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26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
4. Місцезнаходження: 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Дiлова 9А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
6. Адреса електронної пошти: bank@iboxbank.online
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Протокол №96 вiд 25.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.iboxban
k.online/ua/richniy_
zvit_emitenta.html

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
46. Примiтки:
Емiтент не приймає участi у створеннi юридичних осiб.
Корпоративний секретар штатним розписом не передбачено.
Фiлiали чи вiдокремленi структури - вiдсутнi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не розкривалася, бо у АТ "АЙБОКС БАНК" вiдсутнi
судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, посадовi
особи;
Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)
- про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтентам, в разi iї
звiльнення вiдсутнi, у зв'язку з тим, що АТ "АЙБОКС БАНК" не виплачувалося
Перелiченi в iнформацiї засновники - це засновники Банку на момент його створення.
Вiдсоток акцiй, належних цим засновникам, вказано за станом на кiнець дня 31.12.2018 р.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не заповнювалась, оскiльки

змiн за звiтний перiод не було.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи емiтента у 2018 роцi загальними
зборами не приймалось.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не
заповнювалась, оскiльки змiн за звiтний перiод не було.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не заповнювалась, оскiльки
змiн за звiтний перiод не було.
Облiгацiї протягом звiтного року Банком не випускалися.
Iншi цiннi папери протягом звiтного року Банком не випускалися.
Похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися та не придбавалися.
Власнi акцiї протягом звiтного року Банком не викупалися.
Забезпечень випуску боргових цiнних паперiв Банком не проводилось.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi. Емтiент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента не заповнювалась, оскiльки у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери
(крiм акцiй) вiдсутнi.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу не заповнювалась, оскiльки працiвникiв, у власностi
яких наявнi акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, немає.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки таких обмежень щодо обiгу не вiдбувалось.
про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не заповнювалась, оскiльки такi
обмеження вiдсутнi.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не складається банками.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється,
тому що банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, тому що банк не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в 2018 роцi не
приймались.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв в 2018 роцi не приймались.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть в
2018 роцi не приймались.
Борговi цiннi папери протягом 2018 року Банком не випускались.
Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного року Банком не
випускались.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi (МСФЗ) та надається згiдно п.31 32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/агента), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним
субєктом забезпечення окремо) вiдсутня.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi Банком не подається у зв"язку з тим, що емiсiя цiльових
облiгацiй пiдприємств протягом звiтного року не проводилась.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента та iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини,
умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у зв'язку з
вiдсутнiстю такої iнформацiї у емiтента.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не заповнювалась, оскiльки такi договори
протягом 2018року не укладалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 № 365617
3. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
200004100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
259
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
----10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
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 у іноземній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
5) МФО банку
320478
6) Поточний рахунок
1600001905
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
№ 1552

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

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

Строк дiї лiцензiї необмежений
№ 1552
20.08.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений
№ 918
09.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений
№ 918
09.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

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

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

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

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове
агентство
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Визначення
uaA
рейтингової оцінки
емітента 07.08.2018
Оновлення
uaA+
рейтингової оцінки
емітента 25.01.2019

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Постанова

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

НКЦПФР

грошовi кошти у

АТ "АЙБОКС БАНК"

№640-ДП-ДУ,
20.12.2018

розмiрi 4080грн.

було оплачено штраф
у повному розмiрi.
Повiдомляємо, що з
метою виконання
вищезазначеного
Розпорядження, АТ
"АЙБОКС БАНК"
(надалi - Банк) було
укладено договiр з
ТОВ
"Науково-виробниче
пiдприємство
"ФОТОН" (надалi НВП "ФОТОН") №19
вiд 11.02.2019 р. на
створення комплексної
системи захисту
iнформацiї та
супроводження
процедури її
державної експертизи.
В процесi виконання
договору, проведено
наступнi дiї:
вiдпрацьованi
необхiднi
нормативно-розпорядч
i банкiвськi документи
(накази про
призначення комiсiй з
обстеження та
категорування об'єкта
iнформацiйної
дiяльностi (надалi
-IОД), оформленi Акти
обстеження та
категорування ОIД,
створенi журнали
облiку роботи
користувачiв IОД,
iнструкцiї
адмiнiстраторiв,
положення про службу
захисту iнформацiї,
план захисту
iнформацiї, iнструкцiя
користувача,
формуляр, програма та
методика попереднiх
випробувань, створено
Технiчне завдання
"Комплексна система
захисту iнформацiї в
iнформацiйно-телеком
унiкацiйнiй системi

