Титульний аркуш
30.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№6
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Хейло Г.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2019 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:
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.iboxban
k.online/ua/promizh
na_zvitnist_emitent
a.html

30.07.2019

(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

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" не
заповнюється у зв'язку з тим, що Банк у звiтному перiодi виробництвом та реалiзацiєю
продукцiї не займався.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється у зв'язку з тим, що
Банк у звiтному перiодi виробництвом та реалiзацiєю продукцiї не займався.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється, так як в звiтному перiодi облiгацiї не
випускались.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється, так як в звiтному
перiод iншi цiннi папери не випускались.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, так як в звiтному перiод похiднi цiннi
папери не випускались.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнюються, так як в
звiтному перiодi Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не заповнюється, так як посада
корпоративного секретаря не передбачена.
"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не заповнюється у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду вiдповiднi правочини не вчинялись.
"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть" не заповнюється у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду вiдповiднi правочини не вчинялись.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється , так як в
звiтному перiодi борговi цiннi папери не випускались.
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не заповнюється , так як в звiтному перiодi
конвертацiя цiнних паперiв не здiйснювалась.
" Iнформацiя про замiну управителя" , "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", " Iнформацiя про змiни в реєстрi
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом",
"iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "iнформацiя про
розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "iнформацiя про спiввiдношення
розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду",
"Iiнформацiя про замiни
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття", " Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв" не заповнюється так як Банк протягом звiтного перiоду не
здiйснював публiчне розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв чи
сертифiкатiв ФОН.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)" Банком не подається у зв'язку з тим, що емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств
протягом звiтногоперiоду не проводилась.
Промiжна фiнансова звiтнiсть Банку складена за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi тому iнформацiя " Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку" не подається.
Огляд промiжної фiнансової звiтностi Банку аудитором не здiйснювався.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
200004100
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
259
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
----9. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi
товариства, згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Дробот Володимир Iванович
Хмельов Iгор Якович
Захарчук Олександр Володимирович
Березовський Євгенiй Наумович
Шпильова Iрина Григорiвна
Смалiй Олександр Володимирович
Путятiн Олексiй Юрiйович
Конзуровська Наталя Миколаївна

Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ
Україна, м. Київ

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

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
ГУ НБУ по м.Києву i Київськiй обл.
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32007107601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"

5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
1600001905

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

Номер
ліцензії

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
4
5

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагорська Ольга Святославiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, рiк закiнчення- 1997р.,
спецiальнiсть - <Облiк i аудит, програма облiк i аудит в банках>, квалiфiкацiя -<Магiстр з облiку
i аудиту>
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Айбокс Банк>, 21570492, Начальника управлiння обслуговування корпоративних
клiєнтiв ПАТ <Айбокс Банк>. ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А
8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння:
1) здiйснення контролю за супроводженням, обслуговуванням Клiєнтiв Банку - юридичних та
фiзичних осiб у вiдповiдностi iз законодавством України, вимог НБУ та внутрiшнiх процедур,
положень Банку;
2) вiдкриття, авторизовування рахункiв та верифiковування, вiдкриття, закриття угод в
операцiйнiй системi банку;
3) здiйснення контролю за нарахуванням комiсiйних доходiв по операцiям клiєнтiв;
4) проведення звiрки операцiй, що виконали спiвробiтники управлiння обслуговування клiєнтiв
на предмет дотримання вимог операцiйних процедур Банку;
5) монiторинг поточних рахункiв юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв щодо
вiдсутностi руху коштiв протягом строку, зазначеного в договорi, та виконання заходiв щодо їх
закриття;
6) виконання та облiк постанов про накладання/зняття арештiв на кошти, що зберiгаються на
рахунках клiєнтiв;
7) забезпечення збереження банкiвської таємницi та iнформацiї стосовно клiєнтiв, захист даних
клiєнтiв - юридичних та фiзичних осiб, а також дотримання вимог безпеки, що iснують в Банку;
8) здiйснення заходiв щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, отриманих
злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму в межах своїх посадових обов'язкiв, у
вiдповiдностi до внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо боротьби з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв, набутих злочинним шляхом, та вiдповiдної Програми здiйснення

фiнансового монiторингу за напрямком дiяльностi пiдроздiлу;
9) бухгалтерський облiк депозитних операцiй юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв,
нарахування, сплата повернення депозитiв, контроль за надходженням, поверненням,
нарахуванням процентiв, перерахування процентiв, амортизацiя дисконтiв (премiй), нарахування
та сплата агентських винагород;
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 26.12.2011р.-22.08.2014р. ПАТ <Банк
Кредит Днiпро> - начальник вiддiлу унiверсальних продаж управлiння корпоративних продаж .
З 26.08.2014р. начальник управлiння кредитування ПАТ <АгроКомБанк>, з 16.09.2014р. за
сумiсництвом займала посаду начальника операцiйного управлiння Департаменту
обслуговування клiєнтiв ПАТ <АгроКомБанк> , з 05.02.2015р.
начальник Управлiння
операцiйного департаменту обслуговування клiєнтiв, з 04.11.2015р. начальник управлiння
обслуговування клiєнтiв, з 23.12.2015р. начальник Упралвння обслуговування корпоративних
клiєнтiв.
Вiдповiдно до Рiшенням Ради Банку з 19.01.2016р. була введена до складу Правлiння, як Член
Правлiння. Пiдстава такого рiшення -збiльшення складу Правлiння для оперативнiшого
вирiшення виробничих питань.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
1. Посада
Член Правлiння-Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiвак Зоряна Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1986
5. Освіта
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, рiк
закiнчення- 2009р., спецiальнiсть - <Банкiвська справа", квалiфiкацiя- <Магiстр з банкiвської
справи>
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Айбокс Банкк>, 21570492, Т.в.о. вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу ПАТ <Айбокс Банкк>, ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ,
вул. Дiлова 9А
8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Є вiдповiдальним працiвником Банку з питань внутрiшньобанкiвської системи запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, виконує функцiї вiдповiдно до
законодавства України, правил внутрiшнього фiнансового монiторингу, програм здiйснення
фiнансового монiторингу та окремої посадової iнструкцiї, а саме:
1) приймає рiшення про повiдомлення уповноваженого органу та iнформування правоохоронних
органiв про фiнансовi операцiї, щодо яких є мотивованi пiдозри;
2) здiйснює контроль за дотриманням процедури проведення внутрiшнього фiнансового

монiторингу, iдентифiкацiї осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому
монiторингу;
3) здiйснює контроль за дотриманням процедури визначення фiнансових операцiй такими, що
можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв;
4) здiйснює контроль за дотриманням процедури за реєстрацiєю фiнансових операцiй, якi
пiдлягають фiнансовому монiторингу, за поданням iнформацiї до уповноваженого органу щодо
осiб та операцiй;
5) здiйснює заходи щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, або фiнансування тероризму;
Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння здiйснює
керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний контроль та забезпечує ефективну роботу
Управлiння фiнансового монiторингу та комплаєнсу.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кiвак З.В. займала наступнi посади:
з 20.10.2011-26.02.2014р.р. - економiст, головний економiст вiддiлу фiнансового монiторингу
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна";
з 03.03.2014-21.09.2016р.р. - начальник управлiння фiнансового монiторингу ПАТ
"Iнвестицiйно-трастовий Банк";
з 22.09.2016-24.02.2017р.р. - начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "Європейський
промисловий Банк";
з 27.02.2017-13.10.2017 р.р.- начальник управлiння комплаєнс ПАТ "Банк сiч".
Вiдповiдно до рiшення Ради банку з 17.10.2017р. введена до складу Правлiння банку, як Член
Правлiння. Пiдстава такого рiшення збiльшення складу Правлiння для забезпечення здiйснення
банкiвських операцiй з дотриманням вимог законодавства в сферi запобiгання легалiзацiї
кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму. З 22.12.2017р. пiсля погодження Нацiональним
банком України - вiповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ
<Айбокс Банк>.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
1. Посада
Голова Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Олександр Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення-1997р.,
спецiальнiсть - <Правознавство>, квалiфiкацiя - "Юрист"
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг, 31486216, ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг", юрист,
Код, 31486216, 4073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок
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8. Опис
Повноваження та обов'язки Голова Ради Банку:
1.Органiзовує роботу Ради Банку;
2.Скликає засiдання Ради Банку та головує на них;
3.Вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв,
4.Пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння, та членами Правлiння Банку;
5.Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Ради Банку;
6.Здiйснює контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Банку, затверджує плани
розвитку Банку.
7.Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Раду Банку.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
З 01.02.2006 року по сьогоднiшнiй день працює в ТОВ <Компанiя <Енергобудлiзiнг>,
юрисконсультом.
Вiдповiдно до Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 06.09.2018р. обраний
членом Ради Банку. На засiданнi Ради банку 06.09.2018р. обраний Головою Ради банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельниченко Володимир Вiталiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1990
5. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення 2013
р., спецiальнiсть "Економiчна теорiя" , квалiфiкацiя "Магiстр економiки".
6. Стаж роботи (років)
4
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <Артем - Банк>,, 26253023, ПАТ <Артем - Банк>, посада головного спецiалiста
управлiння розвитку та координацiї мережi вiддiлень, ЕДРПОУ 26253023, мiсцезнаходження ,
вул. Сiчових Стрiльцiв, 103, м. Київ, 04050
8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ради Банку:
1. Здiйснює контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв
розвитку Банку;
2. Прийняття рiшень передбачених Статутом Банку та внутрiшнiм Положенням Банку;
3. Затвердження штатного розкладу Банку;
4.Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання встановленого напрямку розвитку Банку;
5..Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Раду Банку.
Загальний стаж роботи 4 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з 01.10.2013р. - 30.06.2015р. Дарницьке
вiддiлення м. Київ № 1100 ПАТ <Банк Форум>-економiст вiддiлу операцiйної дiяльност, з

