом 2021 року проведено 87 засiдань Правлiння, на яких було розглянуто 317 питань щодо
поточної дiяльностi Банку.
Правлiнням органiзовано розроблення/оновлення та погодження/затвердження внутрiшнiх нормативних
документiв Банку:
- Положення про доступ до інформаційних активів АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Політики управління ризиками в платіжних системах АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Положення про виконання в АТ «АЙБОКС БАНК» операцій account2card та операцій інтернет
еквайрингу;
- Кодекс поведінки (етики) АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку/порушення в діяльності
банку (whistleblowing policy mechanism) АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Політика про організацію системи внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами АТ «АЙБОКС БАНК» у новій
редакції.
- Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Інструкція з діловодства АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Положення про порядок оформлення, скасування та зберігання довіреностей, підготовки нотаріально
засвідчених копій установчих документів АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Положення про порядок забезпечення та використання форменого одягу, взуття та спорядження
працівниками підрозділу інкасації АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Порядок дій бригади інкасації АТ «АЙБОКС БАНК» у разі виникнення або підозри щодо виникнення
нестандартних та надзвичайних ситуацій на маршрутах у новій редакції;
- Стандарт банківського продукту «VEOCARD»;
- Порядок ідентифікації, верифікації Агентом клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК» (по продукту
«VEOCARD»);
- Програма проведення навчальних заходів для Агентів (їх працівників) АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Стандарт банківського продукту «Інтернет еквайринг» у новій редакції.
- План відновлення діяльності в АТ «АЙБОКС БАНК»;
- Положення про Комітет управління безперервністю діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» у новій
редакції;
- Положення про Комітет по управлінню активами та пасивами АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Положення про Тарифний Комітет АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
- Положення про Кредитний Комітет АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
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Положення про Тендерний Комітет АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Стандарт банківського продукту «Account2card» у новій редакції;
Стандарт банківського продукту «Р2Р»;
Методика розрахунку трансфертних цін і трансфертного результату в АТ «АЙБОКС БАНК» у новій
редакції;
Положення про процес складання управлінської звітності та порядок взаємодії підрозділів в АТ
«АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Програма моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК»;
План обробки ризиків інформаційної безпеки на 2021 рік;
Порядок розрахунку розміру кредитного ризику за активними операціями АТ «АЙБОКС БАНК»;
Технологічна карта процесу аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК»;
План розробки/актуалізації внутрішніх нормативних документів з питань управління ризиками та
системи внутрішнього контролю за операціями з ІЕ і А2С;
Політика запобігання конфліктам інтересів АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Порядок дослідження порушень у діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» та механізм конфіденційного
повідомлення про неприйнятну поведінку в банку/порушення в діяльності банку (whistleblowing
policy mechanism) АТ «АЙБОКС БАНК»;
Програма належної перевірки клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Положення про порядок взаємодії структурних підрозділів банку при здійсненні господарських
(внутрішньобанківських) операцій в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Технологічна карта порядку взаємодії підрозділів АТ «АЙБОКС БАНК» при виконанні документів
про накладення або зняття арешту на кошти клієнтів;
Положення про Комітет з інформаційної безпеки та операційного ризику АТ «АЙБОКС БАНК»;
Програма моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК»;
Програма управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Політика запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності АТ «АЙБОКС БАНК» в новій
редакції;
Технологічна карта запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності АТ «АЙБОКС
БАНК» в новій редакції;
Порядок співпраці з аутсорсерами у АТ «АЙБОКС БАНК»;
Політика управління операційним ризиком АТ «АЙБОКС БАНК»;
Методика оцінки фінансового стану та визначення класу боржника/контрагента АТ «АЙБОКС
БАНК» у новій редакції;
Порядок формування та проведення звірки реєстрів за операціями інтернет-еквайринг/ С2А/ А2С/
Р2Р у АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок здійснення операцій щодо грошового покриття партнерів (у тому числі агентів) у АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Порядок управління операційними ризиками АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок взаємодії при здійсненні приймання платежів через ППП на користь операторів в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Публічна пропозиція АТ «АЙБОКС БАНК» на укладання Договору про надання послуги «Р2Р переказ з картки на картку»;
Порядок взаємодії з партнерами банку при здійсненні переказів на користь постачальників послуг АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Стратегічний план розвитку АТ «АЙБОКС БАНК» на 2021-2023 роки;
Положення про порядок кредитування юридичних осіб в АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Порядок контролю кодів касових символів та складання статистичної звітності про касові обороти в
національній валюті (файл 12X, 13X) в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про здійснення операцій та бухгалтерський облік операцій з основними засобами і
нематеріальними активами АТ «АЙБОКС БАНК»;
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Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань управління ризиками АТ
«АЙБОКС БАНК» на 2021 рік;
План навчань з питань управління комплаєнс – ризиком на 2021 рік;
Положення про Систему управління інформаційною безпекою АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами АТ «АЙБОКС БАНК» у новій
редакції;
Публічна пропозиція АТ «АЙБОКС БАНК» на укладення публічного генерального договору про
надання інвестиційних послуг;
Положення про порядок моніторингу емітентських та еквайрингових операцій з платіжними
картками в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Опис бізнес-процесу розрахунку ризику ліквідності в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Опис бізнес-процесу розрахунку кредитного ризику в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Опис бізнес-процесу розрахунку валютного ризику в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Опис бізнес-процесу розрахунку процентного ризику в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Технологічна карта виконання АТ «АЙБОКС БАНК» операцій «Account2card» та операцій «Інтернет
еквайринг» в новій редакції;
Методика оцінки кредитного ризику в АТ "АЙБОКС БАНК";
Методика оцінки валютного ризику в АТ "АЙБОКС БАНК";
Методика оцінки процентного ризику в АТ "АЙБОКС БАНК";
Методика оцінки ризику ліквідності в АТ "АЙБОКС БАНК";
Політика управління комплаєнс-ризиком АТ «АЙБОКС БАНК»;
Публічна пропозиція АТ «АЙБОКС БАНК» на укладення Договору про комплексне банківське
обслуговування;
Технологічна карта процесу оформлення фізичним особам карткового продукту «VEOCARD» в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Правила використання електронних грошей «ЕЛЕКТРУМ» та Правила використання електронних
грошей «ЛЕО»;
Змін до Публічної пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» на укладання Договору про комплексне
банківське обслуговування;
Стандарт банківського продукту «Споживчий кредит під заставу нерухомості» в АТ «АЙБОКС
БАНК»;
Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Інструкція щодо порядку дій оперативного чергового при здійсненні моніторингу за
місцезнаходженням оперативного автотранспорту за допомогою системи відстеження рухомих
об’єктів АТ «АЙБОКС БАНК»;
Опис фізичного середовища АТ «АЙБОКС БАНК»;
Методика оцінювання ризиків під час здійснення платіжних операцій з використанням платіжних
засобів АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про порядок взаємодії структурних підрозділів АТ «АЙБОКС БАНК» при організації
роботи з програмно-технічними комплексами самообслуговування;
Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень АТ «АЙБОКС БАНК»;
Стандарт банківського продукту «Торговий еквайринг» в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок здійснення еквайрингового обслуговування торговців в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Стратегія управління ризиками в АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Положення про організаційну структуру системи управління ризиками та процедуру ескалації
порушень лімітів ризиків в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок проведення акредитації Суб’єктів оціночної діяльності АТ «АЙБОКС БАНК»;
Методика оцінки впливу на фінансовий стан боржника – юридичної особи ризиків його участі в групі
пов’язаних контрагентів АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про Комітет з питань управління непрацюючими активами АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про облікову політику АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Політика інформаційної безпеки для зовнішніх сторін АТ «АЙБОКС БАНК»;
Технологічна карта виконання операцій Р2Р в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про преміювання працівників відділень АТ «АЙБОКС БАНК»;
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Положення з управління проблемними активами боржників/контрагентів фізичних осіб АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Положення з управління проблемними активами боржників/контрагентів юридичних осіб АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Політика з управління кредитним ризиком в АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Технологічна карта процесу відкриття/обслуговування/припинення зарплатного проекту в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Інструкція по роботі з цифровими документами, отриманими через ДП «ДІЯ», в АТ «АЙБОКС
БАНК»;
Положення щодо порядку здійснення операцій із пов’язаними особами в АТ «АЙБОКС БАНК» у
новій редакції;
Положення про порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтам в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про застосування заходів заохочення працівників підрозділів АТ «АЙБОКС БАНК», які
виконують обов’язки у сфері ПВК/ФТ;
Декларація схильності до ризиків АТ «АЙБОКС БАНК» у новій редакції;
Методика виявлення суттєвих ризиків у АТ «АЙБОКС БАНК»;
План фінансування в кризових ситуаціях АТ «АЙБОКС БАНК»;
Політика управління ризиком ліквідності АТ «АЙБОКС БАНК»;
Стратегічний план розвитку АТ «АЙБОКС БАНК» на 2022-2024 роки;
Технологічна карта відкриття рахунку в цінних паперах юридичним та фізичним особам в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Порядок застосування та надання послуг з використанням Платіжного додатку «Айбокс Пей»;
Стандарт банківського продукту «Дебетна картка» в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок здійснення публічної комунікаційної діяльності керівників та працівників АТ «АЙБОКС
БАНК»;
Порядок моніторингу та аналізу публікацій у засобах масової інформації про АТ «АЙБОКС БАНК»
та його керівників;
Політика управління процентним ризиком в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Політика управління ринковим ризиком в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про оцінку достатності капіталу АТ «АЙБОКС БАНК»;
Правила моніторингу кредитних ризиків за допомогою індикаторів раннього попередження АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Методика визначення показників ефективності діяльності в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Методика оцінки фінансового стану банка-контрагента в АТ «АЙБОКС БАНК»;
Порядок здійснення обслуговування торговців за послугою «Торговий POS-термінал» в АТ
«АЙБОКС БАНК»;
Порядок адаптації нових працівників АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про застосування заходів заохочення працівників Управління інкасації коштів та
перевезення валютних цінностей Департаменту банківської безпеки та інкасації АТ «АЙБОКС
БАНК»;
Методика розрахунку розміру резервів під зменшення корисності фінансових активів відповідно до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності АТ «АЙБОКС БАНК»;
Публічна пропозиція АТ «АЙБОКС БАНК» на укладання Договору про надання фінансових послуг
фізичним особам;
Технологічна карта «Відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, операції за
якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, у АТ «АЙБОКС БАНК»;
Положення про порядок емісії та обслуговування електронних платіжних засобів і здійснення
операцій з їх використанням у АТ «АЙБОКС БАНК».

