Титульний аркуш
30.04.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Буцька Т.П.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2022 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дiлова 9А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
6. Адреса електронної пошти: bank@iboxbank.online
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

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

30.04.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

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

X
X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент не розкривається, оскiльки
Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнюються оскiльки, значнi правочини в
першому кварталi не вчиняються.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери
Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не здiйснює
такої участi.
IIнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась, оскiльки, такi правочини не
вчинялися.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв / Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не
заповнювалась, оскiльки, обмеження вiдсутнi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних
паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трасформацiю (перетворення)
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iппотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск
боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим органом емiтента не
приймалося рiшення про конвертацiя цiнних паперiв.

Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня,
оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений - емiсiя цiльових облiгацiй не здiйснювалась.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд
24.10.2011 р. (зi змiнами)).
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторської
компанiєю) не надається, оскiльки такий огляд не проводився.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
3. Територія (область)
4. Статутний капітал (грн)
281361700
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
400
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв;Рада Банку;Виконавчий орган;
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Дробот Володимир Iванович
Путятiн Олексiй Юрiйович
Шевцова Альона Володимирiвна

-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ГУНБУ, МФО
2) IBAN
UA87300001000
3) поточний рахунок
UA87300001000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
J.P.MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA: UKRGASBANK JSB, KYIV, UKRAINE:
JSC IBOX BANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT AGCBUAUK, МФО
5) IBAN
UA233204780000000001600001905
6) поточний рахунок
UA233204780000000001600001905

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер

Дата

Орган державної влади, що

Дата

1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що
передбачає брокерську
дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що
передбачає дилерську дiяльнiсть
Опис
Надання банкiвських послуг
Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйсненя валютних операцiй

ліцензії

видачі

видав ліцензію

2
1552

3
20.08.2013

4
НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
1552
20.08.2013

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)
5

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

Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Додаток до Генеральної лiцензiї
53-3
10.08.2016
НБУ
валютних операцiй
Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
Опис
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Субброкерська
420
01.07.2021
НКЦПФР
дiяльнiсть
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
дiяльнiсть з надання послуг у
45
27.01.2022
КРАIЛ
сферi азартних iгор
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
Опис

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельник Петро Петрович
3. Рік народження
1982

4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЛЬПАРI БАНК", 38377143, Заступник Голови Правлiння
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 28 травня 2021 року прийнято рiшення (Протокол 29 вiд
28.05.2021 р.) про змiну складу посадових осiб, а саме: призначити Мельника Петра Петровича
(особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала) на посаду голови правлiння АТ
"АЙБОКС БАНК" з 01 червня 2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 25.05.2021 Правлiння
Нацiонального банку України прийняло рiшення погодити Мельника П.П. як кандидата на
посаду голови правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
15.10.2012 - 14.01.2018 Начальник управлiння розвитку банку в АТ "БАНК СIЧ", 15.01.2018
переведено на посаду Голова Правлiння АТ "БАНК СIЧ" по 08.02.2019 р.;
12.02.2019 - 27.08.2019 Заступник Голови Правлiння в АТ "АЛЬПАРI БАНК", 28.08.2019
переведено на посаду Голови Правлiння АТ "АЛЬПАРI БАНК" по 14.05.2021 р.

1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Наконечний Ростислав Михайлович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКIВ, 21562073, Керiвник групи радникiв
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 31.08.2021 (Протокол № 48)
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Наконечного Ростислава Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надав) з
01.09.2021 р.

Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв'язку з виробничою
необхiднiстю та вiдповiдно до Протоколу Ради Банку № 48 вiд 31.08.2021 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iнформацiя про строк, на який
призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
Сiчень 2021р. - червень 2021 р. Керiвник групи радникiв в Асоцiацiї українських банкiв України;
Квiтень 2010 р. - березень 2020 р. Заступник Голови Правлiння АТ "АСВIО БАНК".
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiвак Заряна Вiкторiвна
3. Рік народження
1986
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Т.в.о. Голови Правлiння АТ "Айбокс Банкк", (код
ЄДРПОУ: 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А)
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.12.2020 року (Протокол №77)
призначено (переведено) на посаду Заступник Голови Правлiння Кiвак Заряну Вiкторiвну (згоди
на розкриття паспортних даних не надала) з 04.12.2020 р.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 03.06.2020 по 03.12.2020 Тимчасово виконуюча обов'язкiв Голови Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 13.10.2017 по 02.06.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйсненя фiнансовог монiторингу,
член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 27.02.2017 по 13.10.2017 - Начальник управлiння комплаєнс в АТ "БАНК СIЧ" з 22.09.2016 по
24.02.2017 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник - член
Правлiння в АТ"ЄПБ" з 03.03.2014 по 21.09.2016 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу,
вiдповiдальний працiвник - член Правлiння ПАТ "IНВЕСТИЦIЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК"
1. Посада
Член Правлiння - Директор казначейства
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гармаш Свiтлана Євгенiвна

3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Начальник управлiння дилiнгу
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.06.2020 (протокол № 33) обрано
(призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Директора
казначейства Гармаш Свiтлану Євгенiвну з 04.06.2020р..
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. iдомостi про заробiтну плату
працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової
особи про оприлюднення розмiру її заробiтної плати не отримано.
Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
29.08.2014-21.10.2016р.- ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер.
17.01.2017 по 15.06.2017р. ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер,
20.06.2017р.- 16.03.2018р. ТОВ "ЛЕОГЕЙМIНГ" , Начальник фiнансового вiддiлу,
16.10.2018-29.112019р. ТОВ "ЛЕОПАРТНЕРС" - начальник фiнансового вiддiлу
06.12.2019 - по 03.06.2020р. - начальник управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК"
03.06.2020 - член Правлiння, начальник управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК"

1. Посада
Член Правлiння - Начальник управлiння iнформацiйної безпеки
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Таранюк Олександр Володимирович
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Банк Фамiльний", 20042839, Начальник управлiння безпеки та iнфраструктури
7. Опис

Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" 26.11.2020 (протокол № 75) обрано
(призначено) членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Начальника управлiння iнформацiйної
безпеки Таранюка Олександра Володимировича з 30.11.2020р. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдповiдно до
Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" до виключної компетенцiї Ради Банку належить, зокрема,
питання призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу:
невизначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 09.10.2008 по
02.04.2014р. ВАТ "Унiверсал банк" - Начальник управлiння по роботi з проблемними активами,
17.04.2014 по 27.12.2019р. ПАТ "Банк Фамiльний" - Начальник управлiння безпеки та
iнфраструктури, 08.09.2020 по теперешнiй час АТ "АЙБОКС БАНК" - Начальник управлiння
iнформацiйної безпеки.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiньколих Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Т.в.о. Головного бухгалтера
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) Кiньколих Тетяну
Миколаївну було призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" з 10.04.2017
року. До погодження Нацiональним банком України на посаду головного бухгалтера була
призначена Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк".
Вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 16.06.2017р. та Наказу Т.в.о. Голови
Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" за №191-К вiд 16.06.2017р. Кiньколих Тетяну Миколаївну
призначено на посаду Головного бухгалтера Банку з 19.06.2017р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний
бухгалтер ПАТ "ФIНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ "БГ
Банк".
1. Посада
акцiонер, Голова Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевцова Альона Володимирiвна
3. Рік народження
1987
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЛЕОГЕЙМИНГ", 41931932, Директор
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Шевцової Альони Володимирiвни (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку з 01.03.2022 року.
11.03.2022 року на засiданнi Ради Банку (Протокол №11) було прийнято рiшення про обрання
Шевцової Альони Володимирiвни Головою Ради Банку з 11.03.2022 року.
Шевцова А.В. є акцiонером Банку та володiє часткою в статутному капiталi Банку у розмiрi
24,9800%.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв'язку iз
приведенням кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i
банкiвську дiяльнiсть. Шевцова А.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала наступнi посади: фiзична особа- пiдприємець, 20.07.2016 по 19.04.2018, Директор, ТОВ
"АЙГЕЙМ"; 09.02.2018 по 19.07.2018, Директор, ТОВ "ЛЕОГЕЙМИНГ"; 01.03.2019 по теп.час.
Директор, ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМIНГ ПЕЙ", з 30.04.2021 р.- 28.02.2022 р.(з урахуванням
переобрання) Член Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".

1. Посада
Член Ради Банку, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зварич Вiталiй Володимирович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Голова Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол №3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Зварича Вiталiя Володимировича (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (представник акцiонера Дробота В.I. розмiр
частки в статутному капiталi емiтента становить - 73,927897%) з 01.03.2022 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Зварич В.В. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком
на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 24.10.2014-11.09.2015,
Державна екологiчна iнспекцiя у м. Києвi, головний спецiалiст з питань запобiгання та
виявлення корупцiї; 14.09.2015-18.04.2016- Українське державне пiдприємство поштового
тзвязку "Укрпошта", директор з питань дiяльностi фiлiалiв; 15.08.2019-09.02.2021 Директор ТОВ
"Ютрейд" ; З 27.11.2019р. - 28.02.2022 р., (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена
Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".

1. Посада
Член Ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Суслов Вiктор Iванович
3. Рік народження
1955
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiнiстерство закордонних справ України, 00026620, радник-посланник посольства
України в Росii
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Суслова Вiктора Iвановича (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 01.03.2022 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Суслов В.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою
в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком на три
роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: непрацював, та з 18.12.2020 по
28.02.2022 (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена Ради Банку (незалежний член) АТ
"АЙБОКС БАНК"
1. Посада
Член Ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демиденко Олександр Миколайович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Члени Ради (незалежний директор)
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Демиденка Олександра Миколайовича (посадова особа не надала дозволу
на розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 01.03.2022 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Демиденко О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком
на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 1992-2016р. приватний
пiдприємець, з 18.12.2020 р. по 28.02.2021 (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена
Ради Банку (незалежний член) АТ "АЙБОКС БАНК".

1. Посада
Член Ради Банку - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевченко Володимир Олександрович
3. Рік народження
1954
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Укрiїни, 26297477, Начальник
вiддiлу зв'язкiв з державними органами, громадськiстю
та протоколу Департаменту
органiзацiйно-аналiтичного, документального та кадрового забезпечення.
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Шевченка Володимир Олександрович (посадова особа не надала дозволу
на розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 01.03.2022 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Шевченко В.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком
на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: непрацював, та з
29.07.2021 по 01.02.2022 займав посаду Члена Ради Банку (незалежний член) АТ "АЙБОКС
БАНК".
1. Посада
В.о. за здiйснення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Плiгiна Ольга Андрiївна
3. Рік народження
1985
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Банк "ПОРТАЛ", 38870739, Начальник Управлiння фiнансового монiторингу
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 25 лютого 2022 року прийнято рiшення (Протокол засiдання
№10 вiд 25.02.2022 р.) призначити (обрати) на посаду Вiдповiдального працiвника за
здiйснення фiнансового монiторингу АТ "АЙБОКС БАНК" Плiгiну Ольгу Андрiївну (особа
згоду на розкриття паспортних даних не надавала) з 01.03.2022 року. До погодження
кандидатури Плiгiну Ольгу Андрiївну
Нацiональним Банком України на посаду
Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу АТ "АЙБОКС БАНК"
призначити її виконуючою обов'язки Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового
монiторингу.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Ради АТ "АЙБОКС

БАНК" вiд 25.02.2022 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв Плiгiна О.А. обiймала наступнi посади:
з 25.07.2016 по 18.01.2018 Начальник контрольно-аналiтичного вiддiлу Управлiння фiнансового
монiторингу Департаменту ризик-менеджмент ПАТ "Дiамантбанк",
з 22.01.2018 по 01.02.2018 Начальник вiддiлу контролю iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв
Департаменту фiнансового монiторингу АТ "УКРБУДIВНЕСТБАНК",
01.02.2018 переведена на посаду начальника вiддiлу аналiзу фiнансових операцiй Департаменту
фiнансового монiторингу АТ "УКРБУДIВНЕСТБАНК"
з 31.03.2020 по 16.02.2022 Начальник Управлiння фiнансового монiторингу АТ
"ПОРТАЛ"

"Банк

1. Посада
начальник Служби внутрiшнього аудиту
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Якупова Iрина Кадимiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЛЬПАРI БАНК", 38377143, Начальник служби внутрiшнього аудиту
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 14 червня 2021 року прийнято рiшення (Протокол 33 вiд
14.06.2021 р.) про призначення Якупової Iрини Кадимiвни (особа згоду на розкриття паспортних
даних не надавала) на посаду начальника Служби внутрiшнього аудиту АТ "АЙБОКС БАНК" з
25 червня 2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: погодження Нацiонального Банку
України вiд 07.06.2021р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - безстроково, з випробувальним термiном
один мiсяць.