03.11.2015 р. - по даний час ПАТ <Артем - Банк>-головний спецiалiст управлiння розвитку та
координацiї мережi вiддiлень.
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 06.09.2018р.
Мельниченко В.В. був обраний незалежним членом Ради Банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про винагороду посадових осiб Банку є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової
особи про оприлюднення розмiру її винагроди як Члена Ради Банку не отримано.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiньколих Тетяна Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1971
5. Освіта
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, рiк закiнчення- 1993р.,
спецiальнiсть- "Економiка i соцiологiя працi", квалiфiкацiя - "Спецiалiст"
6. Стаж роботи (років)
29
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Айбокс Банк", 21570492,, Т.в.о. Головного бухгалтера в ПАТ "Айбокс Банк",
ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А
8. Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються Посадовою
iнструкцiєю.Головний бухгалтер банку:
1) вiдповiдає за формування повної i достовiрної iнформацiї про бухгалтерський облiк та
фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, її результати, використання цих даних для
оперативного керiвництва i складання звiтностi;
2) забезпечує своєчасне та достовiрне складання бухгалтерської та статистичної звiтностi та
подання її у встановленi термiни до Нацiонального банку України, органiв статистичного
Управлiння та органiв Державної податкової адмiнiстрацiї;
3) контролює правильнiсть виконання банкiвських операцiй i вiдображення їх в бухгалтерських
документах;
4) забезпечує повний облiк надходжень грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та
основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй,
пов'язаних з їх рухом;
5) забезпечує складання достовiрної бухгалтерської i фiнансової звiтностi на пiдставi первинних
документiв i бухгалтерських записiв, подання її у встановленi строки до вiдповiдних органiв;
6) несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту бухгалтерської звiтностi;
7) забезпечує i вiдповiдає за дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законнiсть списання з рахункiв
бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження
бухгалтерських документiв.
Головний бухгалтер здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний контроль та
забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй;
- управлiння звiтностi.

Загальний стаж роботи29 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний
бухгалтер ПАТ "ФIНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ "БГ
Банк". Вiдповiдно до рiшення Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) була призначена
на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" з 10.04.2017 року. До погодження
Нацiональним банком України на посаду головного бухгалтера була призначена Т.в.о.
Головного бухгалтера ПАТ <Айбокс Банк>. Вiдповiдно до листа Нацiонального банку України
вiд 16.06.2017р. та Наказу Т.в.о. Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" за №191-К вiд
16.06.2017р. Кiньколих Тетяну Миколаївну призначено на посаду Головного бухгалтера Банку з
19.06.2017р
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хейло Галина Михайлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1977
5. Освіта
Вища, Донецький державний технiчнийунiверситет, рiк закiнчення - 2000, спецiальнiсть"Економiка пiдприємства", квалiфiкацiя - "Економiст"
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Айбокс Банк", 21570492, Заступник Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк", Член
Правлiння. ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А
8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення
про Правлiння:
1) очолює Правлiння Банку та керує його роботою, представляє Банк у вiдносинах з третiми
особами;
2) має право без довiреностi здiйснювати юридично значимi дiї вiд iменi Банку, укладати
договори вiд iменi Банку, видавати довiреностi на здiйснення юридично значимих дiй вiд iменi
Банку;
3) розподiляє обов'язки помiж членами Правлiння, може частину своїх повноважень передати
Заступнику(-ам) Голови Правлiння та iншими керiвниками пiдроздiлiв на пiдставi окремого
адмiнiстративного акту (наказу, розпорядження, довiреностi);
4) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються
оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог чинного законодавства
України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, Ради Банку та
Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами
Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов'язковi для виконання
працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
5) пiдписує вiд iменi Банку трудовi договори (контракти) та/або цивiльно-правовi договори з

Головою та членами Ради Банку щодо виконання ними функцiй голови (члена) Ради Банку на
умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
6) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим
законодавством України та цим Статутом;
7) може вимагати скликання позачергових засiдань Ради Банку, приймати участь в засiданнях
Ради Банку з правом дорадчого голосу;
8) видає довiреностi вiд iменi Банку;
9) приймає участь на Загальних зборах акцiонерiв;
10) виносить у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Ради Банку, Загальних зборiв
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
11) представляє Банк у вiдносинах з третiми особами i здiйснює юридично значимi дiї вiд iменi
Банку без довiреностi, пiдписує договори та iншi документи вiд iменi Банку, в тому числi тi,
рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Банку в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
12) для вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, видає довiреностi на право
представництва iнтересiв Банку, пiдписання договорiв, правочинiв та зобов'язань вiд iменi
Банку;
13) в межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Банку;
14) затверджує штатний розпис Банку, встановлює посадовi оклади та затверджує умови
матерiального стимулювання працiвникiв Банку, за попереднiм погодженням iз Радою Банку;
15) наймає та звiльняє працiвникiв Банку. Вживає до працiвникiв Банку заходи заохочення та
накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Банку;
16) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
17) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Банку згiдно з
чинним законодавством України, внутрiшнiми документами Банку та за дорученням загальних
зборiв акцiонерiв, Ради Банку або Правлiння Банку.
18)Голова Правлiння у випадку виявлення iстотного порушення чинного законодавства України
та/або недотримання процедур, встановлених внутрiшнiми положеннями, працiвником (-ами)
Банку, вправi скликати позачергове засiдання Ради Банку з метою з'ясування обставин вчинення
такого дiяння, призначення внутрiшнього розслiдування, можливостi застосування заходiв
стягнення до такого/таких працiвника (-iв) Банку.
Протягом останнiх п'яти рокiв Хейло Г.М. займала наступнi посади:
з 11.12.2012р. по 15.05.2013р.- Начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв ПАТ
"Фiнексбанк";
з 15.05.2013р. по 29.05.2013р.- В.о. Заступника Голови Правлiння ПАТ "Грiн Банк";
з 29.05.2013р.по 19.08.2013р.- Заступник Голови Правлiння ПАТ "Грiн Банк";
з 05.09.2013р. по 05.05.2014р.- Радник Голови Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний банк";
з 05.05.2014р. по 23.03.2015р.- Заступник Голови Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний
банк";
з 23.03.2015р. по 05.10.2015р.- В.о. Голови Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний банк";
з 05.10.2015р. по 04.12.2015р. - Заступник Голови Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний
банк";
з 04.12.2015р.по 23.03.2017р. - Директор з корпоративного бiзнесу ПАТ "Аграрний комерцiйний
банк" ;
з 24.03.2017р. - Заступник Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк", Член Правлiння.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" 14.09.2017р. Хейло Галину Михайлiвну
обрано Головою Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" . До погодження кандидатури Хейло Г.М. на
посаду Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" Нацiональним банком України, вiдповiдно до

вимог "Положення про порядок та лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв",
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.09.2011р. № 306,
вона продовжувала тимчасово воконувати обовязки Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк".
Вiдповiдно до листа НБУ № 27-0006/75050 вiд 03.11.2017р., щодо погодження Нацiональним
банком України кандидатуру Хейло Г.М. на посаду Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" та
Наказу вiд 03.11.2017 Хейло Г.М. приступила до виконання обов'язкiв Голови Правлiння з
06.11.2017 року
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.

1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маринченко Вiкторiя Вiталiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1983
5. Освіта
Вища, Нацiональний унiверситет "Острозька академiя", рiк закiнчення- 2006,
спецiальнiсть-"Фiнанси", квалiфiкацiя- "Магiстр з фiнансiв"
6. Стаж роботи (років)
12
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Айбокс Банк, 21570492, начальника Управлiння дкредитування ПАТ "Айбокс
Банк> , ЕДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А
8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння:
1) здiйснення контролю за супроводженням, обслуговуванням Клiєнтiв Банку - юридичних та
фiзичних осiб у вiдповiдностi iз законодавством України, вимог НБУ та внутрiшнiх процедур,
положень Банку;
2) вiдкриття, авторизовування рахункiв та верифiковування, вiдкриття, закриття угод в
операцiйнiй системi банку;
3) здiйснення контролю за нарахуванням комiсiйних доходiв по операцiям клiєнтiв;
4) проведення звiрки операцiй, що виконали спiвробiтники управлiння обслуговування клiєнтiв
на предмет дотримання вимог операцiйних процедур Банку;
5) монiторинг поточних рахункiв юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв щодо
вiдсутностi руху коштiв протягом строку, зазначеного в договорi, та виконання заходiв щодо їх
закриття;
6) виконання та облiк постанов про накладання/зняття арештiв на кошти, що зберiгаються на
рахунках клiєнтiв;
7) забезпечення збереження банкiвської таємницi та iнформацiї стосовно клiєнтiв, захист даних
клiєнтiв - юридичних та фiзичних осiб, а також дотримання вимог безпеки, що iснують в Банку;
8) здiйснення заходiв щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, отриманих
злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму в межах своїх посадових обов'язкiв, у
вiдповiдностi до внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо боротьби з легалiзацiєю