У 2021 році проведено 210 засідань комітетів Правління Банку, а саме: Тарифного комітету,
Кредитного комітету, Комітету по управлінню активами та пасивами, Комітету з питань управління
непрацюючими активами, Комітету з інформаційної безпеки та операційного ризику і Тендерного комітету.
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Персональний склад комітетів Правління станом на кінець 2021року:
1.
КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ:
Голова Комітету – Коцюбинський Павло Станіславович (Начальник управління правового забезпечення);
Заступник Голови комітету - Наконечний Ростислав Михайлович (Заступник Голови Правління);
Члени Комітету:
Козій Людмила Євгенівна (Заступник Голови Правління);
Ківак Заряна Вікторівна (Заступник Голови Правління);
Гармаш Світлана Євгенівна (Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління);
Кіндрась Ярослав Іванович (Директор Департаменту банківської безпеки та інкасації);
Круліковська Ярослава Ігорівна (Головний ризик-менеджер).
Секретар засідання Комітету – Буцька Тетяна Петрівна (Корпоративний секретар).
2.
ТАРИФНИЙ КОМІТЕТ:
Голова Комітету – Ківак Заряна Вікторівна (Заступник Голови Правління)
Заступник Голови комітету - Наконечний Ростислав Михайлович (Заступник Голови Правління);
Члени Комітету:
Стеценко Андрій Вікторович (Директор з технологічного розвитку);
Козій Людмила Євгенівна (Заступник Голови Правління);
Гармаш Світлана Євгенівна (Директор Департаменту фінансових операцій, член Правління);
Кіньколих Тетяна Миколаївна (Головний Бухгалтер).
Секретар засідання Комітету – Камінська Наталія Михайлівна (головний спеціаліст Корпоративного
управління).
3.
КОМІТЕТ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ:
Голова Комітету – Гармаш Світлана Євгенівна (Директор Департаменту фінансових операцій, член
Правління).
Заступник Голови комітету – Загребельна Ірина Анатоліївна (Начальник Управління кредитування).
Члени Комітету:
Ківак Заряна Вікторівна (Заступник Голови Правління);
Козій Людмила Євгенівна (Заступник Голови Правління);
Мельничук Валерій Іванович (головний юрисконсульт Управління правового забезпечення);
Круліковська Ярослава Ігорівна (Головний ризик-менеджер).
Секретар засідання Комітету – Камінська Наталія Михайлівна (головний спеціаліст Корпоративного
управління).
4.
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ НЕПРАЦЮЮЧИМИ АКТИВАМИ:
Голова Комітету – Круліковська Ярослава Ігорівна (Головний ризик-менеджер).
Заступник Голови комітету - Сурма Віктор Олександрович (Начальник відділу кредитного
адміністрування);
Члени Комітету:
Суходольський Сергій Михайлович (Заступник начальника Управління правового забезпечення);
Мельничук Валерій Іванович (головний юрисконсульт Управління правового забезпечення);
Кіндрась Ярослав Іванович (Директор Департаменту банківської безпеки та інкасації).
Секретар засідання Комітету – Камінська Наталія Михайлівна (головний спеціаліст Корпоративного
управління).