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
16.12.2015 - 03.11.2016, головний фахiвець вiддiлу монiторингу за малими банками Київського
регiону управлiння нагляду за малими банками Департаменту банкiвського нагляду в
Нацiональний банк України;
04.11.2016 - 24.03.2017, заступник начальника управлiння кредитного адмiнiстрування
Департаменту ризик-менеджменту в Лiквiдацiйна комiсiя ПАТ "КБ "НАДРА БАНК";
27.03.2017 - 23.04.2018, начальник вiддiлу кредитних ризикiв Управлiння ризикiв в начальник
вiддiлу кредитних ризикiв Управлiння ризикiв;
24.04.2018 - 03.06.2018, начальник вiддiлу звiтностi банкiвських операцiй Управлiння
методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" ;
04.06.2018 - 02.08.2018, начальник вiддiлу звiтностi банкiвських операцiй Управлiння
статистичної та фiнансової звiтностi в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" ;
03.08.2018 по 24.06.2021 начальник Служби внутрiшнього аудиту в АТ "АЛЬПАРI БАНК"
1. Посада
Член Ради Банку - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шпачук Вiталiй Васильович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Член Ради Банку (незалежний член)
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Шпачука Вiталiя Васильовича (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 01.03.2022 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Шпачук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком
на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 01.02.2017 по 01.07.2017
заступник Голови Правлiння в АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"; 01.07.2017 по
01.08.2017 заступник Голови Правлiння в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПЕКС
БАНК"; з 09.03.2018 по 31.08.2018 доцент кафедри полiтологiї та державного управлiння
Чернiвецькому нацiональному унiверситетi iменi Ю. Федьковича; з 01.09.2018 по теп.час
професор кафедри публiчного управлiння та економiки в Таврiйський нацiональний унiверситет
В.I.Вернадського; з 01.11.2019 по теп. час радник Президента в Асоцiацiя українських банкiв, з
02.02.2022 р.- 28.02.2022 р. займав посаду Члена Ради Банку (незалежний член) АТ "АЙБОКС
БАНК"

1. Посада
Член Ради Банку - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Уляницька Анна Юрiївна
3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України (Офiс сталих iнвестицiй), 00032945, внештатний радник
заступника голови, фiзична особа-пiдприємець
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 28.02.2022) прийнято
рiшення про обрання Уляницької Анни Юрiївни (посадова особа не надала дозволу на розкриття
паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 01.03.2022 року. Обгрунтування
змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням кiлькiсного складу ради
Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську дiяльнiсть. Уляницька А.Ю.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi
Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
з 16.12.2016 по 02.03.2017 головний спецiалiст вiддiлу монiторингу структур власностi банкiв
Управлiння реєстрацiї та лiцензування в Нацiональний банк України
з 03.03.2017 по 18.04.2017 головний спецiалiст вiддiлу монiторингу структур власностi банкiв
Управлiння лiцензування банкiв Департаменту лiцензування в Нацiональний банк України
19.04.2017 по 17.12.2017 менеджер вiддiлу монiторингу структур власностi банкiв управлiння
лiцензування банкiв Департаменту лiцензування в Нацiональний банк
України
18.12.2017 по 01.07.2018 менеджер управлiння монiторингу структур власностi банкiв
Департаменту лiцензування в Нацiональний банк України
02.07.2018 по 08.11.2019 менеджер вiддiлу аналiзу та систематизацiї iнформацiї Управлiння
монiторингу пов'язаних з банками осiб в Нацiональний банк України
01.03.2020 по 28.02.2022 внештатний радник заступника голови, фiзична особа-пiдприємець
Фонд державного майна України (Офiс сталих iнвестицiй)
1. Посада
Головнийкомплаєнс-менеджер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демченко Анатолiй Миколайович
3. Рік народження
1959
4. Освіта

Вища
5. Стаж роботи (років)
37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЄПБ", 36061927, Заступник начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄПБ"
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 17 травня 2021 року прийнято рiшення (Протокол
засiдання №26 вiд 17.05.2021 р.) про призначення на посаду головного комплаєнс-менеджера АТ
"АЙБОКС БАНК" в порядку переведення з посади заступника начальника Служби
внутрiшнього аудиту АТ "АЙБОКС БАНК" з 18 травня 2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Ради АТ "АЙБОКС
БАНК"
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:
23.08.2016 - 15.05.2017 Адмiнiстрування фiнансового монiторингу ПАТ "Комерцiйний банк
"Хрещатик"
16.05.2017 - 22.09.2017 Начальник Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
22.09.2017 - 18.01.2018 Заступник начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄПБ"
18.01.2018 - 31.10.2019 Начальник Вiддiлу комплаєнс контролю АТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
31.10.2019 - 14.07.2020 Заступник начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "ЄПБ"
04.12.2020 - Начальник Служби внутрiшнього аудиту АТ "АЙБОКС БАНК"

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

X

0

X

X

X

16757

X

X

X

0

X

X

X
X

X
X

X
2076956
X
2093713
Усього зобов'язань складаються з:
Кошти банкiв 3 062
Кошти клiєнтiв 1 867 673
Iншi залученi кошти 5 231

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 16 757
Резерви за зобов'язаннями

1 409

Зобов'язання з оренди 12 789
Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi зобов'язання

23 387

Усього зобов'язань 2 093 713

163 405

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

Опис
15.07.2021

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000066153
Акція
Електронні
1,18
16949500
200004100
100
цiнних паперiв та
проста
іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 21.05.2021 року було прийнято рiшення збiльшити розмiр Статутного
капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" , який складає 200 004 100грн. (двiстi мiльйонiв чотири тисячi
сто гривень 00 копiйок) до 281 361 700,00 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до Статутного капiталу Банку частини прибутку за 2020 рiк у розмiрi 81 357
600,00 гривень (вiсiмдесят один мiльйон триста п'ятдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 коп.
39/1/2021
Нацiональна комiсiя з UA4000066153
Акція
Електронні
1,66
16949500
281361700
100
цiнних паперiв та
проста
іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 21.05.2021 року було прийнято рiшення збiльшити розмiр Статутного
капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" , який складає 200 004 100грн. (двiстi мiльйонiв чотири тисячi
сто гривень 00 копiйок) до 281 361 700,00 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до Статутного капiталу Банку частини прибутку за 2020 рiк у розмiрi 81 357
600,00 гривень (вiсiмдесят один мiльйон триста п'ятдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 коп.
Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшньому ринках, не здiйснюється.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані: телефон та адреса
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного електронної пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
22.02.2021
Буцька Тетяна Петрiвна
(044) 205-41-95, t.butska@iboxbank.online
Рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 19.02.2021 (протокол №9) Начальника
Корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Буцьку Тетяну Петрiвну обрано
Корпоративним секретарем ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" з 22 лютого 2021 року . Призначено на необмежений строк.
Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Досвiд роботи протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах:
- Начальник Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та лiцензування АТ
"АЙБОКС БАНК";
Опис

- В.о. Начальника Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та
лiцензування АТ "АЙБОКС БАНК";
- Професiонал з депозитарної дiяльностi I-ої категорiї Вiддiлу супроводження
клiєнтських операцiй та кодифiкацiї Управлiння клiєнтського сервiсу ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України";
- Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв ТОВ "Iнвестицiйна
фiнансова компанiя "Амантiс";
- Фахiвець з бiржових операцiй ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя"
- Начальник вiддiлу з обiгу цiнних паперiв ТОВ "Аксанiт"

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2022 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість

2

3

1000

1 546 736

1 988 525

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
0
0
0

0
0
0
0

1070

0

0

1080

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки: д.н.

1090

0

0

1100
1110
1120
1130
1140

0
0
0
316 931
52 798

0
0
0
500 017
25 182

1150

1 262

1 262

1990
1999

0
3 020 968

0
3 805 736

2000
2010

3 062
1 867 673

1 733
2 708 487

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
5 231
16 757
0
1 409
163 405
23 387
0
0

0
5 290
38 820
0
1 376
208 327
13 608
0
0

2990
2999

0
2 093 713

0
2 990 740

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060

281 362
0
477 976
0
45 657
0
96 722

281 362
0
0
0
21 648
0
503 050

0
0
927 255
3 020 968

0
0
814 966
3 805 736

1990

2990

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2022 року

Керівник

Буцька Т.П., (044)205-41-95
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Тетяна Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2022 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
29 403
-7 149

Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

2
1000
1005

3
43 329
-6 279

1010

37 050

22 254

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

424 650
-277 904

338 027
-227 455

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

0
0

0
0

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

0

0

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

0

1170
1180
1190

2 331
-117 213
0

2 334
-68 102
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
0
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
95 657
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
0

0

0
0
0
0
0
6 299

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

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

2999

95 657

6 299

3010
3020

95 657
0

6 299
0

3210
3220

95 657
0

6 299
0

4110

0,56000

0,04000

4120

0,00000

0,00000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

0,56000

0,04000

4320

0,56000

0,04000

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2022 року

Керівник

Буцька Т.П., (044)205-41-95
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Тетяна Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2022 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

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

2
1000

3
281 362

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
-227

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
0

10
0

11
814 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
48 036

7
0

8
503 050

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

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

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2022 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
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0
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0
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0
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0
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0
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-454 801
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Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Примітки: д.н.
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2022 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

2

3

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155

0
0
0

0
0
0

1200

0

0

1300
1400

0
0

0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730
1750

0
0

0
0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
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Примітки до фінансової звітності
за 1 квартал 2022 року
1.
Примiтка 1. Iнформацiя про Банк
Приватне акцiонерне товариство "АЙБОКС БАНК" (далi - Банк) є унiверсальним Банком, що
зареєстрований Нацiональним банком України 24 грудня 1993 року за номером 222 та дiє у формi
приватного
акцiонерного товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку
України.
Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї №53 вiд 11.07.2018 року на право надання
банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть", Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018 року та Додатку
до
генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018 року. Крiм того, Банк має
лiцензiї
НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: лiцензiя на здiйснення
професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарної
установи, № 1552, дата видачi 20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме: дiяльностi iз зберiгання
активiв
iнститутiв спiльного iнвестування, № 1552, дата видачi 20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї необмежений;
лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами
(брокерська дiяльнiсть), №918, дата видачi 09.10.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(дилерська
дiяльнiсть), №918, дата видачi 09.10.2012 р., строк дiї лiцензiї необмежений.
Головний офiс Банку зареєстрований i розташований за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Дiлова,
буд. 9А.
Основна мета та цiлi дiяльностi Банку полягають в наданнi повного спектру комерцiйних банкiвських
та корпоративних фiнансових послуг з метою накопичення та використання капiталу Банку та залучених

коштiв для одержання прибутку в iнтересах Банку та його Засновникiв. Фiнансова полiтика Банку
грунтується
на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та максимальної
зручностi
для клiєнтiв.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року регiональна мережа Банку представлена 40 вiддiленнями.
Переважна бiльшiсть вiддiлень розташованi у мiстi Києвi (27 вiддiлень), 4 - у Київськiй областi, 3 у
Одесi, 2 у Львовi, 1 у Житомирi, 1 у Днiпрi, 1 у Харковi, 1- у Запорiжжi.
Стратегiчним напрямками розвитку є розширення спектру пропонованих послуг, зокрема
транзакцiйного бiзнесу, з використанням всiх технологiчних i iнтелектуальних ноу-хау, якими володiє в
даний
час Банк, оперативне та комфортне обслуговування всiх клiєнтiв, проведення виваженого iнвестування у
стабiльнi українськi пiдприємства з бездоганною репутацiєю та високим рiвнем рентабельностi,
посилення
захисту iнтересiв вкладникiв, мiнiмiзацiя ризикiв в здiйсненнi операцiй, а також забезпечення фiнансової
стiйкостi, лiквiдностi та платоспроможностi Банку.
Станом на звiтну дату Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб i членом:
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", Асоцiацiї "УкрСВIФТ", Мiжнародної платiжної системи VISA
International Service Association, Мiжнародної системи S.W.I.F.T., "Нацiональної платiжної системи
"Український платiжний простiр", Нацiонального депозитарiю України (НДУ), ПрАт "Перше
всеукраїнське
бюро кредитних iсторiй", ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" (УМВБ), ПрАТ "Українська
мiжнародна фондова бiржа", Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД).
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
АТ "Айбокс Банк"
На кiнець дня
31 березня 2022, %
На кiнець дня
31 грудня 2021, %

Дробот Володимир Iванович 73,9279 73,9279
Шевцова Альона Володимирiвна 24,9800 4,3013
Кiнцевим бенефiцiарним власником АТ "АЙБОКС БАНК" є Дробот Володимир Iванович.
Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Протягом 1 кварталу 2022 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б
припинення окремих видiв банкiвських операцiй. У звiтному 1 кварталi 2022 року злиття, приєднання,
подiл
та перетворення Банку не вiдбувалося.
Кiлькiсть штатних працiвникiв Банку станом на кiнець дня 31 березня 2022 року становила 400 осiб.
2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть.
У березнi 2022 року споживча iнфляцiя в рiчному вимiрi прискорилася до 13,7% (iз 10,7% у лютому).
Зростання споживчих цiн насамперед пов'язане з порушенням ланцюгiв постачання та виробничих
процесiв,
нерiвномiрним попитом, збiльшенням витрат бiзнесу, а також фiзичним знищенням активiв багатьох
пiдприємств через повномасштабний напад Росiї на Україну. Насамперед стрiмко подорожчали продукти
харчування, фармацевтичнi товари та пальне. За оцiнками Нацiонального банку, iнфляцiйний тиск
зберiгатиметься й надалi насамперед через наслiдки повномасштабної вiйни. За пiдсумками 2022 року
iнфляцiя може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою. Подорожчання товарiв i
послуг зумовлюватимуть, зокрема:
_ порушення виробничих процесiв;
_ логiстичнi проблеми через тимчасову окупацiю частини територiй, руйнування транспортної
iнфраструктури та, як наслiдок, нерiвномiрно розподiлену пропозицiю за окремими регiонами;
_ ефекти перенесення девальвацiї обмiнного курсу гривнi, яка вiдбулася напередоднi вiйни;
_ високу вартiсть енергоносiїв у свiтi, що тиснутиме на вартiсть палива та товарiв i послуг зi значною
часткою енергоносiїв у собiвартостi.
Водночас зростання цiн стримуватиметься заходами Нацiонального банку та Уряду України. Серед них:
_ тимчасова фiксацiя обмiнного курсу гривнi, яка стримуватиме ймовiрне погiршення очiкувань та
подорожчання iмпортних товарiв;