(вiдмиванням) доходiв, набутих злочинним шляхом, та вiдповiдної Програми здiйснення
фiнансового монiторингу за напрямком дiяльностi пiдроздiлу;
9) бухгалтерський облiк депозитних операцiй юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв,
нарахування, сплата повернення депозитiв, контроль за надходженням, поверненням,
нарахуванням процентiв, перерахування процентiв, амортизацiя дисконтiв (премiй), нарахування
та сплата агентських винагород;
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Маринченко В.В. займала наступнi посади:з 16.04.2013р. по
01.09.2015р. - начальник вiддiлу кредитування фiзичних осiб управлiння кредитування ПАТ
"Аграрний комерцiйний банк", з 01.09.2015р. по 22.12.2016р. - начальник управлiння
кредитування ПАТ "Аграрний комерцiйний банк", з 23.12.2016р.-по теперiшнiй час начальник
управлiння кредитування ПАТ "Айбокс Банк".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Маринченко В.В. не має.
Вiдповiдно до Рiшенням Ради Банку 12.01.2017р. була введена до складу Правлiння, як Член
Правлiння з 15.01.2018р.. Пiдстава такого рiшення -збiльшення складу Правлiння для
оперативнiшого вирiшення виробничих питань.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають
розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової особи про оприлюднення розмiру її заробiтної
плати не отримано.
1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логiнов Володимир Георгiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1983
5. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверстет iм. В. Гетьмана
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Будiвельна компанiя ""Мiськбудiнвест", 31175387, Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймав
наступнi
посади:з
15.10.2012р.-27.02.2015р.
ТОВ
"Будiвельна
компанiя
"Мiськбудiнвест", юрисконсульт; з 10.06.2015р.-27.04.2017р. ПАТ "Агрокомбанк", член Ради
Банку; з 27.04.2017р.-20.04.2018р. ПАТ "Айбокс Банк", член Ради Банку.
8. Опис
07.12.2018р. вiд акцiонера Шпильової Iрини Григорiвни (володiє часткою в статутному
капiталi Банку у розмiрi 5,1225%) Банком було отримано повiдомлення за вх. №5498-01 вiд
07.12.2018р. про замiну представника акцiонера в Радi АТ "АЙБОКС БАНК", а саме на посаду
Члена Ради Банку призначено представника акцiонера Логiнова Володимира Георгiйовича.
Логiнов В.Г. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Згоди на розкриття паспортних
даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:з 15.10.2012р.-27.02.2015р. ТОВ
"Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест", юрисконсульт; з 10.06.2015р.-27.04.2017р. ПАТ
"Агрокомбанк", член Ради Банку; з 27.04.2017р.-20.04.2018р. ПАТ "Айбокс Банк", член Ради
Банку.
Члена наглядової Ради Логiнова В.Г. призначено до закiнчення строку повноважень, на який

було обрано замiненого Члена Ради Банку, тобто до 06.09.2021р.
1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демиденко Олександр Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть - <прикладна
математика"
6. Стаж роботи (років)
33
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 1992-2016р. приватний пiдприємець. На даний час безробiтний.
8. Опис
Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2019р. обрано незалежним Членом Ради
АТ "АЙБОКС БАНК" Демиденко О.М. Посадова особа не надала дозволу на розкриття
паспортних даних. Демиденко О.М. не володiє часткою в статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на
посаду строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв: з 1992-2016р. приватний пiдприємець. На даний час безробiтний.
1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ракiтiн Сергiй Павлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1968
5. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення 1995
р., спецiальнiсть "Правознавство"
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Адвокатське бюро Ракiтiна, 41957526, Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх п'яти рокiв :Квiтень 2014р.- лютий 2018р.- Адвокатське об'єднання "Мiжрегiональна
колегiя адвокатiв", адвокат,Лютий 2018р.-по цей час- Адвокатське бюро Ракiтiна, керуючий
бюро, адвокат;
8. Опис
Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2019р. обрано незалежним Членом Ради
АТ "АЙБОКС БАНК" Ракiтiн С.П. Посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних
даних. Ракiтiн С.П. не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Посадова особа

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на
посаду строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв :Квiтень 2014р.- лютий 2018р.- Адвокатське об'єднання "Мiжрегiональна колегiя
адвокатiв", адвокат,Лютий 2018р.-по цей час- Адвокатське бюро, керуючий бюро, адвокат;

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
69148
X
X
X
69148
X
X
Iншi зобов'язання складаються з коштiв клiєнтiв, коштiв на
кореспондентських рахунках банкiв, тощо (прим.13 та 14)

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

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000066153

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.06.2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

2

3

1000

122 628

253 345

1010

0

0

1020

0

394

1030
1040
1050
1060

0
397 107
55
0

0
447 967
60
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

313

0

1100
1110
1120
1130
1140

1 338
0
122 629
75 625
5 265

1 338
0
120 622
95 213
3 903

1150

19 966

13 626

1990
1999

0
744 926

0
936 074

2000
2010

1 511
431 327

1 493
501 874

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
9 856
0
0
2 514
57 167
11 981
0
0

0
11 165
0
0
911
185 613
4 877
0
0

2990
2999

0
514 356

0
705 933

3000
3010

200 004
0

200 004
0

1990

2990

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

3020
3030
3040
3050
3060

0
0
10 965
19 171
430

0
0
10 003
19 171
963

0
0
230 570
744 926

0
0
230 141
936 074

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
30.06.2019 року

Керівник

Рiзник Ю.В. (044) 205-41-92
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Хейло Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Т.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
16 188
-5 284

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
21 272
-5 451

1010

15 821

10 904

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

122 196
-68 622

82 688
-34 029

1050

390

107

1060

0

0

1070

4

0

1080
1090

1 233
-458

1 239
-654

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

-8 609

-7 471

1140

0

0

1150

0

0

1160

-1 689

-839

1170
1180
1190

1 724
-56 176
0

247
-51 031
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
412
Витрати на податок на прибуток
1510
-266
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
146
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
146
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
283
169
114
0
114

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Усього сукупного доходу за рік
2999
284
130
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
3010
146
130
неконтрольованій частці
3020
0
0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
3210
146
114
неконтрольованій частці
3220
0
0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4110
0,00000
0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4120
0
0
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4210
0
0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4220
0
0
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4310
0,00000
0,00000
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4320
0
0
просту акцію за рік
Примітки: У рядку "Додатковi статтi (витрати)" включенi витрати на виплати працiвникам:за звiтний
перiод -11849 тис. грн., за попереднiй перiод-7883тис.грн.; витрати зносу та амортизацiї:за звiтний
перiод-4152, за попереднiй перiод-928
Чистий збиток вiд зменшення користностi фiнансових активiв за звiтнiй перiод 2778, з попереднiй перiод
3548.

Затверджено до випуску та підписано
30.06.2019 року

Керівник

Рiзник Ю.В. (044) 205-41-92
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Хейло Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кiньколих Т.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2 квартал 2019 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
200 004

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
0

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
229 178

10
0

11
229 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

244
0
0

244
0
0

0
0
0

244
0
0

0

184

0

-184

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
28 990

7
0

8
184

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
Примітки: вiдсутнi

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
200 004

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
29 174

0
0
0
0
0

0
0
0
0
963

0
0
0
0
230 141

0
0
0
0
0

0
0
0
0
230 141

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0
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0

0
0
0

0
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0

430
0
0

430
0
0

0
0
0

430
0
0

2310

0

0

0

184

0

0

0

0

0

2320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2340
2345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2350
2354
2358
2360
2370

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

200 004

0

0

30 136

0

430

230 570

0

230 570
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2019 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

2

3

1010
1015
1020
1025

36 744
-11 230
234 057
-123 835

30 615
-10 527
159 913
-61 682

1060

0

0

1070

-370

288

1080
1100
1110
1120
1800

2 366
1 876
-19 860
-110 326
0

1 344
700
-17 346
-98 104
-328

1510

9 422

4 873

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

394

1640

0

0

1650

50 719

23 213

1660

21 343

-39 825

1670
1680
1690

-7 550
18
-70 129

11 977
1 794
-71 704

1700

0

0

1710

-16

0

1720

-128 080

-28 053

1730

5 702

2 110

1999

-118 571

-95 221

2010

0

0

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

2020

5

0

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
-8 042
0
-1 763
0
0

0
0
0
0
-23 963
0
-2 706
0
0

2999

-9 800

-26 669

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

0

0

5100

-1 027

-1 660

5200

-130 716

-124 833

5300

253 344

188 433

5400

122 628

63 600
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2 квартал 2019 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
1800
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
1999
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
2010
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
2020
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
Придбання основних засобів
2110
Надходження від реалізації основних засобів
2120
Придбання нематеріальних активів
2130
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
Дивіденди, що отримані
2150
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
2999
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
Емісія привілейованих акцій
3020
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
Викуп власних акцій
3040
Продаж власних акцій
3050
Отримання субординованого боргу
3060
Погашення субординованого боргу
3070
Отримання інших залучених коштів
3080
Повернення інших залучених коштів
3090
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
3999
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
5100
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
5300
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складався за прямим методом.
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Примітки до фінансової звітності
за 2 квартал 2019 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
?рунтується на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та
максимальної зручностi для клiєнтiв.
Станом на кiнець дня 30.06.2019 року регiональна мережа Банку представлена 47 працюючими
вiддiленнями. Переважна бiльшiсть вiддiлень розташованi в мiстi Києвi (41 вiддiлення), 4 в Київськiй
областi, 1 у Львовi, 1 в Житомирi.
Стратегiчним напрямками розвитку є розширення спектру пропонованих послуг, зокрема транзакцiйного
бiзнесу, з використанням всiх технологiчних i iнтелектуальних ноу-хау, якими володiє в даний час Банк,
оперативне та комфортне обслуговування всiх клiєнтiв, проведення виваженого iнвестування у стабiльнi
українськi пiдприємства з бездоганною репутацiєю та високим рiвнем рентабельностi, посилення захисту
iнтересiв вкладникiв, мiнiмiзацiя ризикiв в здiйсненнi операцiй, а також забезпечення фiнансової
стiйкостi, лiквiдностi та платоспроможностi Банку.
Станом на звiтну дату Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб i членом:
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", Асоцiацiї "УкрСВIФТ", Мiжнародної платiжної системи VISA
International Service Association, Мiжнародної системи S.W.I.F.T., "Нацiональної платiжної системи
"Український платiжний простiр", Нацiонального депозитарiю України (НДУ), ПрАт "Перше
всеукраїнське бюро кредитних iсторiй", ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа"
(УМВБ), ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа", Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та
депозитарiїв (ПАРД).
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
АТ "Айбокс Банк"
На кiнець дня
30 червня 2019, %
На кiнець дня
31 грудня 2018, %
Дробот Володимир Iванович 54,991881,5218

Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року пiд контролем керiвництва знаходилось 1 884 163 акцiй Банку,
що становить 1,11% прямої участi в капiталi Банку. Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Протягом 2 кварталу 2019 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б
припинення окремих видiв банкiвських операцiй. У звiтному 2 кварталi 2019 року злиття, приєднання,
подiл та перетворення Банку не вiдбувалося.
Кiлькiсть штатних працiвникiв Банку станом на кiнець дня 30 червня 2019 року становила 213 осiб.