5.
ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ:
Голова Комітету – Кіндрась Ярослав Іванович (Директор Департаменту банківської безпеки та інкасації).
Заступник Голови комітету - Ківак Заряна Вікторівна (Заступник Голови Правління).
Члени Комітету:
Білоус Оксана Володимирівна (Начальник Відділу контролінгу);
Сукретний Олександр Володимирович (Начальник Адміністративно- господарського відділу);
Коцюбинський Павло Станіславович (Начальник управління правового забезпечення);
Стеценко Андрій Вікторович (Директор з технологічного розвитку).
Секретар засідання Комітету – Камінська Наталія Михайлівна (головний спеціаліст Корпоративного
управління).
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6.
КОМІТЕТ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ:
Голова Комітету – Мельник Петро Петрович (Голова Правління).
Заступник Голови Комітету – Таранюк Олександр Володимирович (Начальник управління інформаційної
безпеки, член Правління).
Члени Комітету:
Ківак Заряна Вікторівна (Заступник Голови Правління);
Наконечний Ростислав Михайлович (Заступник Голови Правління);
Кіндрась Ярослав Іванович (Директор Департаменту банківської безпеки та інкасації);
Стеценко Андрій Вікторович (Директор з технологічного розвитку);
Коцюбинський Павло Станіславович (Начальник управління правового забезпечення);
Круліковська Ярослава Ігорівна (Головний ризик-менеджер).
Секретар засідання Комітету – Камінська Наталія Михайлівна (головний спеціаліст Корпоративного
управління).
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ БАНКУ:
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 затверджено Радою.
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 7 (сім) 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 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 :