_ зниження податкiв, у тому числi непрямого оподаткування iмпорту;
_ фiксацiя цiн на житлово-комунальнi послуги;
_ адмiнiстративне регулювання цiн на низку продуктiв харчування та паливо.
Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозицiї окремих сiльськогосподарських
культур через обмеженi можливостi їх експорту. Крiм того, пiсля вiдновлення функцiонування каналiв
монетарної трансмiсiї Нацiональний банк знову застосовуватиме облiкову ставку й iншi монетарнi
iнструменти для утримання пiд контролем iнфляцiйних очiкувань та поступового зниження iнфляцiї.
За оцiнками Нацiонального банку, економiка поступово вiдновлюватиметься, однак реальний ВВП
може скоротитися не менш нiж на третину у 2022 роцi. Скорочення ВВП України очiкується за усiма
складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, зважаючи на вимушений виїзд багатьох громадян
з
країни, зростання рiвня безробiття, зменшення доходiв та економiю на другорядних витратах. Через
суттєву
невизначенiсть та високi ризики значно скоротиться й iнвестицiйна активнiсть.
Зниження споживання та iнвестицiй зi свого боку може зумовити скорочення iмпорту, якщо порiвняти з
довоєнним перiодом. Проте значних втрат зазнає й експорт товарiв через зупинку пiдприємств,
зменшення
посiвних площ та неможливiсть ефективного проведення сiльськогосподарських робiт через воєннi дiї,
блокаду морських портiв, проблеми з постачанням пального та добрив. Водночас очiкується збiльшення
складських запасiв продукцiї, якi пiдприємства намагатимуться експортувати пiзнiше. Експорт товарiв у
березнi 2022 року стрiмко скоротився через порушення логiстики та руйнування виробничих
потужностей.
Iмпорт товарiв у минулому мiсяцi також значно знизився внаслiдок зменшення внутрiшнього попиту,
складнощiв iз логiстикою, а також обмеження iмпорту критичними статтями. Водночас за очiкуваннями
Нацiонального банку, завдяки частковому вирiшенню проблем iз логiстикою обсяги експорту поступово
зростуть, якщо порiвняти з березневими результатами. Iмпорт товарiв i послуг в Україну також
збiльшуватиметься помiрними темпами завдяки поступовому вiдновленню споживчого та iнвестицiйного
попиту. Фiнансова пiдтримка мiжнародних партнерiв України буде вагомим джерелом валютних
надходжень
в Україну. Iншими вiдносно стабiльними джерелами залишатимуться перекази трудових мiгрантiв та

доходи
IТ-iндустрiї.
Фiксацiя обмiнного курсу та збереження адмiнiстративних обмежень на валютнi операцiї
залишатимуться важливою передумовою для пiдтримки макроекономiчної стабiльностi в Українi. Через
фiксацiю обмiнного курсу та валютнi обмеження фiнансування бюджетного дефiциту Нацiональним
банком,
яке вiдбувається в контрольованих обсягах, не чинить суттєвого тиску на цiновi процеси. Однак, з метою
мiнiмiзацiї ризикiв для цiнової та фiнансової стабiльностi, недопущення ускладнення євроiнтеграцiї та
уникнення втрати довiри до центробанку Нацiональний банк i надалi дотримуватиметься позицiї, що
емiсiйне
фiнансування не може бути основним джерелом поповнення бюджету. Натомiсть Нацiональний банк
пiдтримуватиме тiсну взаємодiю з урядом для сприяння залученню фiнансування вiд мiжнародних
органiзацiй
та країн-партнерiв, що спрямовуватиметься, зокрема, на вирiшення проблем у гуманiтарнiй сферi,
вiдбудову
знищеної iнфраструктури та вiдновлення економiки України. Це дозволить задовольнити бюджетнi
потреби
та пiдтримувати достатнiй обсяг мiжнародних резервiв.
Росiйсько-українська вiйна суттєво впливає на дiяльнiсть усього банкiвського сектору Українi так i на
дiяльнiсть АТ "АЙБОКС БАНК". Вплив вiйни проявляється через:
- перебої в роботi банкiвських вiддiлень та банкоматiв, значне пошкодження або знищення
банкiвської iнфраструктури у районах воєнних дiй;
- зниження лiквiдностi через вiдплив клiєнтських коштiв;
- скорочення кредитного портфелю через фактичне припинення нового кредитування;
- рiзке зниження операцiйного доходу через скорочення попиту клiєнтiв на послуги банку,
запровадження "кредитних канiкул", обмеження валютних операцiй тощо;
- неспроможнiсть частини позичальникiв обслуговувати кредити, погiршення платiжної
дисциплiни через припинення роботи пiдприємств, втрату джерел доходу фiзичними
особами, вимушену змiну мiсця проживання мiльйонiв громадян України;
- зниження величини капiталу банкiв через недоотримання доходiв та знецiнення кредитного

портфелю.
На сьогоднi важко оцiнити остаточний масштаб кризових явищ, спричинених воєнними дiями на
територiї України. Непередбачуванiсть сценарiїв подальшого розвитку подiй не дає змогу визначити, яка
частка клiєнтiв зможе повернутись до нормального обслуговування кредитiв i коли це здiйсниться.
Навiть за
оптимiстичного сценарiю розвитку подiй втрати для банкiв будуть суттєвими.
3.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за тримiсячний перiод, що
завершився 31 березня 2021, пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi
та вимог МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю
в рiчнiй фiнансовiй звiтностi i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку
станом на 31 грудня 2021.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi та грошовi потоки Банку.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 березня 2022 року.
Звiтний перiод - 3 1 сiчня по 31 березня 2022 року.
Функцiональною валютою, в якiй ведеться бухгалтерський облiк i подається промiжна скорочена
фiнансова звiтностi Банку є нацiональна валюта України - гривня (далi - грн.).
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку складена в тисячах гривень (далi - тис. грн.), якщо не
зазначено iнше.
Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають
принципам, що застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився
31
грудня 2021.
4.
Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1 Готiвковi кошти 96 904 685 559
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв)
113 815 108 015
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити
овернайт у банках:
893 921 450 786
3.1 України 893 904 450 766
3.2 iнших країн 17 20
4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним
банком України
450 111 750 164
5
Резерви за коштами, розмiщеними на
кореспондентських рахунках в iнших банках
(8 015) (5 999)
6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 546 736 1 988 525
Вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України сума обов'язкового резерву Банку розраховується
як вiдсоток вiд певних зобов'язань Банку за попереднiй мiсяць резервування.
Станом на 31 березня 2022 року Нацiональний банк України не вимагає вiд Банкiв тримати кошти
обов'язкового резервування на окремому рахунку. Контроль за формуванням обов'язкових резервiв
здiйснюється за мiсяць, на основi середнiх даних за весь перiод утримання.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року на балансi Банку облiковуються депозитнi сертифiкати,

емiтованi Нацiональним банком України у кiлькостi 450 шт. iз строком до погашення 01.04.2022 р.
Нарахованi
та не отриманi процентнi доходи становлять 111 тис. грн. Протягом звiтного перiоду всi процентнi
доходи
були нарахованi та отриманi своєчасно. Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України
класифiкуються
Банком як грошовi кошти та їх еквiваленти.
Таблиця 4.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(тис. грн)
Рядок
Назва статтi 31 березня 2022
123
1 Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду (5 999)
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(2029)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або
погашенi (крiм списаних)
13
4
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
(8 015)
Таблиця 4.3. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(тис. грн)
Рядок
Найменування статтi 31 березня 2021

123
1 Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду (2 943)
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(5 275)
3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi
(крiм списаних)
394
4 Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду (7 824)
Таблиця 4.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31 березня 2022
року
(тис. грн)
Рядо
к
Рiвень рейтингу
Готiвковi
кошти
Кошти в
Нацiонал
ьному
банку
України
(крiм
обов'язко
вих
резервiв)

Кореспон
дентськi
рахунки,
депозити
та
кредити
овернайт
у банках
України
Кореспон
дентськi
рахунки,
депозити
та
кредити
овернайт
у банках
iнших
країн
Депозитнi
сертифiка
ти,
емiтованi
Нацiональ
ним
банком
України

Усього
12345678
1 Високий рейтинг 96 904 113 815 893 904 - 450 111 1 554 734
2
Стандартний
рейтинг
- - - 17 - 17
3 Усього 96 904 113 815 893 904 17 450 111 1 554 751
4
Резерви за
коштами,
розмiщеними на
кореспондентськ
их рахунках в
iнших банках
- - (7 998) (17) - (8 015)
5
Усього грошових
коштiв та їх
еквiвалентiв
96 904 113 815 885 906 - 450 111 1 546 736
Таблиця 4.5. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31 грудня 2021
року
(тис. грн)
Рядо
к
Рiвень рейтингу

Готiвковi
кошти
Кошти в
Нацiональ
ному
банку
України
(крiм
Кореспонд
ентськi
рахунки,
депозити
та
кредити
Кореспонд
ентськi
рахунки,
депозити
та
кредити
Депозитнi
сертифiка
ти,
емiтованi
Нацiональ
ним
Усього

обов'язко
вих
резервiв)
овернайт
у банках
України
овернайт
у банках
iнших
країн
банком
України
12345678
1 Високий рейтинг 685 559 108 015 450 766 - 750 164 1 994 504
2
Стандартний
рейтинг
- - - 20 - 20
3 Усього 685 559 108 015 450 766 20 750 164 1 994 524
4
Резерви за
коштами,
розмiщеними на
кореспондентськи
х рахунках в
iнших банках
- - (5 999) - - (5 999)
5

Усього грошових
коштiв та їх
еквiвалентiв
685 559 108 015 444 767 20 750 164 1 988 525
Таблиця 4.6. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Рядок Найменування статтi 31 березня
2022
31 грудня
2021
1234
1 Валова балансова вартiсть на початок перiоду 1 994 524 902 644
2 Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 475 934 1 091 880
3 Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi
(крiм списаних)
(915 707) 4 Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду грошових
коштiв та їх еквiвалентiв
1 554 751 1 994 524
5.
Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю

165 323 166 887
2
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
(100 963) (95 352)
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв 64 360 71 535
Таблиця 5.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1 Кредити, що наданi юридичним особам 147 347 148 796
2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 8 463 8 506
3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 9 513 9 585
4 Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю
(100 963) (95 352)
5 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю
64 360 71 535
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 березня 2022 року
становить 18 985 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2021 року становить
17 492 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року вiдсутнi цiннi папери за справедливою вартiстю, якi є
забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року залишок наданого кредиту рефiнансування вiд Державної
iпотечної установи складає 5 091 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед Державною
iпотечною установою становить 140 тис. грн.

Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 1 квартал 2022 року
Рядок Назва статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi
або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
58 764 - 106 559 - 165 323
1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 56 756 - - - 56 756
1.2 Низький кредитний ризик 384 - - - 384
1.3 Середнiй кредитний ризик 1 624 - - - 1 624
1.4 Високий кредитний ризик - - - - 1.5 Дефолтнi активи - - 106 559 - 106 559
2
Усього валова балансова вартiсть
кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
58 764 - 106 559 - 165 323
3

Резерви пiд знецiнення кредитiв
та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою
собiвартiстю
(677) - (100 286) - (100 963)
4
Усього кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
58 087 - 6 273 - 64 360
Таблиця 5.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2021 рiк
тис.грн.
Рядок Назва статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi
або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
59 058 - 107 829 - 166 887
1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 56 890 - - - 56 890

1.2 Низький кредитний ризик 1 980 - - - 1 980
1.3 Середнiй кредитний ризик 188 - - - 188
1.4 Високий кредитний ризик - - - - 1.5 Дефолтнi активи - - 107 829 - 107 829
2
Усього валова балансова вартiсть
кредитiв та заборгованостi
59 058 - 107 829 - 166 887
клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
3
Резерви пiд знецiнення кредитiв
та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою
собiвартiстю
(804) - (94 548) - (95 352)
4
Усього кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
58 254 - 13 281 - 71 535
Таблиця 5.5. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi

або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Резерв пiд знецiнення станом на
початок перiоду
(804) - (94 548)
(95 352)
2
Фiнансовi активи, визнання
яких було припинено або
погашенi (крiм списаних)
151 - 496
647
3
Загальний ефект вiд
переведення мiж стадiями:
----3.1 переведення до стадiї 1 - - - - 3.2 переведення до стадiї 2 - - - - 3.3 переведення до стадiї 3 - - - - 4
Списання фiнансових активiв за

рахунок резерву
--5
Вiдновлення кредитiв, ранiше
списаних як безнадiйнi
--6
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi
активи
(28) - (6 230)
(6 258)
7
Резерв пiд знецiнення станом
на кiнець перiоду
(681) - (100 282)
(100 963)
Таблиця 5.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2021 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi

або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Резерв пiд знецiнення станом на
початок перiоду
(1 145) - (84 354)
(85 499)
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi
активи
(779) - (11 504) - (12 283)
3
Фiнансовi активи, визнання
яких було припинено або
погашенi (крiм списаних)
1 120 - 1 310
2 430
4
Резерв пiд знецiнення станом
на кiнець перiоду
(804) - (94 548)
-

(95 352)
Таблиця 5.7. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi
або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Валова балансова вартiсть на
початок перiоду
59 056 - 107 831
- 166 887
2
Фiнансовi активи, визнання
яких було припинено або
погашенi (крiм списаних)
(5 471) - (1 369) - (6 840)
3 Переведення до стадiї 1 - - - - 4 Переведення до стадiї 2 - - - - 5 Переведення до стадiї 3 - - - - 6
Списання фiнансових активiв за

рахунок резервiв
----7 Курсовi рiзницi - - - - 8
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi
активи
5 179 97 - 5 276
9
Валова балансова вартiсть на
кiнець звiтного перiоду
58 764 - 106 559 - 165 323
Таблиця 5.8. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2021 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
Придбанi
або
створенi
знецiненi
активи
Усього
1234567
1
Валова балансова вартiсть на
початок перiоду
144 570 - 101 770 - 246 340
2
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi

активи
43 326 - 3 872 - 47 198
3
Фiнансовi активи, визнання
яких було припинено або
погашенi (крiм списаних)
(126 651) - - - (126 651)
4 Переведення до стадiї 1 1 032 - (1 032) - 5 Переведення до стадiї 2 - - - - 6 Переведення до стадiї 3 (3 219) - 3 219 - 8
Списання фiнансових активiв за
рахунок резервiв
----9 Курсовi рiзницi - - - - 11
Валова балансова вартiсть на
кiнець звiтного перiоду
59 058 - 107 829 - 166 887
Таблиця 5.9. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi
31 березня 2022 31 грудня 2021
сума % сума %
123456
Виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води

55 377 33,50 55 377 33,18
2
Операцiї з нерухомим майном, оренда,
iнжинiринг та надання послуг
29 909 18,09 32 647 19,56
3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв,
побутових виробiв та предметiв
особистого вжитку
43 979 26,60 42 341 25,37
4 Переробна та добувна промисловiсть 9 836 5,95 10 308 6,18
5 Будiвництво 4 189 2,53 4 112 2,46
6 Фiзичнi особи 17 976 10,88 18 091 10,84
7 Iншi 4 057 2,45 4 011 2.41
8 Усього кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв без резервiв
165 323 100,00 166 887 100,00
Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) встановлюється з
метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслiдок невиконання окремими контрагентами своїх
зобов'язань. Нормативне значення нормативу Н7 не повинно перевищувати 25% вiд регулятивного
капiталу
банку. Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) установлюється з метою обмеження концентрацiї
кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентiв. Кредитний ризик, що
прийняв банк на одного контрагента або групу пов'язаних контрагентiв, усiх пов'язаних з банком осiб
уважається великим, якщо сума всiх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентiв, усiх
пов'язаних з банком осiб та всiх фiнансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи
пов'язаних контрагентiв, усiх пов'язаних з банком осiб, становить 10 вiдсоткiв i бiльше регулятивного
капiталу
банку. Нормативне значення нормативу Н8 не повинно перевищувати 8-кратний розмiр регулятивного

капiталу Банку (800%). Банк не порушував граничнi значення нормативiв Н7 та Н8 протягом 1 кварталу
2022
року.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року Банком досягнуто наступних значень економiчних
нормативiв щодо рiвня кредитного ризику:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 19,39%;
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 32,26%;
- норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами, Н9
2,71%.
6.
Примiтка 6. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 6.1. Iнвестицiї в цiннi папери
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1233
1 Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток/збиток
947 339 1 123 582
2 Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд
55 55
3 Усього цiнних паперiв 947 394 1 123 637
Таблиця 6.2 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1233

1 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком:
1.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких визначити
неможливо)
55 55
2 Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
55 55
Таблиця 6.3 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2021 31 грудня 2021
1233
1 Борговi цiннi папери: 947 339 1 123 582
1.1 Державнi облiгацiї 947 339 1 123 582
2 Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за
справедливою вартiстю через прибутки/збитки
947 339 1 123 582
Таблиця 6.4 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Назва компанiї Вид дiяльностi
Країна
реєстрацiї
Справедлива вартiсть
звiтний перiод
попереднiй
перiод
123456

1
ПАТ "Фондова
бiржа ПФТС"
Професiйна дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України на
пiдставi лiцензiї, виданої
Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового
ринку
Україна 55 55
Усього Х х 55 55
Таблиця 6.5 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою
якiстю через прибутки/збитки за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Мiнiмальний
кредитний
ризик
Усього
1233
1 Державнi облiгацiї 947 339 947 339
2 Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за
справедливою вартiстю через прибутки/збитки
947 339 947 339
Таблиця 6.6 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення цiнних паперiв за 1 квартал 2022
року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статтi Стадiя 3 Усього
1233
1 Валова балансова вартiсть на початок перiоду 55 55
2 Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 55 55
7.
Примiтка 7. Право користування активами
Таблиця 7.1. Право користування активами
Рядок Найменування статтi Будiвлi та примiщення
123
2 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2021 року 11 031
Надходження 13 420
Вибуття (805)
Амортизацiя (13 261)
2 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2022 року 10385
Надходження 2569
Вибуття (62)
Амортизацiя (3812)
3 Балансова вартiсть на 31 березня 2022 року 9080
8.
Примiтка 8. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 8.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками

89 970 144 778
2
Грошовi кошти з обмеженим правом
використання
5 696 7 956
3 Iншi нарахованi доходи 17 853 30 708
4
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
банками
13 853 156 779
5
Дебiторська заборгованiсть з iншими
фiнансовими iнструментами
12 752 12 752
6 Iншi фiнансовi активи 434 5 011
7
Кошти банкiв в розрахунках у суб'єктiв
господарювання
193 006 157 481
8
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових
активiв
(16 633) (15 448)
9
Усього iнших фiнансових активiв за
мiнусом резервiв
316 931 500 017

До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено кошти грошового покриття,
якi розмiщенi в банках України згiдно умов членства в мiжнароднiй платiжнiй системi VISA International
та
кошти грошового покриття для забезпечення Банком грошових зобов'язань з перерахування в iнший банк
прийнятих платежiв.
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Ряд
ок
Рух резервiв
Iншi
нарахованi
доходи
Грошовi
кошти з
обмеженим
правом
користуван
ня
Кошти
банкiв в
розрахун
ках у
суб'єктiв
господар
ювання
Iншi
фiнансов

i активи
Усього
1234567
1 Залишок станом на початок перiоду (1 874) (314) (577) (12 683) (15 448)
2
Дебiторська заборгованiсть, первiсно
визнана протягом звiтного перiоду
(573) (12) (631) (300) (1 516)
3
Дебiторська заборгованiсть, визнання
якої було припинено або погашено
24 195 43 69 331
4 Списання за рахунок резерву - - - 5 Курсовi рiзницi - - - 6 Залишок станом на кiнець перiоду (2 423) (131) (1 165) (12 914) (16 633)
Таблиця 8.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
Мiнiмальний
кредитний
ризик
Середнiй
кредитний
ризик
Високий
кредитний
ризик
Дефолтнi

активи
Усього
1234567
1
Дебiторська
заборгованiсть за
операцiями з платiжними
картками
89 970 - - - 89 970
2
Грошовi кошти з
обмеженим правом
користування
5 696 - - - 5 696
3 Iншi нарахованi доходи 15 202 75 46 2 530 17 853
4
Кошти банкiв в
розрахунках у суб'єктiв
господарювання
193 006 - - - 193 006
4 Iншi фiнансовi активи 13 734 - - 13 305 27 039
9.
Примiтка 9. Iншi активи
Таблиця 9.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234

1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 9 069 2 478
2 Передоплата за послуги 13 134 9 296
3
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими
платежами
166 223
4 Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi 1 059 1 168
5 Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку 2 153 2 157
6
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними
паперами для банку
16 602 7
Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя
12 894 12 894
8 Резерв пiд iншi активи (2 279) (3 034)
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 52 798 25 182
Таблиця 9.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв
Дебiторська
заборгованiсть з
придбання
активiв
Передопла
та за
послуги

Нестачi та
iншi нарахування на
працiвникiв банку
Усього
123456
1 Залишок станом на 1 сiчня 2022 (1) (876) (2 157) (3 034)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду
(55) 796 14 755
3 Залишок станом на 31 березня 2022 (56) (80) (2 143) (2 279)
10.
Примiтка 10. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 10.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
1 Нерухомiсть, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя та утримується Банком для продажу
1 262 1 262
2 Усього необоротних активiв, утримуваних для
продажу
1 262 1 262
Передача позичальниками майна у власнiсть Банку з метою погашення кредитної заборгованостi, та
реалiзацiя такого майна здiйснюються у вiдповiдностi до внутрiшнiх нормативних документiв АТ
"АЙБОКС

БАНК".
Необоротнi активи, утримуванi для продажу складаються з вартостi нерухомого майна та земельних
дiлянок. Стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу Банку здiйснити негайний продаж i є
високий
ступiнь iмовiрностi їх продажу. Банк займається продажем активiв, утримуваних для продажу.
Очiкуваний
час вибуття активiв - 2022 рiк.
11.
Примiтка 11. Кошти банкiв
Таблиця 11.1. Кошти банкiв
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт
iнших банкiв
3 062 1 733
2 Усього коштiв iнших банкiв 3 062 1 733
Протягом звiтного перiоду будь-якi невиконанi зобов'язання Банку були вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року в Банку вiдсутнi активи, наданi третiм особам як
забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв, а також депозити iнших банкiв,
узятих у забезпечення за кредитними операцiями.
Примiтка 12. Кошти клiєнтiв
Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1 Державнi та громадськi органiзацiї 65 155 6 209
1.1 поточнi рахунки 65 155 6 209

1.2 строковi кошти - 2 Iншi юридичнi особи 1 569 519 2 414 823
2.1 поточнi рахунки 1 534 045 2 378 492
2.2 строковi кошти 35 474 36 331
3 Фiзичнi особи 232 999 287 455
3.1 поточнi рахунки 145 054 176 060
3.2 строковi кошти 87 945 111 395
4 Усього коштiв клiєнтiв 1 867 673 2 708 487
12.
Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi
31 березня 2022 31 грудня 2021
сума % сума %
123456
1 Дiяльнiсть державних та громадських органiзацiй 65 155 3,49 6 209 0,23
2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 930 0,05 1 248 0,05
3
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та
надання послуг
13 242 0,71 82 226 3,04
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку
24 485 1,31 25 102 0,93
5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 724 0,04 773 0,03
6 Рекламна дiяльнiсть 129 411 6,93 130 841 4,83
7 Надання фiнансових послуг 268 948 14,40 348 544 12,87
8

Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового
розмiщування
4 782 0,26 3 513 0,13
9 Будiвництво 3 755 0,20 8 748 0,32
10
Виробництво машин i устаткування, ремонт та технiчне
обслуговування
276 379 14,80 28 142 1,04
11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших
природних i технiчних наук
12 867 0,69 17 685 0,65
12 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв 3 132 0,17 4 908 0,18
13 Фiзичнi особи 232 999 12,47 287 455 10,61
14 Транспорт, складське господарство 1 519 0,08 1 088 0,04
15 Iншi 829 345 44,40 1762 005 65,05
16 Усього коштiв клiєнтiв 1 867 673 100,00 2 708 487 100,00
Стаття "Iншi" за 1 квартал 2022 року складається з:
- кошти юридичних осiб нерезидентiв - 683 036 тис.грн.;
- iншi - 146 309 тис.грн.
Стаття "Iншi" за 2021 рiк складається з:
- кошти юридичних осiб нерезидентiв - 819 017 тис.грн.;
- надання iнших допомiжних комерцiйних послуг - 906 988 тис.грн.
У Банка вiдсутнi активи, наданi третiм особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими
коштами вiд iнших банкiв.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом
на 31 березня 2022 року, складає 2 312,42 тис. грн.

Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом
на 31 грудня 2021 року, складає 2 246 тис. грн.
Варто зазначити, основними ознаками всiх операцiй по оформленню кредитiв, забезпеченням яких
виступають депозити є процентна ставка по кредиту перевищує процентну ставку по заставленим
депозитам.
13.
Примiтка 13. Iншi залученi кошти
Таблиця 13.1. Iншi залученi кошти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
31 березня
2022
31 грудня
2021
1234
1 Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 5 231 5 290
2 Усього 5 231 5 290
Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кiнець дня 31 березня 2022 року
становить 140 тис. грн.
Мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та Державною iпотечною установою укладенi кредитнi договори пiд
заставу майнових прав за iпотечними житловими кредитами. Надання Банком таких iпотечних кредитiв
здiйснюється на пiдставi вимог встановлених стандартами Державної iпотечної установи та в межах
наданих
коштiв. Надання iпотечних кредитiв Банк здiйснює за рахунок отриманих коштiв, з одночасним
направленням
до Державної iпотечної установи пропозицiї щодо вiдступлення прав вимоги за такими iпотечними
кредитами.
14.
Примiтка 14. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 14.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 1 квартал 2022 року
Рядок
Рух резервiв Кредитнi зобов'язання Iншi Усього
12456
1 Залишок на початок перiоду - 1 375 1 375
2 Формування та/або збiльшення резерву - 34 34
3 Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями 0 0
4 Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими
гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд
--5 Використання резерву - - 6 Залишок на кiнець перiоду - 1 409 1 409
Таблиця 14.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 1 квартал 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредитнi зобов'язання Iншi Усього
1

2

4

5

1 Залишок на початок перiоду 2 12 406 12 408
2 Формування та/або збiльшення резерву - 0 0
4 Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями 0 0
5 Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими
гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд
(140) (140)
9 Використання резерву (1) (47) (48)
10 Залишок на кiнець перiоду 1 12 219 12 220
15.
Примiтка 15. Зобов'язання з оренди

6

Таблиця 15.1 Зобов'язання з оренди
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi та примiщення
123
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2021 року 12 463
2 Процентнi витрати 1 287
3 Надходження 13 420
4 Сплата орендних платежiв (14 070)
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2022 року 13100
2 Процентнi витрати 391
3 Надходження 2569
4 Сплата орендних платежiв (3271)
5 Балансова вартiсть на 31 березня 2022 року 12789
16.
Примiтка 16. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 16.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021
1234
1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками
107 961 120 618
2
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
iноземною валютою
-3

Кредиторська заборгованiсть за
платежами/переказами клiєнтiв
11 920 26 410
4 Розрахунки за гарантiями 1 446 1 891
5 Заборгованiсть з клiєнтами (закритi рахунки) 1 371 1 266
6
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
банками
21 449 14 000
7
Нарахованi витрати за розрахунково-касове
обслуговування
10 212 24 146
8 Iншi нарахованi витрати 8 927 19 850
9 Iншi фiнансовi зобов'язання 119 146
10 Усього iнших фiнансових зобов'язань 163 405 208 327
17.
Примiтка 17. Iншi зобов'язання
Таблиця 17.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 грудня
2021
1234
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на
прибуток
3 583
2 138
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками

банку
18 783
10 472
3 Доходи майбутнiх перiодiв 312 402
4 Кредиторська заборгованiсть за послуги 709 596
5 Усього 23 387 13 608

4 Залишок на 31 березня 2022 169 495 281 362 281 362
18.
Примiтка 18. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 18.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Кiлькiсть акцiй в
обiгу (тис. шт.)
Простi
акцiї
Усього
12345
1 Залишок на початок 2021 року 169 495 200 004 200 004
2 Залишок на 31 березня 2021 169 495 200 004 200 004
3
Залишок на кiнець 2021 року
(залишок на початок 2022 року)
169 495 281 362 281 362
4 Залишок на 31 березня 2022 169 495 281 362 281 362
19.

Примiтка 19. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 19.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 965 7 020
2 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України, розмiщеними в банках України, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю
18 846 5 312
3 Кошти в iнших банках - 4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 122 121
5 Усього процентних доходiв за фiнансовими
активами, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
22 933 12 453
Iншi процентнi доходи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
6 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються
Нацiональним банком України, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки
20 396 16 950
7 Усього процентних доходiв 43 329 29 403
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА
Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
8 Строковi кошти юридичних осiб (429) (399)

7 Iншi залученi кошти (183) (239)
8 Строковi кошти фiзичних осiб (2 112) (4 877)
9 Строковi кошти iнших банкiв - 10 Поточнi рахунки (3 164) (1 389)
11 Iншi (391) (245)
12 Усього процентних витрат, розрахованих за
ефективною ставкою вiдсотка
(6 279) (7 149)
13 Чистий процентний дохiд/(витрати) 37 050 22 254
20.
Примiтка 20. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 20.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1 Розрахунково-касовi операцiї
414 161 326 886
2 Iнкасацiя
7 197 2 277
3 Операцiї з цiнними паперами 155 153
4 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку 1 650 8 097
5 Гарантiї наданi
1 278 140
6 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв
2 288
7 Комiсiя за обслуговування депозитних ячеєк

197 184
8 Iншi
10 2
9 Усього комiсiйних доходiв
424 650 338 027
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
10 Розрахунково-касовi операцiї (250 442) (220 199)
11 Iнкасацiя - 12 Операцiї з цiнними паперами (98) (59)
13 Комiсiйнi витрати по залученню клiєнтiв - 14 Комiсiйнi витрати по платiжним карткам (26 365) (6 673)
15 Комiсiйнi витрати по коррахунках (955) (524)
16 Iншi витрати (44) 17 Усього комiсiйних витрат (277 904) (227 455)
18 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 146 746 110 572

21.
Примiтка 21. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 21.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
1 Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди) 9 28
2
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та
нематерiальних активiв
-1
3 Штрафи та пенi, отриманi Банком 73 58

4 Винагороди вiд страхових компанiй 6 6
Доходи за iнформацiйно-консультацiйнi послуги по
обслуговуванню позики вiд нерезидентiв
1 409 4
7 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 12 8 Iншi 822 2 243
9 Усього операцiйних доходiв 2 331 2 334
Стаття "Iншi" на 31 березня 2022 року складається з:
- компенсацiя витрат за ПК MasterCard - 734 тис. грн.;
- iншi - 88 тис. грн.

22.

Примiтка 22. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 22.1. Витрати та виплати працiвникам
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
1 Заробiтна плата та премiї (51 382) (24 210)
2 Нарахування на фонд заробiтної плати (10 134) (4 824)
3 Iншi виплати працiвникам (157) (9)
4 Усього витрат на утримання персоналу (61 673) (29 043)
Таблиця 22.2. Витрати на амортизацiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234

1 Амортизацiя основних засобiв (3 266) (1 581)
2
Амортизацiя програмного забезпечення та
нематерiальних активiв
(519) (392)
3 Амортизацiя активу з права користування (3 812) (2 503)
4 Усього витрат на амортизацiю (7 597) (4 476)
Таблиця 22.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
1
Витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та
iншi експлуатацiйнi послуги
(1 549) (1 609)
2 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (598) (3)
3 Iнкасацiя та перевозка цiнностей (18 026) (442)
4 Витрати на маркетинг та рекламу (155) (51)
5 Витрати iз страхування (137) (44)
6
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв,
крiм податку на прибуток
(578) (815)
7 Витрати по роялтi (43 624) (36 373)
8 Iншi (-) (28 765)
11
Усього адмiнiстративних та iнших

операцiйних витрат
(117 213) (68 102)
Стаття "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" на 31 березня 2022 року складається з:
- телекомунiкацiйнi витрати - 307 тис. грн.;
- витрати на охорону - 447 тис. грн.;
- експлуатацiйнi та господарськi витрати - 4 945 тис. грн.;
- витрати по MasterCard - 26 820 тис. грн.;
- витрати VISA - 5 759 тис. грн.;
- iншi витрати - 5 346 тис. грн.

23.
Примiтка 23. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 23.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
1 Поточний податок на прибуток (17 073) (22 223)
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток - 3 Усього витрати податку на прибуток (17 073) (22 223)
Таблиця 23.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку
(збитку)
(тис. грн)
Рядок
Назва статтi
Звiтний
перiод

Попереднiй
перiод
1234
1 Прибуток до оподаткування 112 730 6 299
2
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою
оподаткування
(20 291) (1 134)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в
бухгалтерському облiку
2 902
101
4 Iншi коригування 316 (21 190)
5 Витрати на податок на прибуток (17 073) (22 223)
Податок на прибуток вiдображений в балансi Банку з урахуванням 4 кварталу 2021 року.

24.
Примiтка 24. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 24.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 31 березня 2022 31 березня 2021
1234
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам
простих акцiй банку

95 657 6 299
2 Прибуток/(збиток) за рiк 95 657 6 299
3
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу
(тис. шт.)
169 495 169 495
4
Чистий та скоригований прибуток/(збиток)
на одну просту акцiю
0,56 0,04
Банк у 1 кварталi 2022 року не мав розбавляючих потенцiйних простих акцiй.

25.
Примiтка 25. Операцiйнi сегменти
Сегменти дiяльностi - це компоненти бiзнесу Банку, якi можна вiдокремити i якi надають визначенi
послуги. Їм притаманнi ризики та прибутковiсть, що рiзняться вiд iнших сегментiв дiяльностi. Основою
для
визначення сегментiв є внутрiшня органiзацiйна структура та система внутрiшньої звiтностi.
Сегмент Банк вiдображає окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд банкiвської
дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких
критерiїв:
? дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (включаючи банкiвську
дiяльнiсть у межах сегмента);
? фiнансовий результат (прибуток або збиток) сегменту становить не менше нiж 10 % бiльшої iз двох
абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв;
? активи сегменту становлять 10 % або бiльше вiд загальних активiв;
? сегмент має важливе значення для Банку в цiлому i забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв.
Банком, з метою управлiння, визначено наступнi сегменти дiяльностi: послуги банкам; послуги

корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; iншi сегменти та
операцiї.
Сегмент "iншi сегменти та операцiї", до якого Банк вiдносить операцiї, якi не були включенi до жодного
з попереднiх сегментiв, має важливе значення для Банку в цiлому (забезпечує дiяльнiсть iнших
сегментiв) й
iнформацiя про нього є суттєвою.
Доходи i витрати за сегментами розподiлялись вiдповiдно до того, за активами або зобов'язаннями
якого сегменту банк отримував дохiд, або нiс витрати, або безпосередньо за яким сегментом надавались
послуги i, вiдповiдно отримано дохiд, або понесенi витрати. Результат за сегментом - це дохiд за
сегментом
мiнус витрати за сегментом.
Керiвництво Банку у звiтному кварталi здiйснювало монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi
кожного з бiзнес-пiдроздiлiв окремо з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки
результатiв їх
дiяльностi. Результати дiяльностi визначених Банком сегментiв оцiнюються на основi доходiв або
збиткiв, якi
представлено в таблицi нижче. Податок на прибуток розглядаються з точки зору всього Банку i
вiдносяться
до сегменту "iншi сегменти та операцiї".
Таблиця 25.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за тримiсячний перiод, що завершився
31 березня 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього
Роздрiбне банкiвське
Обслуговування
Корпоративне
банкiвське
обслуговува

ння
Iнвестиц
iйна
дiяльнiс
ть
Нерозпо
дiленi
статтi
1234568
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1 Процентнi доходи 334 42 995 - - 43 329
2 Комiсiйнi доходи 33 385 391 111 154 - 424 650
3 Iншi операцiйнi доходи - 2 331 - - 2 331
4 Усього доходiв сегментiв 33 719 436 437 154 - 470 310
5 Процентнi витрати (2 319) (3 960) - - (6 279)
6
Результат вiд переоцiнки
фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або
збиток
- (5 840) - - (5 840)
7
Результат вiд продажу
фiнансових iнструментiв, якi
облiковуються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний
дохiд

----8
Чистий збиток/прибуток вiд
зменшення корисностi
фiнансових активiв
(14) (8 054) - - (8 068)
9
Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями
- (33) - - (33)
10
Результат вiд операцiй з
iноземною валютою
2 973 123 635 - - 126 608
11
Результат вiд переоцiнки
операцiй з iноземною валютою
- - - 419 419
12 Комiсiйнi витрати - (277 810) (94) - (277 904)
13
Витрати на виплати
працiвникам
(51 539) - - (10 134) (61 673)
14 Витрати зносу та амортизацiя - - - (7 597) (7 597)
15
Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати

(15) (116 329) - (869) (117 213)
16
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
(17 195) 148 046 60 (18 181) 112 730

17
Витрати на податок на
прибуток
- - - - (17 073)
18 Прибуток (збиток) (17 195) 148 046 60 (18 181) 95 657
Таблиця 25.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за перiод, що завершився 31 березня
2021 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього
Роздрiбне
банкiвське
обслугову
вання
Корпоративне
банкiвське
обслуговува
ння
Iнвестиц
iйна
дiяльнiс

ть
Нерозпо
дiленi
статтi
1234568
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1 Процентнi доходи 418 28 985 - - 29 403
2 Комiсiйнi доходи 4 732 333 142 153 - 338 027
3 Iншi операцiйнi доходи - 2 334 - - 2 334
4 Усього доходiв сегментiв 5 150 364 461 153 - 369 764
5 Процентнi витрати (5 025) (2 124) - - (7 149)
6
Результат вiд переоцiнки
фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або
збиток
- 517 - - 517
7
Результат вiд продажу
фiнансових iнструментiв, якi
облiковуються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний
дохiд
----8
Чистий збиток/прибуток вiд