2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть.
У II кварталi 2019 року, за оцiнками НБУ, зростання економiки прискорилося до 3% у рiчному вимiрi,
пiдтримуване внутрiшнiм попитом, а додатково - полiпшенням ситуацiї в промисловостi та бiльшими
обсягами збору раннiх зернових. Вiдновилося зростання в промисловостi (передусiм за рахунок
добувної промисловостi та металургiї). Це також сприяло уповiльненню падiння в оптовiй торгiвлi та
прискоренню зростання вантажообороту. Суттєвим фактором останнього стало також i нарощення
обсягiв транзиту газу через територiю України. Попри незначне послаблення в II кварталi 2019 року
дiлових очiкувань16, завершення бiльшостi капiтальних ремонтiв на промислових пiдприємствах, а
також сповiльнення зростання обсягiв капiтальних видаткiв зведеного бюджету, iнвестицiйний попит
також залишився високим. Свiдченням останнього стало збереження високих темпiв зростання в
будiвництвi.
Базова iнфляцiя впродовж II кварталу 2019 року дещо уповiльнилася до 7,4% у рiчному вимiрi у червнi.
Вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на цiни, була жорстка монетарна полiтика, яка
проявилася зокрема через канал обмiнного курсу. Так, завдяки сприятливiй ситуацiї на валютному ринку
сповiльнилося зростання цiн на непродовольчi товари (до 2,0 у рiчному вимiрi), передусiм на iмпортованi
чи зi значною iмпортною складовою. Додатковими факторами полiпшення iнфляцiйних очiкувань стали
сповiльнення споживчої iнфляцiї у попереднi мiсяцi, послаблення полiтичної невизначеностi, а також
поява iнформацiї щодо змiни механiзму встановлення цiн на газ та адмiнiстративного обмеження тарифiв
на окремi комунальнi послуги для населення. У результатi, iнфляцiйнi очiкування домогосподарств та
пiдприємств досягли найнижчого рiвня за останнi п?ять рокiв.
У сiчнi - травнi 2019 року зведений бюджет виконано зi значним профiцитом як загальним (33,9 млрд
грн), так i первинним (89 млрд грн). Однак фiскальна полiтика оцiнюється як м?яка, оскiльки значною
мiрою додатне сальдо сформоване завдяки перерахуванням НБУ прибутку до розподiлу за 2018 рiк.
Доходи зведеного бюджету за п?ять мiсяцiв 2019 року продемонстрували порiвняно стримане зростання,
попри суттєве прискорення в квiтнi-травнi.
У I кварталi 2019 року головним джерелом доходiв були
податковi надходження, а в наступнi мiсяцi провiдну роль вiдiграли неподатковi надходження. Водночас
як i ранiше впевнено зростали надходження вiд податку на доходи фiзичних осiб завдяки високим
заробiтним платам. Також збiльшилися надходження вiд рентних платежiв. У квiтнi-травнi прискорилося
зростання надходжень вiд акцизного податку на тлi вiдновлення зростання виробництва тютюнових
виробiв у березнi - травнi.
Упродовж квiтня - травня уряд продовжував залучати значнi обсяги ресурсiв на внутрiшньому та
зовнiшньому ринках, що пов?язано зi щiльним графiком погашення та значними обсягами витрат на
обслуговування боргу. Зважаючи на всi борговi операцїї, державний та гарантований державою борг iз
початку року в цiлому зменшився на 2,9% -до 2106 млрд грн станом на кiнець травня 2019 року. Це
зумовлено виплатами за гарантованим боргом, зокрема перед МВФ, та погашенням ОЗДП, емiтованими
пiд гарантiю США у 2014 роцi. Додатковим чинником було незначне змiцнення гривнi. У пiдсумку
тривало зниження спiввiдношення боргу i ВВП (за оцiнками НБУ -майже до 56%).
Експорт товарiв у сiчнi - травнi 2019 року зростав сталими темпами передусiм завдяки рекордному
урожаю кукурудзи та соняшнику у 2018 роцi. Також iстотно прискорилося зростання експорту залiзних
руд завдяки як стрiмкому пiдвищенню свiтових цiн, так i певному зниженню попиту з боку
металургiйного сектору на початку року. Також збiльшився експорт продукцiї машинобудування,
зокрема завдяки значним поставкам вантажних вагонiв до Бiлорусi. Однак у цiлому темпи зростання
експорту в сiчнi - травнi 2019 року залишалися порiвняно стриманими через:

зниження зовнiшнiх цiн на окремi товари, що переважають в українському експортi, передусiм на
металургiйну та хiмiчну продукцiю;
проведення ремонтних робiт на окремих металургiйних та хiмiчних пiдприємствах;
новi торговельнi обмеження з боку РФ, що негативно позначилося на обсягах експорту виробiв iз
чорних металiв (зокрема трубної продукцiї) та окремих видiв продукцiї машинобудування.
У географiчному розрiзi країни Європи та Азiї традицiйно залишалися основним ринком збуту
українських товарiв.
У 2019 роцi в структурi грошових переказiв продовжували суттєво зростати надходження з оплати працi.
Це, серед iнших чинникiв, може пояснюватися розширенням аутсорсингових послуг IТ-спецiалiстами.
Поточний рахунок платiжного балансу у сiчнi -травнi 2019 року було зведено з профiцитом (0,3 млрд
доларiв США), навiть з урахуванням ефекту вiд розмитнення ввезених ранiше автомобiлiвн а iноземнiй
реєстрацiї.
У квiтнi 2019 року Правлiння Нацiонального банку України повiдомило про початок циклу пом?якшення
монетарної полiтики та прийняло рiшення знизити облiкову ставку до 17,5%. Цьому передувало
подальше уповiльнення iнфляцiї та полiпшення iнфляцiйних очiкувань. Однак на червневому засiданнi
Правлiння НБУ зайняло вичiкувальну позицiю, що зумовлювалася посиленням iнфляцiйних ризикiв як за
рахунок внутрiшнiх, так i зовнiшнiх факторiв. Незважаючи на зниження номiнальної облiкової ставки, у
реальному вимiрi в II кварталi 2019 року вона практично не змiнилася (залишалася близько 10%) через
покращення iнфляцiйних очiкувань та продовжувала значно перевищувати свiй нейтральний рiвень, який
оцiнюється НБУ на рiвнi близько 3%.
У II кварталi 2019 року ситуацiя на валютному ринку залишалася переважно сприятливою -значна
пропозицiя iноземної валюти пiдтримувала помiрне змiцнення гривнi. Короткочасне зростання
турбулентностi наприкiнцi травня було зумовлено тимчасовим погiршенням зовнiшнiх фiнансових умов
для країн, ринки яких розвиваються, та певним посиленням невизначеностi в Українi, зокрема через
поширення в iнформацiйному просторi спекуляцiй на тему зовнiшнього державного боргу, вiдкладання
обговорення подальшої фiнансової пiдтримки з боку МВФ до формування нового уряду та подальше
посилення загроз для фiнансової стабiльностi через перебiг судових процесiв. Основними факторами, якi
забезпечували пропозицiю валюти, були:
збереження припливу iноземних портфельних iнвестицiй;
активiзацiя експорту та порiвняно стриманий iмпорт;
нижчi, нiж минулого року, обсяги репатрiацiї дивiдендiв за кордон;
чистий продаж валюти населенням.
За таких умов Нацiональний банк України в II кварталi 2019 року зберiгав присутнiсть на валютному
ринку.
Протягом поточного року в банкiвськiй системi зберiгався значний профiцит лiквiдностi, який, однак, у II
кварталi зменшився. Насамперед знизилися середньоденнi залишки коштiв на депозитних сертифiкатах,
тодi як середньоденнi залишки на коррахунках банкiв залишилися практично на рiвнi попереднього
кварталу. Основним фактором зниження лiквiдностi було традицiйне для цього перiоду зростання обсягу
готiвки в обiгу. Однак у рiчному вимiрi її прирiст був млявим (5,4%) порiвняно зi зростанням економiки в
номiнальному вимiрi, що вiдображало подальше поширення безготiвкових платежiв як засобу
розрахунку. Також лiквiднiсть вилучалася i через операцiї уряду, хоча їх вплив суттєво зменшився.
Вилучення лiквiдностi через операцiї уряду упродовж поточного року зумовлено значними фiскальними
потребами уряду, зокрема на фiнансування валютного боргу, у тому числi зовнiшнього. Головним
джерелом розширення лiквiдностi залишалися iнтервенцiї НБУ з купiвлi iноземної валюти на ринку.
Постачалася лiквiднiсть i через кредитний канал, оскiльки її зниження та нерiвномiрний розподiл серед
банкiв формували ситуативний попит на кредити рефiнансування з боку окремих банкiв.
У квiтнi - травнi 2019 року тривало зростання гривневих депозитiв у банкiвськiй системi, проте рiчнi
темпи приросту поступово сповiльнювалися. Банки й надалi очiкують значного припливу коштiв на
депозити в наступнi 12 мiсяцiв. Залишки за депозитами в iноземнiй валютi (в доларовому еквiвалентi)
продовжували знижуватися через бiльшу привабливiсть гривневих продуктiв, у тому числi на тлi
сприятливої ситуацiї на валютному ринку.
3.