156

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Звіт про корпоративне управління
- 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.
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.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ БАНКУ
До повноважень Ради Банку належать такi функцiї:
1) Затвердження положення про винагороду членів Правління Банку;
2) Затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;
3) Скликання загальних зборів акціонерів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення
про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів, а також визначення способу направлення повідомлення про проведення
Загальних зборів та проект порядку денного акціонерам;
4) Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою Банку;
5) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
7) Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
8) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
9) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом
України «Про акціонерні товариства»;
10) Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Банку, та затвердження умов цивільноправових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління Банку, встановлення
розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
11) Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
12) Обрання та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту,
13) Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту,
встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
14) Надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства
України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;
15) Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
16) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні
товариства»;
17) Обрання аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що
укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
18) Розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття
рішення щодо нього;
19) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»
та цим Статутом;
20) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» та цього Статуту;
21) Вирішення питань про участь Банку у групах;
22) Створення постійно діючого підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням
норм (комплаєнс), забезпечення незалежність цих підрозділів, з їх підпорядкуванням та звітуванням Раді
Банку, затвердження призначення та звільнення керівників вказаних підрозділів Радою Банку;
23) Прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації,
створення (відкриття) та припинення діяльності (ліквідацію) відокремлених підрозділів Банку (в т.ч. відділень
Банку), затвердження їх статутів і положень;
24) Вирішення питань, віднесених до компетенції Ради Банку розділом XVI Закону України «Про акціонерні
товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
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25) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Банку;
26) Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у
Законі України «Про акціонерні товариства»;
27) Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
28) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладається
з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
29) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи, в тому числі
депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
30) Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції (оферти) акціонерам про
придбання належних їм акцій;
31) Затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямків діяльності, визначених
загальними зборами акціонерів Банку;
32) Затвердження бюджету Банку, у т. ч. бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку
Банку;
33) Визначення і затвердження стратегії, політики та процедур управління ризиками, здійснення їх перегляду,
переліку ризиків, їх граничних розмірів, перелік лімітів (обмежень) щодо кожного виду ризику та процедури
ескалації порушень лімітів ризиків; забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи
управління ризиками; затвердження внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками,
здійснення контролю за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалізацією); ухвалює
рішення щодо запровадження значних змін у діяльності Банку; затверджує та щорічно, а за потреби і протягом
року, переглядає стратегію управління проблемними активами та оперативний план реалізації стратегії
управління проблемними активами та вносить зміни до них; не рідше ніж один раз на три місяці відстежує
результати, досягнуті за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії управління
проблемними активами та оперативному плані, аналізує причини відхилень від запланованих показників і за
потреби затверджує додаткові заходи, необхідні для реалізації стратегії управління проблемними активами та
виконання оперативного плану; затверджує план відновлення діяльності та забезпечує виконання функцій
щодо відновлення діяльності Банку; визначає характер, формат та обсяги інформації про ризики, розглядає
управлінську звітність про ризики та, якщо профіль ризику Банку не відповідає затвердженому ризик-апетиту
невідкладно приймає рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків; уживає
заходів щодо запобігання конфліктам інтересів у Банку, сприяє їх врегулюванню та повідомляє Національний
банк України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку, призначає та звільняє головного ризикменеджера, головного комплаєнс-менеджера, затверджує фінансове забезпечення (бюджет) підрозділів з
управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), установлює розмір винагороди головному
ризик-менеджеру, головному комплаєнс-менеджеру та здійснює контроль за їх виконанням/дотриманням;
34) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
35) Контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
36) Затвердження плану відновлення діяльності Банку;
37) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
38) Затвердження кредитної політики Банку, інших політик, порядків, процедур та інших
внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками,
затвердження яких віднесено
нормативно-правовими актами Національного банку України до компетенції Ради Банку;
39) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, та
затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
40) Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України;
41) Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Радою Банку);
42) Здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
43) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
Розгляд звітів та пропозицій щодо усунення виявлених порушень підрозділом внутрішнього аудиту;
44) Контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами
державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом
внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;
45) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання
резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств;
46) Здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Банку;
47) Затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
48) Обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди,
затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з
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Корпоративним секретарем;
49) Утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки
до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради Банку (Комітет Ради Банку з питань
призначень, Комітет Ради Банку з винагород, Комітет Ради Банку з питань аудиту тощо);
50) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансовогосподарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю,
розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю
зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків,
які були виявлені під час проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
51) Фінансування діяльності комітетів Ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів,
фінансових та інших експертів, здійснюється Банком у порядку, визначеному Статутом, відповідним