зменшення корисностi
фiнансових активiв
(28) (19 373) - - (19 401)
9
Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями
- 187 - - 187
10
Результат вiд операцiй з
iноземною валютою
3 049 11 784 - - 14 833
11
Результат вiд переоцiнки
операцiй з iноземною валютою
- - - (1 153) (1 153)
12 Комiсiйнi витрати - (227 455) - - (227 455)
13
Витрати на виплати
працiвникам
(24 219) - - (4 824) (29 043)
14 Витрати зносу та амортизацiя - - - (4 476) (4 476)
15
Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати
- (67 287) - (815) (68 102)
16
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

(21 073) 60 710 153 (11 268) 28 522
17
Витрати на податок на
прибуток
- - - - (22 223)
18 Прибуток (збиток) (21 073) 60 710 153 (11 268) 6 299
Таблиця 25.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв
Роздрiбне
банкiвське
обслугову
вання
Корпоративне
банкiвське
Iнвестиц
iйна
дiяльнiс
ть
Нерозпо
дiленi
статтi
Усього
обслуговува
ння

1234567
1 Активи сегментiв 6 743 1 802 624 947 394 264 207 3 020 968
2 Зобов'язання сегментiв 232 999 1 659 724 - 200 990 2 093 713
Данi рядка 1 "Нерозподiленi активи" на суму 264 207 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (кошти у касi банку та на коррахунку в НБУ) - 210 718 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 691 тис. грн.;
"Iншi активи" - 52 798 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 81 716 тис. грн.;
"Право користування активами" - 9 080 тис. грн.;
Данi рядка 2 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 200 990 тис. грн. складаються з:
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 163 405 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 23 387 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 1 409 тис. грн.
"Зобов'язання з оренди" - 12 789 тис. грн.
Таблиця 25.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 1 квартал 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв
Роздрiбне
банкiвське
обслугову
вання
Корпоративне
банкiвське
обслуговува
ння
Iнвестиц

iйна
дiяльнiс
ть
Нерозпо
дiленi
статтi
Усього
1234567
1 Активи сегментiв 19 481 1 259 860 580 235 493 823 2 353 399
2 Зобов'язання сегментiв 311 512 1 535 560 - 140 762 1 987 834
Данi рядка 1 "Нерозподiленi активи" на суму 493 823 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (кошти у касi банку та на коррахунку в НБУ) - 397 696 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 3 236 тис. грн.;
"Iншi активи" - 15 198 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 68 476 тис. грн.;
"Право користування активами" - 9 217 тис. грн.;
Данi рядка 2 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 140 762 тис. грн. складаються з:
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 103 545 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 13 930 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 12 220 тис. грн.
"Зобов'язання з оренди" - 11 067 тис. грн.
Таблиця 25.5. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
1 квартал 2022 рiк 2021 рiк
Україна
iншi

країни
усього Україна
iншi
країни
усього
12345678
1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 470 310 - 470 310 2 606 364 - 2 606 364

26.
Примiтка 26. Управлiння капiталом
Протягом звiтного кварталу Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу (Н1 та Н2). Так,
сума регулятивного капiталу на кiнець дня 31 березня 2022 складає 587 623 тис. грн. (на кiнець дня 31
грудня
2021 року - 541 780 тис. грн.). Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2), розрахований згiдно
вимог Нацiонального банку України, станом на кiнець дня 31 березня 2022 року становив 40,18% (на
кiнець
дня 31 грудня 2021 року - 34,29%).
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року величина непокритого кредитного ризику Банку,
розрахована вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України склала 309 980 тис. грн.
В Таблицi 23.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до
дiючих вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:
Таблиця 26.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
на кiнець дня
31 березня 2022
2021
1234
1.1. Регулятивний капiтал банку (РК) 587 623 541 780

Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 281 362 281 362
1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом 477 976 1.1.3 емiсiйнi рiзницi - 1.1.4
Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок
нерозподiленого прибутку
45 657 21 648
1.1.4.1
Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з
законами України
45 657 21 648
1.1.4.1.1 З них резервнi фонди 45 657 21 648
1.1.4
Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних
активiв за мiнусом суми зносу; капiтальних вкладень у нематерiальнi
активи; збиткiв минулих та поточних рокiв)
235 461 32 119
1.1.4.1 нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 11 600 11 819
1.1.4.2 власнi акцiї, що викупленi у акцiонерiв - 1.1.4.3
сума балансової вартостi непрофiльних активiв, на яку зменшується
ОК
631 2 849
1.1.4.4 Непокритий кредитний ризик 309 980 125 471
1.1.5 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 569 533 270 890
% в сумi основного та додаткового капiталу 97 50

Додатковий капiтал
1.1.6
Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за
позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцiнки ОЗ)
-1.1.7 Результат переоцiнки основних засобiв 18 089 18 089
1.1.8 Субординований борг, що враховується до капiталу - 1.1.9 розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) - 419 739
1.1.9 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня) 18 090 437 829
1.1.10 Додатковий капiтал до розрахунку 18 090 270 890
% в сумi основного та додаткового капiталу 3 50
Банк не працює на мiжнародному рiвнi i не складає звiтнiсть за методом повної консолiдацiї, i тому
не розраховує структуру капiталу на основi Базельської угоди про капiтал.
Протягом першого кварталу 2022 року Банк не зазнавав дефiциту грошових коштiв, своєчасно
розраховувався по своїх зобов'язаннях, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв, а також
дотримувався всiх зовнiшнiх вимог до рiвня капiталу.

27.
Примiтка 27. Рахунки довiрчого управлiння
Таблиця 27.1. Рахунки довiрчого управлiння
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi 31 березня 2022 31 грудня 2021 Змiни
(+; -)
12345
1 Поточнi рахунки банку-управителя з
довiрчого управлiння
458 458 2 Дебiторська заборгованiсть за

операцiями довiрчого управлiння
34 191 34 191 3 Усього за активними рахунками
довiрчого управлiння
34 649 34 649 4 Фонди банкiвського управлiння 34 649 34 649 - 5 Усього за пасивними рахунками
довiрчого управлiння
34 649 34 649

28.
Примiтка 28. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi:
1-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках, або
за цiнами котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними;
3-й рiвень - оцiнка за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на
вiдкритих ринках.
Таблиця 28.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для
методiв оцiнки активiв та зобов'язань станом на кiнець дня 31 березня 2022 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
Справедлива вартiсть за рiзними моделями
оцiнки
Усього
справедли
ва вартiсть

Усього
балансова
вартiсть
ринковi
котируванн
я
(1-й рiвень)
модель
оцiнки, що
використов
ує
спостережн
i данi
(2-й рiвень)
модель оцiнки,
що
використовує
показники, не
пiдтвердженi
ринковими
даними
(3-й рiвень)
1234567
I АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх
еквiваленти
210 719 450 111 885 906 1 546 736 1 546 736

1.1 готiвковi кошти 96 904 - - 96 904 96 904
1.2
кошти в Нацiональному
банку України (крiм
обов'язкових резервiв)
113 815 - - 113 815 113 815
1.3
кореспондентськi
рахунки, депозити та
кредити овернайт у банках
- - 885 906 885 906 885 906
1.4
Депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним
банком України
- 450 111 - 450 111 450 111
2 Iнвестицiї в цiннi папери 947 339 - 55 947 394 947 394
2.1
акцiї пiдприємств та iншi
цiннi папери з
нефiксованим прибутком
- - 55 55 55
3
Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв
- - 64 360 64 360 64 360
3.1

кредити юридичним
особам
- - 57 617 57 617 57 617
3.2
iпотечнi кредити фiзичних
осiб
- - 5 413 5 413 5 413
3.3
кредити на поточнi
потреби фiзичним особам
- - 1 330 1 330 1 330
4 Iншi фiнансовi активи - - 316 931 316 931 316 931
4.1
дебiторська
заборгованiсть за
операцiями з платiжними
картками
- - 89 970 89 970 89 970
4.2
грошовi кошти з
обмеженим правом
користування
- - 5 696 5 696 5 696

4.3 iншi фiнансовi активи - - 221 265 221 265 221 265
5
Основнi засоби та
нематерiальнi активи

- 81 716 - 81 716 81 716
5.1
будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої
- 22 811 - 22 811 22 811
7 Усього активiв 1 158 058 531 827 1 267 252 2 957 137 2 957 137
II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8 Кошти банкiв - 3 062 - 3 062 3 062
8.1
кореспондентськi рахунки
та депозити овернайт
iнших банкiв
- 3 062 - 3 062 3 062
9 Кошти клiєнтiв - 1 867 673 - 1 867 673 1 867 673
9.1
державнi та громадськi
органiзацiї
- 65 155 - 65 155 65 155
9.2 iншi юридичнi особи - 1 569 519 - 1 569 519 1 569 519
9.3 фiзичнi особи - 232 999 - 232 999 232 999
10 Iншi залученi кошти - 5 231 - 5 231 5 231
10.1
кредити, отриманi вiд
мiжнародних та iнших
фiнансових органiзацiй
- 5 231 - 5 231 5 231
11

Iншi фiнансовi
зобов'язання
- 163 405 - 163 405 163 405
11.1
кредиторська
заборгованiсть за
операцiями з платiжними
картками
- 107 961 - 107 961 107 961
11.2
кредиторська
заборгованiсть за
платежами/переказами
клiєнтiв
- 11 920 - 11 920 11 920
11.3
iншi фiнансовi
зобов'язання
- 43 524 - 43 524 43 524
12 Усього зобов'язань - 2 039 371 - 2 039 371 2 039 371
Таблиця 28.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для
методiв оцiнки активiв та зобов'язань за 2021 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
Справедлива вартiсть за рiзними моделями
оцiнки
Усього
справедли

ва вартiсть
Усього
балансова
вартiсть
ринковi
котируванн
я
(1-й рiвень)
модель
оцiнки, що
використов
ує
спостережн
i данi
(2-й рiвень)
модель оцiнки,
що
використовує
показники, не
пiдтвердженi
ринковими
даними
(3-й рiвень)
1234567
I АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх

еквiваленти
793 574 750 164 444 787 1 988 525 1 988 525
1.1 готiвковi кошти 685 559 - - 685 559 685 559
1.2
кошти в Нацiональному
банку України (крiм
обов'язкових резервiв)
108 015 - - 108 015 108 015
1.3
кореспондентськi
рахунки, депозити та
кредити овернайт у банках
- - 444 787 444 787 444 787
Депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним
банком України
- 750 164 - 750 164 750 164
2 Iнвестицiї в цiннi папери 1 123 582 - 55 1 123 637 1 123 637
2.1
акцiї пiдприємств та iншi
цiннi папери з
нефiксованим прибутком
- - 55 55 55
3
Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв
- - 71 535 71 535 71 535
3.1

кредити юридичним
особам
- - 64 675 64 675 64 675
3.2
iпотечнi кредити фiзичних
осiб
- - 5 453 5 453 5 453
3.3
кредити на поточнi
потреби фiзичним особам
- - 1 407 1 407 1 407
4 Iншi фiнансовi активи - - 500 017 500 017 500 017
4.1
дебiторська
заборгованiсть за
операцiями з платiжними
картками
- - 144 778 144 778 144 778
4.2
грошовi кошти з
обмеженим правом
користування
- - 7 641 7 641 7 641
4.3 iншi фiнансовi активи - - 347 598 347 598 347 598
5
Основнi засоби та
нематерiальнi активи

- 84 502 - 84 502 84 502
5.1
будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої
- 22 917 - 22 917 22 917
7 Усього активiв 1 917 156 834 666 1 016 394 3 768 216 3 768 216
II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8 Кошти банкiв - 1 733 - 1 733 1 733
8.1
кореспондентськi рахунки
та депозити овернайт
iнших банкiв
- 1 733 - 1 733 1 733
9 Кошти клiєнтiв - 2 708 487 - 2 708 487 2 708 487
9.1
державнi та громадськi
органiзацiї
- 6 209 - 6 209 6 209
9.2 iншi юридичнi особи - 24 414 823 24 414
823
24 414
823
9.3 фiзичнi особи - 287 455 - 287 455 287 455
10 Iншi залученi кошти - 5 290 - 5 290 5 290
10.1
кредити, отриманi вiд
мiжнародних та iнших

фiнансових органiзацiй
- 5 290 - 5 290 5 290
11
Iншi фiнансовi
зобов'язання
- 208 327 - 208 327 208 327
11.1
кредиторська
заборгованiсть за
операцiями з платiжними
картками
- 120 618 - 120 618 120 618
11.2
кредиторська
заборгованiсть за
платежами/переказами
клiєнтiв
- 26 410 - 26 410 26 410
11.3
iншi фiнансовi
зобов'язання
- 61 299 - 61 299 61 299
12 Усього зобов'язань - 2 923 837 - 2 923 837 2 923 837

29.