Примiтка 3.Основи подання фiнансової звiтностi
Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за тримiсячний перiод, що
завершився 30 червня 2019, 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 2018.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi та грошовi потоки Банку.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 30 червня 2019 року.
Звiтний перiод - 3 1 сiчня по 30 червня 2019 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 2018, за винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi стали обов'язковими для
застосування до фiнансової звiтностi в 2019 роцi.
4. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за
прямим методом", стаття 5400.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття
5300.
Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Готiвковi кошти
38 216 136 313
2
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 30 054 29 364
3
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 29 834 7 586
3.1
України
29 517 7 534
3.2
iнших країн 317
52
4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
25 042 80 175
5
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (518)
6
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 122 628253 345

(93)

Банк формує та зберiгає обов'язковi резерви на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку
України вiдповiдно до чинного банкiвського законодавства та встановлених нормативiв. Фактична сума
залишкiв на кореспондентському рахунку Банку в НБУ станом на кiнець дня 30 червня 2019 року склала
30 053,56 тис. грн.
У Банка, станом на звiтну дату, вiдсутнi iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї, якi не потребували
використання коштiв та їх еквiвалентiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти за звiтний перiод є непростроченi i не знецiненi.

5. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040.
Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)

Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
2
3
4
Кредити, що наданi юридичним особам
380 337423 094
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
46 383 47 909
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
41 983 36 660
Резерв пiд знецiнення кредитiв
(71 596)
(59 696)
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 397 107447 967

Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 30 червня 2019 року
становить 25 418 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року
становить 19 467 тис. грн.
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року вiдсутнi цiннi папери за справедливою вартiстю, якi є
забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року залишок наданого кредиту рефiнансування вiд
Державної iпотечної установи складає 9 751 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед
Державною iпотечною установою становить 105 тис. грн.
Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi
кредити
фiзичних
Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на 1 сiчня 2019
(46 795)
(191) (12 710)
(59 696)
2
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (13 004)
15
(11 900)
3
Залишок станом на 30 червня 2019 (59 799)
(176) (11 621)
(71 596)

осiб

1 089

Курсовi рiзницi за резервами вiдсутнi у зв`язку з щомiсячним розформуванням та формуванням резервiв
у повному обсязi.
Протягом 2 кварталу 2019 року списань за рахунок сформованого резерву пiд заборгованiсть за
кредитами не було.

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.3. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 30 червня 2019
31 грудня 2018
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 146 51831,26 150 31229,61
2
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
59 048 12,60 56 648
11,16
3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 76 199 16,26
76 541 15,08
4
Переробна та добувна промисловiсть 22 277 4,75
21 859 4,30
5
Будiвництво 7 674 1,64
8 254 1,63
6
Фiнансова дiяльнiсть 14 017 2,99
14 186 2,79
7
Фiзичнi особи 88 366 18,85 84 569 16,66

8
Iншi 54 604 11,65 95 294 18,77
9
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
468 703100,00 507 663100,00
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 2 кварталу 2019 року.
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року Банком досягнуто наступних значень економiчних нормативiв
щодо рiвня кредитного ризику:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 21,87%;
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 227,22%;
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру, Н9 24,05%.
Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 5.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Непростроченi та не знецiненi 246 4568 279 24 410 279 145
1.1
Кредити великим компанiям 17 300 17 300
1.1
кредити середнiм компанiям 27 575 27 575
1.2
кредити малим компанiям
201 581201 581
1.3
iншi кредити фiзичним особам
8 279 24 410 32 689
2
Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi
133 88138 104 17 573 189 558
2.1
без затримки платежу 119 62835 814 3
155 445
2.2
iз затримкою платежу до 31 дня
1 592 2 290 4400 8 282
2.3
iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв
191
191
2.4
iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв
4 292 15
4 307
2.5
iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв
7 795 7 795
2.6
iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 574
12 964 13 538
3
Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв
380 33746 383 41 983 468 703
4
Резерв пiд знецiнення за кредитами (59 799)
(176) (11 621)
(71 596)
5
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 320 53846 207 30 362 397 107
6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1130.
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 54 156 63 020
2
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 9 476 11 802
3
Iншi нарахованi доходи
7 393 5 747
4
Iншi фiнансовi активи 7 221 17 618

осiб

5
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(2 621) (2 974)
6
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв
75 625 95 213
До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено кошти грошового покриття, якi
розмiщенi в банках України згiдно умов членства в мiжнароднiй платiжнiй системi VISA International та
кошти грошового покриття для забезпечення Банком грошових зобов'язань з перерахування в iнший банк
прийнятих платежiв.
Сума нарахованих неотриманих доходiв станом на кiнець дня 30 червня 2019 року становить 7 393
тис.грн.
Стаття "iншi фiнансовi активи" складається з:
рах. 1819 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 1 183 тис. грн.;
рах. 2809 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку" - 100 тис. грн.;
рах. 3548 "Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами" - 5
879 тис.грн.;
рах. 3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 59 тис. грн.
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Грошовi кошти з обмеженим правом користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на
1 сiчня 2019 (1 235) (651) (1 088) (2 974)
2
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 127
453
(227) 353
3
Залишок станом на
30 червня 2019
(1 108) (198) (1 315) (2 621)
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi
нарахованi доходи
Iншi фiнансовi активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 54 156 9 476 5 433 299
69 364
1.1
великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 9 476 1 446 10 922
1.2
середнi компанiї
3 818 299
4 117
1.3
фiзичнi особи та ФОП 54 156 169
54 325
2
Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу 1 960
6 922 8 882
2.1
без затримки платежу 26
26
2.2
до 31 дня
394
2
396
2.3
вiд 32 до 92 днiв
400
5 664 6 064
2.4
вiд 93 до 183 днiв
47
2
49
2.5
вiд 184 до 365 (366) днiв
39
1
40
2.6
бiльше нiж 365 (366) днiв
1 054 1 253 2 307
3
Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 54 156 9 476 7 393 7 221 78 246
4
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(198) (1 108) (1 315) (2 621)
5
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 54 156 9 278 6 285 5 906 75 625
Примiтка 6. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 6.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2018 рiк
(тис. грн.)

Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Грошовi
кошти з обмеженим правом користування
Iншi нарахованi доходи
Iншi
фiнансовi
активи
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 63 020 11 802 4 351 15 877 95 050
1.1
великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 11 802 1 760 13 562
1.2
середнi компанiї
2 575 15 877 18 452
1.4
фiзичнi особи 63 020 16
63 036
2
Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу 1 396
1 741 3 137
2.1
без затримки платежу 19
19
2.2
до 31 дня
81
670
751
2.3
вiд 32 до 92 днiв
26
26
2.4
вiд 93 до 183 днiв
17
17
2.5
вiд 184 до 365 (366) днiв
15
1 071 1 086
2.6
бiльше нiж 365 (366) днiв
1 238 1 238
3
Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 63 020 11 802 5 747 17 618 98 187
4
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(651) (1 235) (1 088) (2 974)
5
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 63 020 11 151 4 512 16 530 95 213
7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140.
Примiтка 7. Iншi активи
Таблиця 7.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
213
327
2
Передоплата за послуги
1 099 2 308
3
Витрати майбутнiх перiодiв 1 992 1 857
4
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами
5
Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi
52
147
6
Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку
2 188 7
Резерв пiд iншi активи (353) (752)
8
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
5 265 3 903

74

Примiтка 7. Iншi активи
Таблиця 7.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата
за
послуги
Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на 31 грудня 2018 (276) (476) (752)
2
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 241
175
3
Залишок станом на 30 червня 2019 (35)
(301) (17)
(353)
8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1150.

16

(17)

399

Примiтка 8. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 8.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 31 грудня 2018
1
2
3
4
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
1
Нерухомiсть, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя та утримується Банком для продажу
19 966 13 626
2
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу
19 966 13 626
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 - 2019 рiк.
9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2000.
Примiтка 9. Кошти банкiв
Таблиця 9.1. Кошти банкiв
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
1 511 1 493
2
Усього коштiв iнших банкiв 1 511 1 493
Протягом звiтного перiоду будь-якi невиконанi зобов'язання Банку були вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року в Банку вiдсутнi активи, наданi третiм особам як
забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв, а також депозити iнших банкiв,
узятих у забезпечення за кредитними операцiями.

10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010.
Примiтка 10. Кошти клiєнтiв
Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Державнi та громадськi органiзацiї 83 274 156 485
1.1
поточнi рахунки
83 274 156 485
1.2
строковi кошти
2
Iншi юридичнi особи 203 023214 453
2.1
поточнi рахунки
182 289175 355
2.2
строковi кошти
20 734 39 098
3
Фiзичнi особи 145 030130 936
3.1
поточнi рахунки
34 769 28 108
3.2
строковi кошти
110 261102 828
4
Усього коштiв клiєнтiв
431 327501 874
Примiтка 10. Кошти клiєнтiв
Таблиця 10.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi

(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 30 червня 2019
31 грудня 2018
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Дiяльнiсть державних та громадських органiзацiй
83 274 19,31 156 48531,18
2
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 11 154 2,59
951
0,19
3
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
8 154 1,89
8 191
1,63
4
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 56 204 13,03
34 712 6,91
5
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
752
0,17
619
0,12
6
Рекламна дiяльнiсть 14 867 3,45
20 122 4,01
7
Надання фiнансових послуг 5 108 1,18
9 370 1,87
8
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
685
0,16
1 444 0,29
9
Будiвництво 4 984 1,16
3 620 0,72
10
Виробництво машин i устаткування, ремонт та технiчне обслуговування
20 592 4,77
36 721
7,32
11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
6 675
1,55
3 805 0,76
12
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв
3 188 0,74
4 003 0,80
13
Фiзичнi особи 145 03033,62 130 93626,09
14
Транспорт, складське господарство 532
0,12
1 470 0,29
15
Iншi 70 128 16,26 89 425 17,82
16
Усього коштiв клiєнтiв
431 327100,00 501 874100,00
У Банка вiдсутнi активи, наданi третiм особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами
вiд iнших банкiв.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
30 червня 2019 року, складає 20 693,02 тис. грн.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
31 грудня 2018 року, складає 24 328 тис. грн.
Варто зазначити, основними ознаками всiх операцiй по оформленню кредитiв, забезпеченням яких
виступають депозити є процентна ставка по кредиту перевищує процентну ставку по заставленим
депозитам.