положенням та/або рішенням Загальних зборів;
52) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Банку згідно із чинним
законодавством, цим Статутом, Положенням про Раду Банку, або передані на вирішення Раді Банку
Загальними зборами.
Питання, що згідно законодавства належать до виключної компетенції Ради Банку, не можуть
вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства».
За рішенням Загальних зборів до компетенції Ради Банку можуть бути передані питання, що належать
до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.
Виключна компетенція Ради Банку може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.
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.
Правлiння виконує такi функцiї:
1) забезпечення підготовки для затвердження Радою Банку проектів бюджету Банку, у т.ч. у разі необхідності
піврічних та квартальних бюджетів Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форм та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;
4) реалізацію стратегії та політики управління ризиками, затвердженою Радою Банку, забезпечення
впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків, забезпечення розроблення,
участь у розробленні внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками, наявність яких
передбачена нормативно-правовими актами Національного банку України,
а також затверджує
внутрішньобанківські документи з питань управління ризиками, крім тих, що затверджуються Радою Банку;
забезпечення підготовки та надання Раді Банку управлінської звітності про ризики, на які наражається Банк,
яка включає інформацію щодо нових видів продуктів чи значних змін у діяльності Банку; забезпечення
підготовки та надання Раді Банку пропозицій щодо необхідності внесення змін до стратегії та політики
управління ризиками; забезпечення контроля за доведенням до відома відповідних структурних підрозділів і
працівників Банку інформації про внесені зміни до стратегії та політики управління ризиками, інших
внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками; розроблення заходів щодо оперативного
усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за
результатами оцінки ризиків, перевірок підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів і наглядових
органів; затвердження значення лімітів щодо кожного виду ризиків згідно з визначеним Радою Банку
переліком лімітів (обмежень), забезпечує адміністративну підтримку виконання головним ризик-менеджером,
головним комплаєнс-менеджером, підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за
дотриманням норм (комплаєнс) покладених на них функцій (забезпечує організацію їх робочого процесу,
видає розпорядчі документи для реалізації рішень ради банку);
5) формування визначеної Радою Банку організаційної структури Банку;
6) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів
клієнтів;
7) інформування Ради Банку про показники діяльності Банку, виявленні порушення законодавства України,
внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого
погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
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8) вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать
до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Ради Банку;
9) Організація та здійснення керівництва оперативною діяльністю Банку, забезпечує виконання рішень
Загальних зборів та Ради Банку
10) Підготовка звітів щодо річних результатів діяльності Банку та пропозицій щодо основних перспективних
напрямків діяльності Банку та подання їх на затвердження Загальним зборам та/або Раді Банку;
11) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними
зборами;
12) У разі необхідності підготовка квартальних звітів щодо квартальних результатів діяльності Банку та
подання їх для розгляду Раді Банку;
13) Розроблення внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів
Банку згідно із стратегією розвитку Банку, їх погодження та забезпечення підготовки для затвердження Радою
Банку;
14) Прийняття за погодженням з Радою Банку рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові)
капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі,
вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за
виключенням випадків набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене
майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не
перевищує одного року з дня їх придбання;
15) Організація та проведення Загальних зборів акціонерів;
16) Прийняття рішень про створення комітетів Банку та затвердження положень про них, призначення голів
та членів таких комітетів;
17) Прийняття рішення про укладення договорів стосовно придбання чи відчуження основних засобів Банку
в межах лімітів сум, встановлених Радою Банку;
18) Здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про зменшення розміру
статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання;
19) Повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу Банку;
20) Прийняття від акціонерів заяв про продаж акцій Банку;
21) затвердження штатного розпису Банку;
22) інші питання діяльності Банку, які не передбачені цим Статутом, відносяться до компетенції Правління
Банку, якщо вони віднесені до компетенції Правління Банка чинним законодавством, та не відносяться до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів чи Ради Банку.
РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ЗА РІК ЧЛЕНІВ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАНКУ
Розмір винагороди Правління Банку протягом 2021 року виплачувався у розмірі, визначеному
укладеними з ними трудовими договорами (контрактами) чи згідно штатного розпису.
Основна заробітна плата виплачується щомісячно двома частинами у відповідності до законодавства
України та внутрішньобанківських документів Банку.
Загальна сума фіксованої основної заробітної плати склала 12 460 734,76 гривень, змінна 610 919,00
гривень
1)
сума винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості
одержувачів: фіксована винагорода- 3071653,76 гривень, змінна винагорода – 0гривень, кількість одержувачів
8 осіб;
2) сума невиплаченої відкладеної винагороди – 0 грн.;
3) сума відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, що виплачені протягом звітного фінансового
року. – 0 грн;
4) виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів
таких виплат – 0 грн., кількість ожержувачів таких виплат - 0 осіб;
5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких
виплат – 0 грн., кількість ожержувачів таких виплат - 0 осіб.
Порядок виплати винагороди членам Ради регулюється чинним законодавством України, Статутом
Банку, Положенням про Раду Банку, Положенням про винагороду членів Ради Приватного акціонерного
товариства «АЙБОКС БАНК», затвердженим рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» від 30.04.2021 (протокол №3), рішеннями Загальних Зборів
акціонерів Банку, цивільно-правовими договорами та трудовими договорами (контрактами), що укладаються
з членами Ради Банку.
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У період з 01 січня по 31 грудня 2021 року Голові та членам Ради АТ «АЙБОКС БАНК» виплачено
винагороду на загальну суму 3 443 531,79 грн. після оподаткування, яка складається з:
1) сума винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої 3 443 531,79 та змінної 0 грн., кількість
одержувачів 8 осіб.
2) сума невиплаченої відкладеної винагороди – 0 грн.;
3) сума відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, що виплачені протягом звітного фінансового
року. – 0 грн;
4) виплати під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів
таких виплат – 0 грн., кількість ожержувачів таких виплат-0 осіб;
5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких
виплат – 0 грн., кількість ожержувачів таких виплат-0 осіб.
ФАКТИ ПОРУШЕННЯ ЧЛЕНАМИ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАНКУ ВНУТРІШНІХ
ПРАВИЛ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ АТ «АЙБОКС БАНК» АБО СПОЖИВАЧАМ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: Факти членами Ради та Правління Банку, внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди АТ «АЙБОКС БАНК» або споживачам фінансових послуг відсутні.

ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ БАНКУ
Банк створив організаційну структуру системи управління ризиками, яка забезпечує чіткий розподіл
функцій, обов’язків і повноважень з управління ризиками між суб’єктами системи управління ризиками, а
також між працівниками Банку, та передбачає їх відповідальність згідно з таким розподілом. Система
управління ризиками відповідає розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам, складності операцій
Банку та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль та пом’якшення всіх
суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх
суттєвих ризиків, притаманних його діяльності (внутрішнього капіталу).
Банк здійснює комплексну оцінку наступних суттєвих видів ризиків: кредитний ризик, ризик
ліквідності, процентний ризик банківської книги, ринковий ризик, операційний ризик, комплаєнс ризик.
Процес незалежного контролю ризиків не належить до ризиків ведення діяльності, таких, наприклад,
як зміна середовища, технології та зміни в галузі. Такі ризики контролює Банк у ході процесу стратегічного
планування.
Структура управління ризиками
Метою політики управління ризиками є ідентифікація, моніторинг, аналіз і управління ризиками, з
якими стикається Банк. Система управління ризиками передбачає зважену політику щодо визначення
допустимого рівня ризиків, апетиту до ризиків, встановлених лімітів на ризики та, здійснення постійного
моніторингу їх дотримання, впровадження засобів контролю.
Суб’єктами системи управління ризиками Банку є:
Рада Банку
Правління Банку та його комітети:
Кредитний комітет;
Комітет по управлінню активами та пасивами;
Тендерний комітет;
Тарифний комітет;
Комітет управління безперервністю діяльності,
Комітет з питань управління непрацюючими активами.
Служба внутрішнього аудиту (третя лінія захисту);
Головний ризик – менеджер (CRO) та управління аналізу та контролю за ризиками (друга лінія
захисту);
Головний комплаєнс – менеджер (CCO) та управління комплаєнс та внутрішнього контролю (друга
лінія захисту);
Бізнес – підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).
Функції управління ризиками розподілені в Банку в такий спосіб:
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Рада Банку. Рада Банку визначає загальну Стратегію управління ризиками в Банку, здійснює загальне
управління ризиками в Банку та має право створювати інші комітети та делегувати їм частину своїх функцій
з управління ризиками. Рада Банку несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та
ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїх діяльності.
Правління. Правління Банку забезпечує виконання завдань, рішень Ради Банку щодо впровадження
системи управління ризиками, уключаючи Стратегію та Політики з управління ризиками, Культуру
управління ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного управління ризиками.
Комітети. В процесі здійснення функції контролю і управління ризиками Правління банку (перша лінія
захисту) делегує частину своїх функцій, повноважень і безпосереднього управління ризиками профільним
комітетам Банку.
Бізнес-підрозділи. Бізнес-підрозділи – суб’єкти першої лінії захисту. Перша лінія захисту включає в
себе процес управління визначеними Банком ризиками на рівні кожного структурного підрозділу Банку та
його процесів. В межах першої лінії захисту в Банку призначаються ризик – координатори. Ризик –
координатори відповідальні за поточне управління ризиками (оцінку, контроль, пом’якшення та звітування),
ефективне управління відповідними ризиками, в банківських процесах в яких вони приймають участь.
Друга лінія захисту. Рада Банку створила постійно діючий підрозділ з управління ризиками: управління
аналізу та контролю за ризиками та управління комплаєнс та внутрішнього контролю і забезпечує
незалежність цих підрозділів.
Управління аналізу та контролю за ризиками. Підрозділ підпорядковується Головному ризик –
менеджеру (CRO). Головний ризик – менеджер (CRO) має право бути присутнім на засіданнях Правління
Банку, профільних комітетів, утворених Правлінням Банку, та накладати заборону (вето) на рішення цих
органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення встановленого ризик – апетиту та/або
затверджених лімітів ризику, та невідкладно інформує Раду Банку про такі рішення.
Управління комплаєнс та внутрішнього контролю. Підрозділ підпорядковується Головному комплаєнс
– менеджеру (CCO). Головний комплаєнс – менеджер (CCO) має право бути присутнім на засіданнях
Правління Банку, профільних комітетів, утворених Правлінням Банку, та накладати заборону (вето) на
рішення цих органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення вимог законодавства, відповідних
стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, конфлікту інтересів, та невідкладно
інформує Раду Банку про такі рішення.
Третя лінія захисту. Служба внутрішнього аудиту періодично проводить аудит процесів управління
ризиками, що відбуваються у Банку, під час якого перевіряється як достатність процедур, так і виконання цих
процедур Банком.
ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПРОВЕДЕНІ 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
Національного банку України (далі -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 комітетом.
Протягом року повязаним особам надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку.
ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЗАСТОСОВАНІ ПРОТЯГОМ РОКУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДО БАНКУ,
В ТОМУ ЧИСЛІ ДО ЧЛЕНІВ ЇЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.
Протягом 2021 року органами державної влади до Банку застосовувались наступні заходи впливу:
№
Номер та дата рішення, яким
Орган, який
Вид стягнення
Інформація
з/п
накладено штрафну санкцію
наклав штрафну
про
санкцію
виконання
1
№03039607096 від 21.04.2021
ДПС
Штрафні санкції
Сплачено
2
№281/БТ від 15.07.2021
НБУ
Штраф-порушення
Сплачено
3
№25846/Ж5/26-15-07-08ДПС
Штрафні санкції
Сплачено
01/21570492 від 05.04.2021
4
№30912070801,акт№25846/Ж5/26ДПС
Пеня
Сплачено
15-07-08-01/21570492 від
05.04.2021
5
№60/79-р/к від 24.12.20
Антимонопольний
Штраф за порушення
Сплачено
комітет України
6
№60/37-р/к від 12.05.2021
Антимонопольний
Штраф за порушення
Сплачено
комітет України
7
№25846/Ж5/26-15-07-08ДПС
Сплата грошових
Сплачено
01/21570492 від 05.04.2021
зобов'язань
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8
9
10