депозитарної установи
АТ "АЙБОКС").
Технiчне
завдання на створення
КСЗI передано
Виконавцем на
погодження до
Держспецзв'язку
України.
Орiєнтовний строк
погодження ТЗ,
проведення дослiдної
експлуатацiї КСЗI ОIД
та оформлення
результатiв державної
експертизи в
Держспецзв'язку
України (отримання
Атестату вiдповiдностi
на КСЗI для
депозитарної установи
Банку) вiдповiдно
Договору, становить
приблизно 3 мiсяця.
З огляду на перелiченi
вище фактори,
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"АЙБОКС БАНК"
звертається з
проханням
продовжити термiн
виконання
Розпорядження до 30
липня 2019 року.
Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура Банку затверджується рiшенням Ради АТ "Айбокс Банк".
Загальна органiзацiйна структура розроблена на пiдставi чинного законодавства , Статуту Банку
та складається iз органiв управлiння та контролю i структурних пiдроздiлiв, що забезпечують
дiяльнiсть Банку.
Вищим органом управлiння АТ "Айбокс Банк" є Загальнi збори акцiонерiв. В перервi мiж
проведенням Загальних зборiв iнтереси акцiонерiв представляє Рада Банку, яка здiйснює захист
прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Виконавчим органом Банку, яким
здiйснюється керiвництво i управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння Банку, яке
очолює Голова Правлiння. Правлiння Банку пiдзвiтне Загальним зборам i Радi Банку,
органiзовує виконання їх рiшень.

Дiяльнiсть Банку забезпечують такi структурнi одиницi та пiдроздiли:
1. Департамент роздрiбних продуктiв
1.1. Управлiння продажу банкiвських продуктiв
1.2. Управлiння грошових переказiв
1.3.Управлiння проектiв роздрiбного бiзнесу
1.4. Управлiння маркетингу та реклами
1.5. Управлiння карткових продуктiв
Метою дiяльностi Департаменту є забезпечення якiсного та ефективного задоволення потреб
клiєнтiв роздрiбного бiзнесу Банку.
2. Управлiння бек офiсу
3.Управлiння обслуговування клiєнтiв
- Вiддiл перерахування готiвки
- Вiддiл касових операцiй
4.Управлiння валютного контролю
5.Управлiння кредитування
- Вiддiл оцiнки та монiторингу застави
6. Вiддiл iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей
7.Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй
8.Управлiння звiтностi
9. Планово-бюджетне управлiння
10. Казначейство
10.1. Управлiння дилiнгу
10.2. Управлiння кореспондентських рахункiв
10.3. Управлiння цiнних паперiв
10.3.1. Вiддiл депозитарних операцiй
- Сектор з обслуговування рахункiв у цiнних паперах
- Сектор з обслуговування активiв iнвестицiйних фондiв
10.3.2. Вiддiл фондових операцiй
11. Управлiння аналiзу та контролю за ризиками
12. Управлiння правового забезпечення
13. Управлiння iнформацiйних технологiй
- Вiддiл пiдтримки iнфраструктури
- Вiддiл супроводження операцiйного дня банку
- Вiддiл супроводження комп'ютернних систем
14. Управлiння фiнансового монiторингу
15.Вiддiл комплаєнсу та внутрiшнього контролю
16. Вiддiл дiловодства
17.Вiддiл внутрiшнього аудиту
18. Вiддiл по роботi з персоналом
19. Загальний вiддiл
20. Адмiнiстративно-господарський вiддiл
21. Вiддiл охорони працi
22. Управлiння банкiвської безпеки
- Вiддiл охорони
- Вiддiл економiчної безпеки
- Вiддiл iнформацiйної безпеки
Структура Банку органiзована таким чином, щоб забезпечити здiйснення всього перелiку
банкiвських операцiй iз зручними каналами отримання рiзноманiтних послуг. Протягом 2018
року структура Банку постiйно удосконалювалась та приводилась у вiдповiднiсть до вимог
швидкозростаючого бiзнесу, змiн у кон'юнктурi ринку банкiвських послуг.
Станом на 31.12.2018р.регiональна мережа Банку представлена 48 вiддiленнями, що на 6