11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2040.
Примiтка 11. Iншi залученi кошти
Таблиця 11.1. Iншi залученi кошти
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2

Найменування статтi 30 червня 2019 31 грудня 2018
2
3
4
Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
Усього 9 856 11 165

9 856

11 165

Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кiнець дня 30 червня 2019 року становить
105 тис. грн.
Мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та Державною iпотечною установою укладенi кредитнi договори пiд заставу
майнових прав за iпотечними житловими кредитами. Надання Банком таких iпотечних кредитiв
здiйснюється на пiдставi вимог встановлених стандартами Державної iпотечної установи та в межах
наданих коштiв. Надання iпотечних кредитiв Банк здiйснює за рахунок отриманих коштiв, з одночасним
направленням до Державної iпотечної установи пропозицiї щодо вiдступлення прав вимоги за такими

iпотечними кредитами.

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2070.
Примiтка 12. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 12.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього
1
2
3
4
1
Залишок на початок перiоду 911
911
2
Формування та/або збiльшення резерву
1 603 1 603
3
Залишок на кiнець перiоду
2 514 2 514
13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2080.
Примiтка 13. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 13.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 60
772
2
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 17
3
Кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
10 441 147 568
4
Розрахунки за гарантiями
3 244 3 218
5
Заборгованiсть з клiєнтами (закритi рахунки) 232
243
6
Iншi фiнансовi зобов'язання 43 190 33 795
7
Усього iнших фiнансових зобов'язань 57 167 185 613
Стаття "Iншi фiнансовi зобов'язання" на 30 червня 2019 року складається з:
рах.1919 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 40 000 тис.грн.;
рах.3670 "Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування" - 2 317 тис.грн.;
рах.3678 "Iншi нарахованi витрати" - 683 тис.грн.;
рах.3720 "Кредитовi суми до з'ясування" - 11 тис.грн.;
рах.3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 179 тис.грн.

14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090.
Примiтка 14. Iншi зобов'язання
Таблиця 14.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 31 грудня 2018
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 024 688
2
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 4 727 3 276
3
Доходи майбутнiх перiодiв 270
276
4
Iнша заборгованiсть 5 960 637
5
Усього 11 981 4 877
Стаття "Iнша заборгованiсть" на 30 червня 2019 складається з:
рах. 3615 "Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою)" - 5 458 тис. грн.;
рах. 3618 "Нарахованi витрати за зобов'язанням орендаря з лiзингу (оренди)" - 3 тис. грн.;

-

рах. 3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" - 499 тис. грн.

15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000.
Примiтка 15. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 15.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)
Простi
акцiї Усього
1
2
3
4
5
1
Залишок на початок 2018 року
169 495200 004200 004
2
Залишок на 30 червня 2018 169 495200 004200 004
3
Залишок на кiнець 2018 року (залишок на початок 2019 року)
169 495200 004200 004
4
Залишок на 30 червня 2019 169 495200 004200 004
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року статутний капiтал Банку у виглядi приватного акцiонерного
товариства представлений у виглядi простих iменних акцiй в кiлькостi 169 495 тис. штук, номiнальна
вартiсть однiєї акцiї складає 1,18 грн. Випуску нових акцiй у звiтному кварталi не вiдбувалось. Усi простi
акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i повернення капiталу. У 2
кварталi 2019 року дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.
16. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1005.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1000.
Примiтка 16. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 16.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
1
2
3
4
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 38 499
2
Цiннi папери в портфелi банку до погашення
3
Кошти в iнших банках 173
545
4
Кореспондентськi рахунки в iнших банках
5
Усього процентних доходiв 42 696 34 086
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
6
Строковi кошти юридичних осiб
(1 631)
7
Iншi залученi кошти (717) (902)
8
Строковi кошти фiзичних осiб (6 393) (7 504)
9
Строковi кошти iнших банкiв (32)
(8)
10
Поточнi рахунки
(1 578) (946)
11
Iншi (473) (527)
12
Усього процентних витрат
(10 824)
13
Чистий процентний дохiд/(витрати) 31 872

30 червня 2018
32 580
3 986 958
38

3

(612)

(10 499)
23 582

17. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1045.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1040.
Примiтка 17. Комiсiйнi доходи та витрати

Таблиця 17.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1
Розрахунково-касовi операцiї 220 743142 573
2
Iнкасацiя
5 753 6 153
3
Операцiї з цiнними паперами 318
312
4
Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку 1 004 1 037
5
Гарантiї наданi 7 634 7 592
6
Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв 20
7
Комiсiя за обслуговування депозитних ячеєк 228
206
8
Iншi 3
276
9
Усього комiсiйних доходiв
235 703158 181
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
10
Розрахунково-касовi операцiї (118 286)
(57 402)
11
Iнкасацiя
(16)
12
Операцiї з цiнними паперами (56)
(43)
13
Комiсiйнi витрати по залученню клiєнтiв
(3 761) (4 152)
14
Комiсiйнi витрати по платiжним карткам
(1090) (219)
15
Комiсiйнi витрати по коррахунках
(251) (226)
16
Усього комiсiйних витрат
(123 444)
(62 058)
17
Чистий комiсiйний дохiд/витрати
112 25996 123

32

18. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1170.
Примiтка 18. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 18.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Дохiд вiд суборенди 50
50
2
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв
24
3
Штрафи та пенi, отриманi Банком
53
428
4
Винагороди вiд страхових компанiй 2
16
6
Доходи за iнформацiйно-консультацiйнi послуги по обслуговуванню позики вiд нерезидентiв
16
21
7
Iншi 1 759 161
8
Усього операцiйних доходiв 1 880 700

19. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1180.
Примiтка 19. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 19.1. Витрати та виплати працiвникам
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Заробiтна плата та премiї
(17 394)
(14 162)
2
Нарахування на фонд заробiтної плати
(3 854) (3 155)

3
4

Iншi виплати працiвникам
(36)
(9)
Усього витрат на утримання персоналу

(21 284)

(17 326)

Таблиця 19.2. Витрати на амортизацiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Амортизацiя основних засобiв (4 409) (2 817)
2
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (961)
3
Амортизацiя активу з права користування
(2 428) 4
Усього витрат на амортизацiю (7 798) (3 534)

(717)

Таблиця 19.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги
(4 710) (3 637)
2
Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
(2 625) (4 506)
3
Професiйнi послуги (5 404) (175)
4
Витрати на маркетинг та рекламу
(10)
(21)
5
Витрати iз страхування
(36)
(19)
6
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток(829) (745)
7
Витрати по роялтi
(88 720)
(76 320)
8
Iншi (7 992) (12 681)
11
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
(110 326)
(98 104)

20. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1510.
Примiтка 20. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 20.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Поточний податок на прибуток
312
(328)
2
Змiна вiдстроченого податку на прибуток
3
Усього витрати податку на прибуток 312
(328)
21.
Примiтка 21. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 21.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 30 червня 2018
1
2
3
4
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
430
244
2
Прибуток/(збиток) за рiк
430
244
3
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу
(тис. шт.)
169 495169 495
4
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
0,00
0,00
Банк у 2 кварталi 2019 року не мав розбавляючих потенцiйних простих акцiй.

22.
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за шестимiсячний перiод, що завершився
30 червня 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi сегменти та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпора-тивним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
4 197 34 914 3 585 42 696
2
Комiсiйнi доходи
308
231 705
3 372
318
235 703
3
Iншi операцiйнi доходи
3
109
22
1 746 1 880
4
Усього доходiв сегментiв
4 508 266 7286 979 318
1 746 280 279
5
Процентнi витрати
(32)
(4 233) (6 559) (10 824)
6
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
(370) (370)
7
Результат вiд продажу фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд (4)
(4)
8
Чистий збиток/прибуток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв
56
(7 006) 1 119
(5 831)
9
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (1 619) (1 619)
10
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 2 366 2 366
11
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
(1
027) (1 027)
12
Комiсiйнi витрати
(1 693) (121 706)
(45)
(123 444)
13
Витрати на виплати працiвникам
(21 284)
(21 284)
14
Витрати зносу та амортизацiя (7 798) (7 798)
15
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (108 956)
(207) (1 163) (110
326)
16
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
2 469 23 204 (17 586)
273
(8 242) 118
17
Витрати на податок на прибуток
312
312
18
Прибуток (збиток)
2 469 23 204 (17 586)
273
(7 930) 430
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.2. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпора- тивним клiєнтам послуги фiзичним особам
Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1
Активи сегментiв
320 538
76 569
55
105 932
503 094
2
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття)
19 966 19 966
3
Усього активiв сегментiв
320 538
76 569
55
125 898523 060

4
5

Нерозподiленi активи 221 866221 866
Усього активiв 320 538
76 569
55
347 764744 926
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
6
Зобов'язання сегментiв
1 511 296 153145 030442 694
7
Усього зобов'язань сегментiв 1 511 296 153145 030442 694
8
Нерозподiленi зобов'язання 71 662 71 662
9
Усього зобов'язань
1 511 296 153145 03071 662 514 356
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
10
Капiтальнi iнвестицiї Данi рядка 4 "Нерозподiленi активи" на суму 221 866 тис. грн. складають:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (окрiм депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком
України) - 97 586 тис. грн.;
"Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" - 313 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 1 338 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 122 629 тис. грн.
Данi рядка 8 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 71 662 тис. грн. складають:
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 57 167 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 11 981 тис. грн.;
"Резерви за зобов'язаннями" - 2 514 тис. грн.
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
Таблиця 22.3. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2 квартал 2019 рiк
Україна
iншi країни
усього
країни усього
1
2
3
4
5
6
7
1
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 280 279-