№ 25846/Ж5/26-15-07-08 01/21570492 від 05 04 2021
№291/бт від 22.07.21
№361-ІХ зг.ріш №381БТ від
09.09.2021
Лист НБУ № 523/БТ від 20.12.2021

ДПС

Податкове зобовязання

Сплачено

НБУ
НБУ

Штраф-порушенння
Штраф за порушення

Сплачено
Сплачено

Виведення зі складу
Виконано
правління та знятття
обовязків
відповідального
працівника за
здійснення фінансового
моніторингу з Голяк
Світлани Євгенівни
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також
валютного нагляду 2021 року застосовував до АТ «АЙБОКС БАНК» наступні заходи впливу.
1) письмове застереження за порушення вимог:
• частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині
неналежного виконання обов’язку щодо розроблення окремих внутрішніх документів банку з питань
фінансового моніторингу;
• абзаців тринадцятого, чотирнадцятого, шістнадцятого пункту 55, пункту 63 розділу V Положення
про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417[1], в частині невиконання окремих
вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта;
• пункту 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення
№ 65), у частині не зберігання в справах клієнтів усіх документів, отриманих під час здійснення
заходів із належної перевірки клієнтів;
2) відсторонення посадової особи банку від посади за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019
№ 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ). Порушення полягає у неналежному виконанні банком обов’язку щодо
здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
4) письмове застереження за порушення:
▪ абзаців першого та другого частини першої, пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ та
пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового
моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Положення № 90).
Порушення полягає у наданні на запити інспекційної групи недостовірної інформації та інформації
не в повному обсязі, що стосується виконання банком вимог законодавства з питань фінансового
моніторингу та яка необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері запобігання
та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії;
▪ абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ. Порушення полягає у
неналежному виконанні обов’язку банку впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з
питань фінансового моніторингу.
11