Примiтка 29. Операцiї з пов'язаними сторонами

При визначеннi ознаки пов'язаностi осiб, Банк керується вимогами Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку МСБО 24 i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Материнської компанiї, асоцiйованих компанiй та дочiрнiх компанiй Банк не має. У колонцi
"Найбiльшi учасники (акцiонери) банку" зазначено данi щодо операцiй з акцiонером Банку, що володiє
iстотною участю в капiталi Банку. До провiдного управлiнського персоналу Банк вiдносить Голову та
членiв Ради Банку, Голову та заступникiв Голови Правлiння Банку, Головного бухгалтера Банку,
керiвникiв вiддiлень, членiв комiтетiв (комiсiй) i членiв Правлiння Банку. До компанiй пiд спiльним
контролем Банк вiдносить компанiї, якi мають спiльного з Банком контролера. У колонцi "Iншi пов'язанi
сторони" Банк включає спорiднених юридичних осiб, осiб, якi мають в них iстотну участь та їх
керiвникiв,
асоцiйованих осiб фiзичних осiб, зазначених вище, юридичних осiб, у яких фiзичнi особи, якi є
пов'язаними
з Банком, є керiвниками або власниками iстотної участi, а також осiб, через якi проводяться операцiї в
iнтересах пов'язаних осiб Банку та на яких здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи,
зазначенi вище, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини.
Таблиця 29.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 31 березня
2022 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найбiльшi
учасники
(акцiонери)
банку
Компанiї
пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiн-

ський
персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
123456
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0-20%)
- - - 31 166
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом
на кiнець дня 31 березня
- - - (25 506)
3 Iншi активи 2 2 13 648 2 362
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка
0%)
641 886 12 270 232 441
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна
ставка 0%)
---6 Резерви за зобов'язаннями - - - 7 Iншi зобов'язання - - - 9 351
Таблиця 29.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2022 року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статтi
Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку
Компанiї пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
123456
1 Процентнi доходи - - - 1 330
2 Процентнi витрати (2) (1) (247) (37)
3 Результат вiд операцiй з
iноземною валютою
- 16 - 9
4 Комiсiйнi доходи 20 112 19 155 136
5 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати
(5) - (11) (27 105)
Таблиця 29.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець
31 березня 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Провiдний управлiнський
персонал

Iншi пов'язанi сторони
1234
1 Iншi зобов'язання - 429
Таблиця 29.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 1 кварталу 2022 року
(тис. грн.)
Рядо
к
Найменування статтi
Компанiї пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
12345
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним
сторонам протягом перiоду
--2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними
сторонами протягом перiоду
- - 40 000

Таблиця 29.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2021 року
(тис. грн.)
Рядо
к
Найменування статтi
Найбiльшi
учасники
(акцiонери)
банку
Компанiї пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiнськи
й персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
123456
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(контрактна процентна ставка 012%)
- - - 32 498
2 Резерв пiд заборгованiсть за
кредитами станом на кiнець дня 31
грудня
---3 Iншi активи 2 1 3 9 035

4 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0-1,75%)
604 4 233 60 887 296 767
5 Iншi залученi кошти (контрактна
процентна ставка 0%)
---6 Iншi зобов'язання - - - 17 261
Таблиця 29.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку
Компанiї пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
123456
1 Процентнi доходи - - 21 2 Процентнi витрати (2) (2) (1) (59)
3 Результат вiд операцiй з
iноземною валютою
-1--

4 Комiсiйнi доходи 7 88 2 334
5 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати
(1) (9) (4) (6)
Таблиця 29.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2021
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
Провiдний управлiнський
персонал
Iншi пов'язанi сторони
1234
1 Iншi зобов'язання - 332
Таблиця 29.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 1 кварталу 2021 року
Рядо
к
Найменування статтi
Компанiї пiд
спiльним
контролем
Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi
пов'язанi
сторони
12345

1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним
сторонам протягом перiоду
--2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними
сторонами протягом перiоду
- 140 59
Таблиця 29.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
31 березня 2022 31 березня 2021
витрати
нараховане
зобов'язання
витрати
нараховане
зобов'язання
123456
1 Поточнi виплати працiвникам 6 938 1 227 5 360 797

30.
Примiтка 30. Подiї пiсля завершення промiжного перiоду
В перiод мiж датою завершення промiжного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi, суттєвих
подiй, якi вплинули б на економiчнi рiшення користувачiв щодо звiтностi Банку не було.

31.

Примiтка 31. Iнформацiя згiдно вимог нормативних актiв Нацiональної комiсiї с цiнних паперiв
та
фондового ринку.
Вiдповiдно до вимог пункту 8 Положення про порядок здiйснення емiсiї акцiй, реєстрацiї та скасування
реєстрацiї випуску акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР 10 лютого 2022 року №98 наводимо
наступну
iнформацiю.
Примiтка 31.1. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Станом на кiнець дня 31 березня 2022 року зареєстрований статутний капiтал Банку становить 281 361
700,00
грн. (двiстi вiсiмдесят один мiльйона триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) та
розподiлений на
169495000 простих iменних акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 1,66 (одна гривня 66коп.).
Останнi дiї Банку щодо формування статутного капiталу були наступними.
На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 21.05.2021 року (протокол № 4)
прийнято
рiшення щодо збiльшення статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за
рахунок
спрямування до статутного капiталу частини нерозподiленого прибутку за 2020 рiк , у зв'язку iз чим було
внесенi вiдповiднi змiни до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Банку.
Вiдповiдно до редакцiї Статуту Банку, що дiяла на 31 березня 2022 року, статутний капiтал Банку
залишився
в розмiрi 281 361 700 гривень..
Всi акцiї Банку зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi, що пiдтверджується Свiдоцтвом про
реєстрацiю
випуску акцiй з реєстрацiйним № 39/1/2021, дата реєстрацiї 15.07.2021 року, виданим Державною
комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 15.07.2021 року.
Станом на 31.03.2022 року Статутний капiтал перевищує встановлений Законом України "Про банки та
банкiвську дiяльнiсть" мiнiмальний розмiр статутного капiталу, передбачений статтею 31 Закону України

"Про банки та банкiвську дiяльнiсть" вiд 07.12.2000 № 2121-III.
Розмiр статутного капiталу Банку станом на 31.03.2022 року, що вiдображений у фiнансових промiжних
звiтах
станом на 31.03.2022 року вiдповiдав установчим документам та/або iнформацiї з Єдиного державного
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
Примiтка 31.2. Повнота формування та сплати статутного капiталу
Збiльшення статутного капiталу попереднiх випускiв та операцiї з їх сплати
Оплата акцiй попереднього випуску
Станом на початок 2016 року розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу Банку, який був
подiлений на 86 825 простих iменних акцiй становив 102 453 500 тис.грн.
Рiшенням позачергових загальних зборiв АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 26.09.2016р. (протокол №2) прийнято
рiшення щодо збiльшення статутного капiталу Банку за рахунок додаткових внескiв на 92 040 000,00 грн.
(дев'яносто два мiльйони сорок тисяч грн.) шляхом приватного розмiщення 78 000 000 шт. простих
iменних
акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi 1,18 грн. кожна.
На розмiщення додаткових акцiй були укладенi Договори про купiвлю-продаж акцiй (додаткового
випуску):
? №4/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р. з фiзичною особою Березовським Є.Н. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку
в кiлькостi 10 376 500 шт. номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю
12 244 270,00 грн.;
? №3/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р. з фiзичною особою Дроботом А.I. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку в
кiлькостi 10 376 500 шт. номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю
12 244 270,00 грн.;
? №2/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р. з фiзичною особою Дроботом В.I. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку в
кiлькостi 40 729 720 шт. номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю
48 061 069,60 грн.;
? №1/ДД-17-Е вiд 21.04.2017р. з фiзичною особою Дроботом В.I. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку в
кiлькостi 4 237 280 шт. номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю
4 999 990,40 грн.

Оплата додатково розмiщених акцiй Банку пiдтверджується наступними платiжними документами:
? платiжне доручення №26/05 вiд 26.05.2017р. на суму 12 244 270,00 грн. - перерахування з рахунку
№26209002232101 (кошти на вимогу Березовського Є.Н.) на рахунок №500481001 (незареєстрований
статутний капiтал). Платник - Березовський Є.Н., призначення платежу - внесок до статутного капiталу
ПАТ "АЙБОКС БАНК" згiдно з Договором на купiвлю-продаж акцiй №4/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р., за
акцiї простi iменнi;
? платiжне доручення №27/05 вiд 26.05.2017р. на суму 12 244 270,00 грн. - перерахування з рахунку
№26201000336201 (кошти на вимогу Дробота А.I.) на рахунок №500481001 (незареєстрований статутний
капiтал). Платник - Дробот А.I., призначення платежу - внесок до статутного капiталу ПАТ "АЙБОКС
БАНК" згiдно з Договором на купiвлю-продаж акцiй №3/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р., за акцiї простi iменнi;
? платiжне доручення №26/06 вiд 26.05.2017р. на суму 48 061 069,60 грн. - перерахування з рахунку
№26208000336301 (кошти на вимогу Дробота В.I.) на рахунок №500481001 (незареєстрований статутний
капiтал). Платник - Дробот В.I., призначення платежу - внесок до статутного капiталу ПАТ "АЙБОКС
БАНК" згiдно з Договором на купiвлю-продаж акцiй №2/ДД-17-Е вiд 26.05.2017р., за акцiї простi iменнi;
? платiжне доручення №2931029 вiд 28.11.2016р. на суму 4 999 990,40 грн. - перерахування з рахунку
№26208000336301 (кошти на вимогу Дробота В.I.) на рахунок №500481001 (незареєстрований статутний
капiтал). Платник - Дробот В.I., призначення платежу - внесок до статутного капiталу ПАТ "АЙБОКС
БАНК" згiдно з заявою на придбання акцiй вiд 28.11.2016р., за акцiї простi iменнi.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй Банку склала 77 549 600,00 грн., що складає
84,257% вiд запланованого обсягу.
30.11.2017р. сума 77 549 600,00 грн. була перерахована з рахунку 5004 (незареєстрований статутний
капiтал)
на рахунок 5000 (статутний капiтал банку).
Банк отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтво №108/1/2016 вiд
03.11.2016р. (дата видачi - 24.11.2017р.) про реєстрацiю випуску акцiй в кiлькостi 169 495 000 штук
номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна на загальну суму 200 004 100,00 грн. Акцiї, випуск яких
зареєстровано
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та видано свiдоцтво про реєстрацiю
випуску

акцiй, оплаченi в повному обсязi.
Дiюча редакцiя Статуту Банку затверджена рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
20.04.2018р. (протокол №1), погоджена Нацiональним банком України 23.05.2018р. та зареєстрована
Державним реєстратором 05.06.2018р.
Станом на промiжну (квартальнi) дату 31.03.2021 р. Банком облiковувалися власнi акцiї, що викупленi в
акцiонерiв, номiнальною вартiстю 7 556 135,90 грн. (сiм мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят шiсть тисяч сто
тридцять
п'ять гривень 90 коп.), що складає 3,777990% статутного капiталу Банку.
Мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та фiзичної особою Шевцовою А.В. був укладений Договiр купiвлi-продажу
цiнних паперiв №ВП-21-1 вiд 30.04.2021р. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку в кiлькостi 6 403 505 шт.
номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю 7 556 135,90 грн., цiна продажу
акцiй
склала 8 004 381,25 грн.
Оплата придбаних Шевцовою А.В. акцiй Банку пiдтверджується платiжним дорученням №30 вiд
30.04.2021р.
на суму 8 004 381,25 грн. - перерахування з рахунку IBAN 563223020000026206000006945 (кошти на
вимогу
Шевцової А.В.) на рахунок IBAN 603223020000000000036412002 (кредиторська заборгованiсть за
розрахунками за цiнними паперами для банку). Платник - Шевцова А.В., призначення платежу - оплата
за
акцiї простi iменнi згiдно з Договором купiвлi-продажу цiнних паперiв №ВП-21-1 вiд 30.04.2021р.
06.05.2021р. кошти в сумi 7 556 135,90 грн. були зарахованi на рахунок 5000 (статутний капiтал банку)
для
облiку частки акцiонера Шевцової А.В., а кошти в сумi 448 245,35 грн. зарахованi на рахунок 5010
(емiсiйнi
рiзницi).
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК", якi вiдбулися 25.09.2019р.
(протокол
№2), прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Банку до 300 004 100,34 грн. за рахунок
додаткових внескiв (без здiйснення публiчної пропозицiї) шляхом розмiщення 84 745 763 шт. простих
iменних
акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi 1,18 грн. кожна.

Банк отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Тимчасове свiдоцтво
№78/1/2019Т вiд 27.12.2019р. про реєстрацiю випуску акцiй в кiлькостi 84 745 763 штук номiнальною вартiстю 1,18
грн.
кожна на загальну суму 100 000 000,34 грн.
На розмiщення додаткових акцiй був укладений Договiр про купiвлю-продаж акцiй (додаткового
випуску)
№ДД-20-Е-3 вiд 02.06.2020р. з фiзичною особою Шевцовою А.В. щодо купiвлi-продажу акцiй Банку в
кiлькостi 16 949 151 шт. номiнальною вартiстю 1,18 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю 19 999
998,18
грн.
Вiдповiдно до укладеного Договору про купiвлю-продаж акцiй покупцем була здiйснена оплата
додатково
розмiщених акцiй Банку, пiдтверджується платiжним дорученням №17 вiд 05.06.2020р. на суму 19 999
998,18
грн. - перерахування з рахунку IBAN UA563223020000026206000006945 (кошти на вимогу Шевцової
А.В.) на
рахунок IBAN UA523223020000000000500481001 (незареєстрований статутний капiтал). Платник Шевцова
А.В., призначення платежу - оплата за простi iменнi акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" згiдно з Договором про
купiвлю-продаж акцiй (додаткового випуску) №ДД-20-Е-3 вiд 02.06.2020р.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй Банку склала 19 999 998,18 грн.
Загальними зборами акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК", якi вiдбулися 19.10.2020р. (протокол №5),
прийнято
рiшення повернути iнвестору Шевцовiй А.В. частково кошти в сумi 8 199 998,18 грн., оплаченi за акцiї
АТ
"АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 6 949 151 шт.
З iнвестором Шевцовою А.В. була укладена додаткова угода вiд 19.10.2020р. до Договору №ДД-20-Е-3
про
купiвлю-продаж акцiй (додаткового випуску) вiд 02.06.2020р., вiдповiдно до якого загальна кiлькiсть
акцiй
Банку, що придбавається iнвестором, була зменшена до 10 000 000 шт., а їх загальна вартiсть - 11 800
000,00
грн.