2018 рiк
Україна

iншi

8
280 279440 324-

440 324

23.
Примiтка 23. Управлiння капiталом
Протягом звiтного кварталу Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу (Н1 та Н2). Так, сума
регулятивного капiталу на кiнець дня 30 червня 2019 року складає 204 825 тис. грн. (на кiнець дня 31
грудня 2018 року - 204 655 тис. грн.). Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2), розрахований
згiдно вимог Нацiонального банку України, станом на кiнець дня 30 червня 2019 року становив 21,54%
(на кiнець дня 31 грудня 2018 року - 20,57%).
Станом на кiнець дня 30 червня 2019 року величина непокритого кредитного ризику Банку, розрахована
вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України склала 22 249 тис. грн.
В Таблицi 23.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до дiючих
вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:
Таблиця 23.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019
31 грудня 2018
1
2
3
4
1.1.
Регулятивний капiтал банку (РК)
204 825204 655
Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200 004200 004
1.1.2 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 10 965 10 003
1.1.2.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України
10 965 10 003
1.1.2.1.1
З них резервнi фонди 10 965 10 003
1.1.3 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу;

капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточних рокiв) 24 234 23 441
1.1.3.1 нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 3 892 3 061
1.1.3.2 розрахунковий збиток поточного року
20 342 20 380
1.1.3.3 непокритий кредитний ризик 22 249 18 252
1.1.4 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 186 736186 566
% в сумi основного та додаткового капiталу 91
91
Додатковий капiтал
1.1.5 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з
урахуванням переоцiнки ОЗ) 1.1.6 Результат переоцiнки основних засобiв
18 089 18 089
1.1.7 Субординований борг, що враховується в капiталi 1.1.8 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)
18 089 18 089
1.1.9 Додатковий капiтал до розрахунку
18 089 18 089
% в сумi основного та додаткового капiталу 9
9
Банк не працює на мiжнародному рiвнi i не складає звiтнiсть за методом повної консолiдацiї, i тому не
розраховує структуру капiталу на основi Базельської угоди про капiтал.
Протягом другого кварталу 2019 року Банк не зазнавав дефiциту грошових коштiв, своєчасно
розраховувався по своїх зобов'язаннях, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв, а також
дотримувався всiх зовнiшнiх вимог до рiвня капiталу.

24.
Примiтка 24. Рахунки довiрчого управлiння
Таблиця 24.1. Рахунки довiрчого управлiння
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi 30 червня 2019 31 грудня 2018 Змiни
(+; -)
1
2
3
4
5
1
Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 458
2
Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння
3
Усього за активними рахунками довiрчого управлiння
34 649
4
Фонди банкiвського управлiння
34 649 34 649 5
Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння
34 649

458
34 191 34 191 34 649 34 649 -

25.
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 30 червня 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
спiльним
контролем
Провiдний управлiн-ський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-20%) 10
50 219
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 30 червня
(638)
3
Iншi активи 3
15
83
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0%) 10 608 190
147
1 656
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Резерви за зобов'язаннями
7
Iншi зобов'язання
-

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
спiльним
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
1
655
2
Процентнi витрати
(2)
(1)
(3)
(4)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 3
4
Комiсiйнi доходи
6
37
2
113
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (1)
(28)
(3)
(603)
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 30
червня 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Iншi зобов'язання
186
1 409
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2 кварталу 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 93
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2018 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
контролем
Провiдний управлiн-ський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-25%) 49 148
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 31 грудня
(1 212)
3
Iншi активи 1
2
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-23%)118
327
456
1 169
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Iншi зобов'язання
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
3
4 793
2
Процентнi витрати
(6)
(4)
(10)
(15)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою (12)
2
4
Комiсiйнi доходи
21
159
14
340
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (3)
(51)
(9)
(9 820)

спiльним
20

спiльним

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2018
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Iншi зобов'язання
176
106
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2018 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Компанiї пiд спiльним контролем
Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
2 296
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 86 588
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 25.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 30 червня 2019 31 грудня 2018
витрати
нараховане зобов'язання
витрати
1
2
3
4
5
6
1
Поточнi виплати працiвникам 2 477 230
3411 659

нараховане зобов'язання

26.
Примiтка 26. Подiї пiсля завершення промiжного перiоду
В перiод мiж датою завершення промiжного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi, суттєвих
подiї, якi вплинули б на економiчнi рiшення користувачiв щодо звiтностi Банку не було.
Затверджено до випуску та пiдписано
Голова Правлiння
Головний бухгалтер
"31" жовтня 2018 року
Вик.: Рiзник Ю.В.
Тел.: (044) 205-41-92

Хейло Г.М.
Кiньколих Т.М.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Протягом 2 кварталу 2019р. Банк i надалi продовжував активно розвиватись та надавати повний
спектр банкiвських послуг своїм клiєнтам.
7 серпня 2018 року рейтинговим комiтетом РА <Експерт-Рейтинг> було прийнято рiшення про
присвоєння Банку довгострокового кредитного рейтингу за нацiональною шкалою на рiвнi
uaA. Позичальник (банк) з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможнiстю
порiвняно з iншими українськими позичальниками або борговими iнструментами.
06 вересня 2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку було переобрано Раду
Банку.
20.09.2018 року АТ <АЙБОКС БАНК> визначено Нацiональним банком України одним з банкiв,
який має право здiйснювати випуск електронних грошей та отримав погодження Правил
використання електронних грошей на базi наперед оплачених карток мiжнародної платiжної
системи MasterCard.
Так як банкiвська дiяльнiсть характеризується пiдвищеними ризиками порiвняно з iншими
видами комерцiйної дiяльностi, то у АТ "АЙБОКС БАНК" процес управлiння ризиками
розглядається як ключовий напрям банкiвського менеджменту. Значна увага придiляється
вивченню ризикових сфер i основних видiв ризикiв, пошуку ефективних методiв монiторингу,
оцiнки, аналiзу та контролю банкiвських ризикiв, а також створенню вiдповiдної системи
управлiння ризиками. З погляду сфер виникнення та можливостей управлiння банкiвськi
ризики подiляють на зовнiшнi та внутрiшнi. До зовнiшнiх належать ризики, виникнення яких
зумовлене змiнами у зовнiшньому щодо банку середовищi й безпосередньо не пов'язанi з його
дiяльнiстю. Серед зовнiшнiх ризикiв особливе мiсце посiдають полiтичнi, правовi, соцiальнi та
економiчнi ризики, виникнення яких зумовлене загостренням економiчної кризи в країнi,
полiтичною нестабiльнiстю, забороною або обмеженнями на перерахування коштiв за кордон,
консолiдацiєю боргiв, уведенням ембарго, скасуванням iмпортних лiцензiй, вiйнами, змiнами у
законодавствi тощо. До внутрiшнiх належать ризики, що виникають безпосередньо в процесi
дiяльностi банку й зумовленi кiлькiстю його клiєнтiв, партнерiв, зв'язкiв, спектром банкiвських
операцiй i послуг. Внутрiшнi ризики порiвняно iз зовнiшнiми краще пiддаються iдентифiкацiї та
оцiнцi. У свою чергу внутрiшнi ризики за сферою виникнення подiляються на фiнансовi та
операцiйнi. Фiнансовi ризики визначаються ймовiрнiстю фiнансових втрат i пов'язуються з
непередбаченими змiнами обсягiв, структури, дохiдностi та вартостi активiв i пасивiв банку. До
фiнансових належать такi ризики: -кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для
надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе
зобов'язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати
взятi на себе зобов'язання; -ризик лiквiдностi- визначається як наявний або потенцiйний ризик
для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть Банку виконати зобов'язання у
належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат. Ризик лiквiдностi виникає через
нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або
виконувати позабалансовi зобов'язання; -валютний ризик- це наявний або потенцiйний ризик
для надходжень або капiталу, який виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних
валют та цiн на банкiвськi метали; -ринковий ризик -це наявний або потенцiйний ризик для
надходжень та капiталу, який виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та
товарiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами, якi є в торгiвельному портфелi; - ризик
змiни процентної ставки-це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який
виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на
прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових
iнструментiв; - ризик змiни вартостi ресурсiв - виникає внаслiдок рiзницi в строках погашення
(для iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою) та переоцiнки величини ставки (для
iнструментiв зi змiнною вiдсотковою ставкою) банкiвських активiв, зобов'язань i
позабалансових позицiй; Операцiйнi ризики виникають внаслiдок створення i впровадження
нових банкiвських продуктiв та послуг, неможливостi здiйснення своєчасного i повного