НБУ

Протягом 2021 року до банку застосовувалися і інші заходи впливу згідно рішень органу нагляду
Національного банку України індивідуального характеру, які стосувалися призупинення певних (окремих)
видів діяльності.
Наразі призупинено операції з переказу коштів за участі та/або на користь суб’єктів господарювання
відповідно до договорів на надання банком послуг «еквайрингу», якими передбачається прийняття
суб’єктами господарювання до обслуговування електронних платіжних засобів з метою проведення оплати
вартості товарів та/або послуг в мережі інтернет.
Банк розраховує на те, що строк дії обмеження буде закінчений в червні 2022 року (як це початково
передбачено документами НБУ).
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За оцінкою Банку ця подія та умови призводить до скорочення комісійного доходу Банку на 65,24% на
вказаний у рішенні Національного банку України строк. Скорочення комісійного доходу екстрапольовано на
фінансові показники Банку станом на 01 грудня 2021 року (фінансові показники наростаючим підсумком) та
здійснено стрес-тестування на отриманих даних, при цьому економічні нормативи за результатами стрестестування в межах вимог Постанови Національного банку України №368.
Існує значний вплив на заплановані показники Бізнес - плану розвитку Банку на 2022 рік та пропонується
здійснити його перегляд із урахуванням обмежень.
Певні рішення органу нагляду Національного банку України щодо обмеження окремих видів діяльності
мали вплив на діяльність банку у звітному році та стали подією, яка вже минула 31.12.2021 року.
А саме, діяли обмеження певних видів здійснюваних банком операцій в обсязі таких операцій,
сформованих на кінець операційного дня, в який банком отримано відповідне рішення:
Із залучення у вклади (депозити) шляхом укладання нових договорів банківського вкладу
(депозиту);
Із залучення коштів від фізичних осіб та отримання клієнтами банку заробітної плати, інших
соціальних, державних виплат, за результатами яких збільшується обсяг гарантованої суми відшкодування за
вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
Із залучення страхових вкладів (депозитів) від підприємств з державною та комунальною
формами власності;
Операції із надання кредитів;
Операції з дострокового повернення вкладів (депозитів) пов’язаним із банком особам.
Та інші операції, що не мали суттєвого впливу з огляду на їх незначні обсяги.
З 01 січня 2022 року обмеження цього рішення зняті.
ЗНАЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ ПРОТЯГОМ РОКУ
В процесі своєї діяльності протягом 2021 року Банк потенційно наражався на ризики, що притаманні
банківському бізнесу.
Найсуттєвішими факторами ризику є такі:
- 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 кібернетичні загрози;
- стан захисту прав кредиторів та інвесторів;
- політичний ризик та соціальна ситуація в Україні;
- конкуренція на ринку фінансових послуг.
Банком розроблені та впроваджені усі передбачені вимогами банківського законодавства процедури щодо
управління ризиками та контролю за ними.
Політичний ризик – це ймовірність відхилення від запланованих показників Банку через дестабілізацію
політичної ситуації в країні.
Під час розроблення Банком стрес-сценарію впливу Політичного ризику враховувались наступні події:
Подія № 1 Відтоки валютних коштів до запитання юридичних та фізичних осіб;
Подія № 2 Відтоки депозитів юридичних та фізичних осіб у всіх валютах;
Подія № 3 Відтоки коштів в гривні юридичних та фізичних осіб.
При врахуванні даних подій політичного ризику був розрахований вплив на фінансовий результат та
нормативи Банку.
Так зокрема при настанні Події № 1 були враховані наступні наслідки на фінансовий результат: недоотримання процентного доходу за валютними ОВДП, комісійного доходу за операціями на
валютному ринку на рівні 100%. Як результат даного припущення, Банком буде недоотримано 33 910 тис.
грн. фінансового результату. Прогнозне річне значення фінансового результату спрогнозовано на рівні 446
278 тис. грн..
При припущенні настання Події №1 всі прогнозні нормативи Банку без порушень, окрім нормативу
ліквідності ЛСР в іноземній валюті, прогнозне середнє значення якого 94,5% при нормативному 100%.
Норматив ліквідності ЛСР в іноземній валюті може бути приведений до нормативного значення завдяки
збільшенню касових залишків в валюті.
При настанні Події № 2 були враховані наступні наслідки на фінансовий результат :
Недоотримання процентного доходу за кредитними операціями с клієнтами та недоотримання РКО
з клієнтами Банку в розмірі 50%.
Як результат даного припущення, Банком буду недоотримано 50 900 тис. грн. фінансового
результату. Прогнозне річне значення фінансового результату Банку сплановано на рівні 429 288 тис. грн.
При припущенні настання Події №2 всі прогнозні нормативи Банку без порушень.
При настанні Події № 3 (самого жорсткого) були враховані наступні наслідки на фінансовий результат:
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Недоотримання процентного доходу за гривневими ОВДП, недоотримання Банком чистого
комісійного доходу за трансакційним бізнесом в розмірі 20%.
Результатом даного припущення стало недоотримання Банком фінансового результату розміром 194
067 тис. грн.. Прогнозне річне значення фінансового результату матиме обсяг 286 121 тис. грн.
Прогнозні нормативи Банку при настанні Події № 3 матимуть наступні значення:
При припущенні настання Події №3 всі прогнозні нормативи Банку без порушень, окрім нормативу
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), прогнозне значення якого становить
29,7% при нормативному 25%. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
може бути приведений до нормативного значення завдяки зменшенню обсягу портфелю гарантійного
депозиту за платіжними системами.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ АКТИВІВ У РАЗІ ЇХ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОТЯГОМ РОКУ В ОБСЯЗІ, ЩО
ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТІ БАНКУ РОЗМІР
Зважаючи на те, що протягом 2021 року, у Банку вiдсутнi правочини про купiвлю-продаж активiв в
обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр, вiдсутнi й результати оцiнки таких активiв.
ЗАХИСТ БАНКОМ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Механізм захисту прав споживачів встановлено діючим законодавством, Цивільним Кодексом,
Законом України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2008 року.
Користувач фінансових послух перед укладанням договору має можливість ретельно ознайомитися
із дозвільними документами Банку, ліцензіями, умовами договору та чітко зрозуміти його зміст, а також із
діючими тарифами.
Звернення громадян, які надходять до банку, обробляються за Регламентом обробки звернень/скарг
клієнтів АТ «АЙБОКС БАНК», в т.ч. з питань неприйнятної поведінки в банку. Позови до банку про надання
фінансових послуг відсутні.
Механізм розгляду скарг реалізовано на офіційному сайті Банку розділ «Звернення громадян» за
посиланням: https://iboxbank.online/ua/zvernennya-hromadyan.html, де клієнти можуть залишити своє
звернення/скаргу в письмовій чи усній формі.
Зазначений механізм покладає відповідальність за розгляд скарг на різні структурні підрозділи,
залежно від теми скарги. Письмові та електронні відповіді підписуються або авторизуються Головою
Правління Банку.
ВИКОРИСТАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩОДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Протягом 2021року вiд органiв, якi здiйснюють регулювання банкiвських послуг, не надходили до Банку будьякi 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 звітнього року відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті розмір не
відбувалось.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА, ПРИЗНАЧЕНОГО РАДОЮ БАНКУ ПРОТЯГОМ
РОКУ
Радою Банку було обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" (код ЄДРПОУ 30634365), з метою проведення обов'язкового річного аудиту
фінансової звітності Банку за 2021 рік.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА, ЗОКРЕМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ
КРОУ" внесена до Реєстру 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» за номером 2248.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ
КРОУ" надає послуги Банку щодо аудиту річної фінансової звітності перший рік. Банком забезпечено вимоги
щодо ротації зовнішніх аудиторів протягом останніх семи років.
Інших послуги ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" протягом 2021 року не надавалися.
Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
відсутні.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ
КРОУ" зареєстровано 24.11.1999 року. Загальний стаж аудиторської діяльності складає 23 роки. Стягнення,
застосовані до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕРАУДИТ КРОУ" Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні.
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку не надавались.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У БАНКУ, ПОДАННЯ ЯКОЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНАМИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА/АБО ПРИЙНЯТИМИ ЗГІДНО З
ТАКИМИ ЗАКОНАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ 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.

Затверджено до випуску та підписано
Голова Правління

Мельник Петро

Головний бухгалтер

Кіньколих Тетяна

«23» лютого 2022 р.
вик. Буцька Тетяна
тел. 205-41-92
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