Кошти в сумi 8 199 998,18 грн. були повернутi Шевцовiй А.В. згiдно з платiжним дорученням №8773051
вiд
19.10.2020р.
На засiданнi Ради Банку, що вiдбулося 06.04.2021р. (протокол №19) було прийнято рiшення про вiдмову
вiд
емiсiї акцiї, щодо здiйснення якої було прийнято рiшення позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
вiд
25.09.2019р. (протокол №2), та повернення iнвестору Шевцовiй А.В. коштiв в сумi 11 800 000,00 грн.,
сплачених нею за акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" додаткового випуску в кiлькостi 10 000 000 шт.
Кошти для повернення iнвестору в сумi 11 800 000,00 грн. були перерахованi на поточний рахунок ПАТ
"Розрахунковий центр" згiдно iз меморiальним ордером №5958268 вiд 08.04.2021р.
На засiданнi Ради Банку, що вiдбулося 15.04.2021р. (протокол №21) було прийнято рiшення затвердити
результати емiсiї АТ "АЙБОКС БАНК", а саме:
- загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй - 0,00 грн.;
- кiлькiсть i тип фактично розмiщених акцiй - 0 шт. простих iменних акцiй.
Збiльшення статутного капiталу та операцiї зi сплати за акцiї останнього випуску
Загальними зборами акцiонерiв Банку вiд 21 травня 2021 року було прийнято рiшення щодо збiльшення
статутного капiталу шляхом збiльшення iснуючої номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до
статутного капiталу частини нерозподiленого прибутку за 2020 рiк в сумi 81 357 600,00грн (Вiсiмдесят
один
мiльйон триста п'ятдесят сiм тисяч шiстсот грн. 00 коп.). При цьому номiнальна вартiсть однiєї акцiї
становить
1,66 (одна гривня шiстдесят шiсть коп.), а форма iснування акцiй - проста бездокументарна.
Тим же рiшенням встановлений розмiр статутного капiталу Банку в розмiрi 281 361 700,00 грн. (двiстi
вiсiмдесят один мiльйона триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) гривень.
Вiдомостi про операцiї зi збiльшення статутного капiталу за рахунок пiдвищення номiнальної вартостi
акцiй
наведенi в таблицi нижче.
Таблиця 1. Iнформацiя про збiльшення статутного капiталу Банку в минулому за рахунок частини
прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Банку, шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй
Сума, на яку збiльшений

статутний капiтал за
рахунок збiльшення
номiнальної вартостi
акцiй, (грн.)
Призначення платежу
Номер та дата
платiжного документу
81 357 600,00 Направлення частини нерозподiленого
прибутку за 2020 рiк до Статутного
капiталу згiдно Протоколу Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 21.05.2021р. №4
Меморiальний ордер № 9757241
вiд 04.06.2021 року
Бухгалтерський запис операцiї наведеної у таблицi 1 був проведений шляхом зменшення залишку по
рахунку
5030 "Нерозподiлений Прибуток" та збiльшення 5004 "Внески за незареєстрованим статутним капiталом"
Збiльшення статутного капiталу шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй Банку зареєстроване
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 15 липня 2021 року, що пiдтверджується
свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйним номером 39/1/2021.
Отже, останнi операцiї, якi вiдбулися до звiтної промiжної дати, зi збiльшення статутного капiталу за
рахунок
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй (без залучення додаткових внескiв акцiонерiв) проведенi i
завершенi
Банком повнiстю.
Згiдно протоколу №3 Загальних зборiв аукцiонерiв вiд 28 лютого 2022 року прийнято рiшення про
збiльшення
статутного капiталу на 477 975 900,00 грн. (чотириста сiмдесят сiм мiльйонiв дев'ятсот сiмдесят п'ять
тисяч
дев'ятсот грн. 00 коп.) до загальної суми 759 337 600,00 грн. (сiмсот п'ятдесят дев'ять мiльйонiв триста
тридцять сiм тисяч шiстсот грн. 00 коп.) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок

спрямування до Статутного капiталу Банка частини прибутку за 2020 та 2021 роки на суму 477 975
900,00
грн. (чотириста сiмсот сiмдесят мiльйона дев'ятсот сiмдесят п'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)
отриманого
прибутку.
Вiдомостi про операцiї зi збiльшення статутного капiталу за рахунок пiдвищення номiнальної вартостi
акцiї
наведенi в таблицi нижче.
Таблиця 2 Iнформацiя про збiльшення статутного капiталу Банку в поточному роцi за рахунок частини
прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Банку, шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй
№ Документ Дата Сума операцiї
(переказу), грн
Призначення платежу
1 Меморiальний
ордер 6778391
07.03.2022 22 861 913,88 Направлення нерозп. Прибутку за 2020 рiк до
Статутного капiталу Банко зг. Протоколу Заг.
Зборiв акцiонерiв вiд 28.02.2022
2 Меморiальний
ордер 6779208
07.03.2022 455 113 986,12 Направлення нерозп. Прибутку за 2021 рiк до
Статутного капiталу Банко зг. Протоколу Заг.
Зборiв акцiонерiв вiд 28.02.2022
Всього: 477 975 900,00
Примiтка 31.3. Вiдповiдностi розмiру власного капiталу емiтента на останню звiтну дату, що
передує датi прийняття ним рiшення про емiсiю акцiй у зв'язку iз збiльшенням розмiру статутного
капiталу, вимогам законодавства
Власний капiтал Банку станом на кiнець дня 31 березня 2022 року становить 927 255 тис. грн.
Власний капiтал Банку складається iз:

o Статутного капiталу сформованого та сплаченого у розмiрi 281 362 тис. грн.;
o Емiсiйних рiзниць - (850) тис. грн.;
o Незареєстрованого статутного капiталу - 477 976 тис. грн.;
o Резервiв та iнших фондiв банку - 72 045 тис. грн.;
o Накопичений результат дiяльностi станом на 31.03.2022 року - 96 722 тис. грн.
Складова власного капiталу "Незареєстрований статутний капiтал" протягом звiтного кварталу
збiльшилася на 477 976 тис. грн., що вiдображає проведенi банком операцiї зi збiльшення статутного
капiталу
за рахунок пiдвищення номiнальної вартостi.
Примiтка 31.4. Склад i структура фiнансових iнвестицiй;
Детальна iнформацiя про склад iнвестицiй в цiннi папери Банку, наведена в Примiтцi 6 до Промiжної
фiнансової звiтностi. Нижче наводимо результати аналiзу змiн складу iнвестицiй в цiннi папери.
Рядок Найменування Примiтка Вартiсть, тис.грн.
1 Державнi облiгацiї 6 947 339
2 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим
прибутком
6 55
Разом балансова вартiсть 947 394
В порiвняннi з 31.12.2021 вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшилася суттєво на 176 243 тис.грн. (або на
16%).
Примiтка 31.5. Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi,
проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан емiтента акцiй, зокрема щодо вiдповiдностi
розмiру власного капiталу вимогам законодавства.
Двадцять першого квiтня 2022 року Нацiональним банком України була погоджена чинна/остання
редакцiя
Статуту Банку. Вiдповiднi змiни в Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та
громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр) були внесенi 12 травня 2022 року.
Номер та дата реєстрацiйної дiї - 12.05.2022 р. 1000681070057004592.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Згiдно класифiкацiї бiзнес-моделей банкiв у рамках Supervisory review and evaluation process
(SREP), станом на 01.04.2022 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС
БАНК" (далi - Банк) має унiверсальну бiзнес-модель. Банк надає всi види банкiвських послуг як
фiзичним так i юридичним особам будь якої форми власностi, роблячи акцент на оперативному
та комфортному обслуговуваннi.
Корпоративний бiзнес Банку черговий рiк поспiль демонструє стабiльнi результати,
пiдтверджуючи правильнiсть обраної стратегiї ведення бiзнесу, попри виклики економiчної
реальностi та банкiвського середовища. Фiнансовими послугами та продуктами Банку успiшно
користуються представники середнього бiзнесу.
В звiтному кварталi Банк продовжував придiляти увагу розвитку iнтернет-еквайрингу, завдяки
чому корпоративнi клiєнти мають можливiсть спростити ведення своєї повсякденної
операцiйної дiяльностi в умовах обмежень, спричинених вiйськовою агресiєю росiї , що в свою
чергу дозволяє приймати платежi на сайтi та в мобiльному додатку.
Банк розумiє необхiднiсть комунiкацiї з клiєнтами через сучаснi технологiчнi платформи та
можливiсть надання клiєнтам послуг онлайн, що є одним з найважливiших прiоритетiв в умовах
дiючого вiйськового стану.
В 1 кварталi 2022 року Банк продовжував випускати та обслуговувати дебетовi та кредитнi
картки, вдосконалювати картковi продукти, надавати послуги грошових переказiв та надавати
iншi послуги фiзичним особам.
Банк придiляє велику увагу забезпеченню високого рiвня обслуговування роздрiбних клiєнтiв,
а також створенню позитивного клiєнтського досвiду.
Так, у мережi термiналiв Банку та у мережi термiналiв "Ibox" по всiй Українi клiєнти можуть без
комiсiї поповнювати картки банку. Також можна перерахувати кошти на рахунки благодiйних
фондiв, поповнити картку будь-якого банку, сплатити комуналку, поповнити мобiльний,
сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху та iнше.
Завдяки злагодженiй роботi команди, попри воєнний стан запущено сервiс онлайн переказiв по
номеру телефону у банкiвському мобiльному додатку.
Також в лютому Банк iнтегрував додаток Дiя у банкiвське обслуговування. Вiдтепер
обслуговування в Банку можливе не лише за фiзичним паспортом, а також i з використанням
е-паспорта громадянина України у виглядi ID-картки або бiометричного паспорта для виїзду за
кордон у мобiльному застосунку.
Попри активну роботу з дiджитал-трансформацiї, банк активно працює над актуалiзацiєю
традицiйних банкiвських послуг для своїх клiєнтiв.
Банк продовжує розвивати мережу вiддiлень в iнших регiонах України проте, у зв'язку з
воєнним станом, бойовими дiями, що є наслiдком вiйськової агресiї росiйської федерацiї проти
України 24 лютого 2022 року та з огляду на безпеку спiвробiтникiв та клiєнтiв, новi вiддiлення
Банку у мiстах Харковi та Запорiжжi тимчасово призупинили дiяльнiсть на три мiсяцi. Рiшення
про призупинення роботи вiддiлень ухвалено Правлiнням банку.
Незважаючи на несприятливi умови роботи пiд час воєнного стану Банк залишається одним з

самих досвiдчених та стабiльних банкiв України, тому смiливо може взяти на себе
вiдповiдальнiсть за безпеку клiєнтських заощаджень i гарантує стабiльний прибуток та
впевненiсть у завтрашньому днi.
Банк постiйно управляє лiквiднiстю, пiдтримуючи її на достатньому рiвнi для своєчасного
виконання всiх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягiв, строковостi й валюти
платежiв, забезпечує потрiбне спiввiдношення мiж власними та залученими коштами, формує
оптимальну структуру активiв зi збiльшенням частки високоякiсних активiв з прийнятним
рiвнем кредитного ризику для виконання правомiрних вимог вкладникiв, кредиторiв i всiх iнших
клiєнтiв.
Полiтика управлiння ризиками Банку передбачає виявлення, оцiнку та мiнiмiзацiю
ризикiв.Основнi банкiвськi ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик лiквiдностi,
тощо) в Банку є контрольованими та не несуть критичного характеру. Полiтика Банку щодо
управлiння ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв,
встановлювати лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйний основi.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за тримiсячний перiод, що
завершився 31 березня 2022, пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi та вимог МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Промiжна
скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю
в рiчнiй фiнансовiй звiтностi i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою
звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2021. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть достовiрно
вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Банку.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 березня 2022 року.
Звiтний перiод - 3 1 сiчня по 31 березня 2022 року. Функцiональною валютою, в якiй ведеться
бухгалтерський облiк i подається промiжна скорочена фiнансова звiтностi Банку є нацiональна
валюта України - гривня (далi - грн.).
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку складена в тисячах гривень (далi - тис. грн.),
якщо незазначено iнше.
Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної скороченої фiнансової звiтностi,
вiдповiдають принципам, що застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку
за рiк, що завершився 31 грудня 2021.