контролю за фiнансово-господарським процесом банку тощо. До операцiйних ризикiв належать:
- операцiйно -технологiчний ризик (ризик системи) - це наявний або потенцiйний ризик втрат
банку, пов'язаних iз використанням технiчних засобiв, високотехнологiчного обладнання i
технологiй. Виникнення цього виду ризику зумовлене збоями комп'ютерної технiки або мереж
зв'язку, помилками в математичних моделях, формулах i розрахунках, недолiками в
iнфраструктурних пiдсистемах банку тощо. - ризик зловживань - це наявний або потенцiйний
ризик втрат банку, зумовлений шахрайством, розтратами, оприлюдненням конфiденцiйної
iнформацiї службовцями або клiєнтами банку, використанням конфiденцiйної iнформацiї
керiвництвом банку у власних цiлях, вiдмиванням грошей тощо. - документарний ризик - це
наявний або потенцiйний ризик втрат банку, зумовлений виникненням помилок пiд час
укладання угод, якi можуть призвести до невиконання окремих положень угоди або взятих
ранiше зобов'язань, порушення судової справи тощо. - ризик трансакцiї - це наявний або
потенцiйний ризик втрат банку, який виникає в процесi укладання i реєстрацiї угод, пiдписання
контрактiв, виконання розрахункiв, поставки цiнних паперiв, валюти, предметiв лiзингу тощо.
Цей вид ризику тiсно пов'язаний з технологiчним, документарним та операцiйним ризиками.
Типовим прикладом ризику трансакцiї є здiйснення зустрiчних платежiв, коли моменти переказу
коштiв не синхронiзованi. В цьому випадку та сторона, яка здiйснює платiж першою, бере на
себе ризик трансакцiї. - операцiйний ризик- ризик прямих i непрямих фiнансових збиткiв
внаслiдок помилок або неправильної роботи внутрiшнiх бiзнес-процесiв, персоналу, систем або
внаслiдок впливу зовнiшнiх подiй. Система управлiння операцiйними ризиками Банку базується
на рекомендацiях Базельского комiтету та новiтнiх пiдходах щодо органiзацiї управлiння
ризиками та пiдвищення ефективностi виробництва. Модель управлiння операцiйними ризиками
передбачає постiйне та послiдовне виконання iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв, розробку заходiв
мiнiмiзацiї i контролю рiвня впливу ризикiв, а також постiйний монiторинг як внутрiшного, так i
зовнiшнього бiзнес-середовища, розробку i вiдпрацювання процедур безперервностi ведення
бiзнесу. Головними iнструментами системи управлiння операцiйними ризиками є проведення
самооцiнки ризикiв пiдроздiлами Банку, аналiз внутрiшнiх процесiв органiзацiї з метою
iдентифiкацiї ризикiв, моделi якiсної та кiлькiсної оцiнки ризикiв, аналiз ефективностi
впроваджених контролiв та показникiв ключових iндикаторiв ризику. Впроваджена система
управлiння операцiйними ризиками дозволяє оперативно та адекватно реагувати на внутрiшнi та
зовнiшнi загрози, що можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Банку; - стратегiчний ризик- це
наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi
управлiнськi рiшеннi, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування та
змiни в бiзнес-середовищi. Цей ризик виникає внаслiдок несумiсностi стратегiчних цiлей Банку;
бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлей; ресурсiв, задiяних для досягнення цих
цiлей та якостi їх реалiзацiї. - юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для
надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог
законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через
можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил; - ризик втрати репутацiїце наявний або потенцiйний ризик втрат банку, який виникає внаслiдок скорочення клiєнтської
бази або вiдпливу грошових коштiв у зв'язку з неспроможнiстю банку пiдтримувати свою
репутацiю як надiйної та фiнансово стiйкої установи. Втрата довiри до Банку з боку вкладникiв i
клiєнтiв може призвести до вiдпливу коштiв i, як наслiдок, неплатоспроможностi. З метою
мiнiмiзацiї ризику втрати репутацiї керiвництво банку розробляє та впроваджує заходи,
спрямованi на врахування та мiнiмiзацiю всiх банкiвських ризикiв, забезпечення дохiдностi та
рентабельностi банкiвських операцiй, дотримання нормативно встановлених вимог до рiвня
лiквiдностi банкiвського балансу, нарощування капiтальної бази тощо. Найбiльш суттєвий з усiх
видiв ризикiв, що приймає на себе Банк є кредитний ризик. Система управлiння кредитним
ризиком включає таке: а) полiтику та положення про управлiння кредитним ризиком. (Цi
полiтика та положення пiдлягають перiодичному перегляду); б) положення про кредитування,
яке враховує як балансовi, так i позабалансовi операцiї Банку, а саме: - регламентують типи й

умови кредитiв та iнших операцiй, що несуть кредитний ризик; - враховують характер ринкiв та
галузей, яким надаватимуться кредити; - передбачають розгляд до взяття зобов'язання про
надання кредиту, рiзної iнформацiї, зокрема, про фiнансовий стан позичальника, характер та
вартiсть застави, характер позичальника та його спроможнiсть погасити кредит згiдно з угодою,
фiнансову вiдповiдальнiсть гаранта тощо; - адекватно враховують концентрацiю кредитного
ризику i пов'язаних iз ним потенцiйних ризикiв; - iншi питання, що пов'язанi з кредитуванням,
зокрема порядок та процедура визначення процентної ставки за кредитом та необхiдної застави;
- положення про лiмiти ризику на одного контрагента, групу взаємопов'язаних контрагентiв, за
галузями або секторами економiки, за географiчними регiонами або iншими кредитними
операцiями, якi можна розглядати в сукупностi (експозицiями); (Цi положення мають
враховувати всi компоненти кредитного ризику, як балансовi, так i позабалансовi, на якi
наражається Банк, а також можливий вплив iнших категорiй ризикiв); - чiтко визначену систему
повноважень з прийняття рiшень щодо ухвалення операцiй, що несуть кредитний ризик; комплексну систему оцiнки кредитного ризику; в) належну iнформацiйну базу, яка: - дозволяє
керiвництву приймати об?рунтованi рiшення про надання кредитiв i оцiнювати ризик на
постiйнiй основi; - надає iнформацiю про розмiр, призначення та джерело заборгованостi, а
також дозволяє оцiнити здатнiсть позичальника своєчасно її погасити; - забезпечує iнформацiєю
для своєчасного реагування i застосування вiдповiдних правових санкцiй проти позичальника; надає можливiсть здiйснювати адекватне адмiнiстрування i монiторинг кредиту, кредитних
операцiй; - дає змогу пiдтримувати зберiгання i оброблення даних за попереднi перiоди; г)
процес iдентифiкацiї кредитiв, якiсть яких погiршується; д) належну роботу з проблемними
активами, яка включає таке: - безперервне управлiння кредитними експозицiями (операцiями в
їх сукупностi), що вимагають посиленої уваги; - перiодичнi перевiрки якостi активiв для
iдентифiкацiї проблемних активiв; - методику iдентифiкацiї, оцiнки, облiку кредитiв, якiсть яких
погiршується, та створення пiд них вiдповiдних резервiв; - порiвняння загальних сум
проблемних активiв iз капiталом; - оцiнку потенцiйних збиткiв за проблемними активами i
формування резервiв, достатнiх для покриття цих збиткiв; е) пiдготовку та подання перiодичних
звiтiв керiвникам i Спостережнiй радi Банку з достатньою iнформацiєю для оцiнки рiвня ризику.
Цi звiти мають включати таке: - перелiк кредитiв у розрiзi класифiкацiї за ризиком; - аналiз
проблемних кредитiв; - оцiнку напряму ризику в кредитному портфелi; - iнформацiю про
проблемнi кредити за пiдроздiлами Банку (Головним банком та вiддiленнями), галузями, видами
забезпечення тощо; - аналiз змiн рiвня резервiв Банку на основi рiвня i тенденцiй змiн
проблемних активiв i загальної суми кредитiв; - аналiз концентрацiї кредитiв за клiєнтами,
пов'язаними з ними особами, галузями економiки i регiонами; є) функцiю незалежних перевiрок
кредитної дiяльностi, призначенням яких є аналiз якостi як окремих кредитiв, так i кредитного
портфеля у цiлому. (Результати цього аналiзу мають подаватися Правлiнню i Радi Банку на
регулярнiй основi). Для зменшення ризикiв Банк виконує наступнi дiї: - кредитний ризик, ризик
змiни процентної ставки: здiйснюється iдентифiкацiя, оцiнка та вимiрювання кредитного
ризику. Банк управляє кредитним ризиком як на iндивiдуальному, так i на портфельному рiвнi.
Кредитна полiтика Банку переглядається на регулярнiй основi вiдповiдно до змiни економiчної
ситуацiї / макроекономiчних ризикiв. З урахуванням нестабiльної економiчної ситуацiї,
кредитування вiдбувається виключно вiдповiдно до вимог кредитної полiтики в частинi
допустимих лiмiтiв ризику (в т.ч. галузевих), параметрiв, покриття забезпеченням та дотримання
стандартних банкiвcьких продуктiв. Особлива увага придiляється аналiзу фiнансової стiйкостi
позичальникiв, монiторинг їх платоспроможностi. - ризик лiквiдностi, ринковий, валютний
ризики, ризик фiнансових iнституцiй: управлiння даними ризиками здiйснюється методами
контролю розмiру валютної позицiї, чутливостi банку до стресових змiн курсiв валют та
розрахунку їх волатильностi. Крiм того, аналiзуються розриви по фiнансовим потокам вiд
процентних активiв i оцiнюється вплив на прибуток банку реалiзацiї стрес-сценарiїв. На всi
ризики встановлюються лiмiти i надаються рекомендацiї щодо зниження наявних ризикiв
вiдповiдним органам Банку-операцiйний ризик - проводиться самооцiнка операцiйного ризику,

аналiз процесiв та продуктiв Банку в частинi схильностi до операцiйного ризику, монiторинг
зовнiшнього середовища фiнансових установ з метою iдентифiкацiї ризикiв, сбiр статистичної
iнформацiї стосовно випадкiв реалiзацiї iнцидентiв операцiйного ризику, оцiнка виявлених
ризикiв, розробка заходiв та контролiв з метою мiнiмiзацiї частоти проявiв та наслiдкiв
операцiйного ризику.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Голова Правлiння АТ <АЙБОКС БАНК> Хейло Галина Михайлiвна та Головний бухгалтер
Банку пiдтверджують, що промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2019 року, пiдготовлена
згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтност,
вимогами Нацiонального
банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України за 2
квартал 2019 року, вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть",
мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки банку. Керiвництво вважає, що промiжна скорочена окрема фiнансова
звiтнiсть вiдображає всi коригування, необхiднi для достовiрного подання фiнансового стану
Банку, результатiв дiяльностi, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових
коштiв за промiжний звiтнiй перiод, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України <Про
цiннi папери та фондовий ринок>.
Промiжна фiнансова звiтнiсть Банку за 2 квартал 2019 року не була перевiрена аудитором.