вiддiлень бiльше у порiвняннi з попереднiм роком.
-Перше Київське вiддiлення, м. Київ, вул. Златоустiвська, 47-49
-Третє Київське вiддiлення , м. Київ, вул. Сагайдака, 101 (лiтера "Ш").
-Київське вiддiлення №4, м. Київ, вул. Семена Скляренка, буд. 17
-Житомирське вiддiлення, м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, 22
- Львiвське вiддiлення №97, м. Львiв, вул. Зелена, 64
- Миколаївське вiддiлення №100, м. Миколаїв, пр.-т Центральний, 71/3
- Київське вiддiлення №7, м. Київ, Бессарабська площа, 2
- Бориспiльське вiддiлення №8, Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2/6
- Київське обласне вiддiлення №21, Київська область, Києво-Святошинський р-н, смт Чабани,
вул. Кiрова, 162
-. Київське обласне вiддiлення №22, Київська обл, Києво-Святошинский р-н, с.Петропавлiвська
Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, 2. (тимчасово призупинене)
- Київське вiддiлення №23, м. Київ, Днiпровська набережна, 33
- Київське вiддiлення №24, м. Київ, бульвар Кольцова, 12
- Київське вiддiлення №25, м. Київ, вул. Горького, 176
- Київське вiддiлення №26, м. Київ, Днiпровська набережна, 33
- Київське вiддiлення №27, м. Київ, вул. Вербицького, 30
-Київське вiддiлення №28, м. Київ, вул. Iнженерна, 1 (тимчасово призупинене)
- Київське вiддiлення №32, м. Київ, бул. Дружби Народiв, 30-А .
- Київське вiддiлення №38, м. Київ, вул. Ярославська, 56-а
-Київське вiддiлення №39, м. Київ, вул. Сосюри, 3-б (тимчасово призупинене)
- Київське вiддiлення №44, м. Київ, вул. Горького, 176
- Київське вiддiлення №46, м. Київ, вул. Горького, 176
- Київське вiддiлення №49, м. Київ, вул. Iрпiнська, 76
- Київське вiддiлення №50, м. Київ, вул. Антоновича, 115, КП "Володимирський ринок"
- Київське вiддiлення №52, м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1а
- Київське вiддiлення №55, м. Київ, вул. Берковецька, 6, ТЦ "Ашан"
-Київське вiддiлення №61, м. Київ, проспект Возз`эднання, 2/1-А, торгово-офiсний центр
"Дарниця".
-Київське вiддiлення №63, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 1-Б, ТРК "ПРОСПЕКТ".
- Київське вiддiлення №65, м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, Борщагiвський торговельний комплекс.
- Київське обласне вiддiлення №68, Київська обл, Києво-Святошинский р-н, с. Стоянка,
автошлях Київ-Чоп 20 км, примiщення АЗС "КЛО".
-Київське вiддiлення №71, м.Київ. проспект Науки, 4/2 Б
- Київське вiддiлення №73, м. Київ, вул. Столичне шосе, 104-А, авторинок <Центральний>
- Київське вiддiлення №79, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,
примiщення магазину "Секунда".
(тимчасово призупинене).
-Київське вiддiлення №80, м. Київ, пр-т Московський, буд. 21, примiщення магазину
"Фокстрот".
-Київське вiддiлення №81, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13/1, примiщення магазину
"ЕКО".
- Київське вiддiлення №83, м. Київ, пр-т Правди, 58, примiщення магазину "Сiльпо" .
-Київське вiддiлення №92, м. Київ, вул. Архiтектора Вербицького, буд. 1, примiщення ТЦ "New
Way".
-Київське вiддiлення №101, м. Київ, Дарницький бульвар, 8 А, примiщення магазину "Сiльпо".
-Київське вiддiлення №103, м. Київ, провулок Карельський, 3, примiщення магазину "Сiльпо"
На протязi 2018р. змiн в органiзацiйнiй структурi банку у вiдповiдностi з попереднiм роком не
вiдбулося.
Банк динамiчно розвивається шляхом надання послуг бiльш широким колам контрагентiв та
населенню.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2018р.
складає 259 осiб. Iз них 1 сумiсник, 47 осiб.
За 2018 рiк фонд оплати працi склав 33 521 тис.грн., витрати повязанi з вiдрахуваннями - 7 191
тис.грн. За 2017рiк фонд оплати працi становив 29 242,1 тис. грн. Порiвняно з 2017р. фонд
оплати збiльшився на 4 278,9тис.грн. Збiльшення фонду оплати працi є результатом
пiдвищення заробiтної плати та збiльшення кiлькостi працiвникiв.
Кадрову програму Банку спрямовано на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
Щорiчно Банк здiйснює пiдготовку працiвникiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї через участь у
короткострокових та сердньострокових навчальних програмах, семiнарах i тренiнгах, якi
проходять в Українi. Також працiвники приймають участь у мiжнародних програмах
пiдвищення квалiфiкацiї.
За напрямками дiяльностi, яка вимагає вiд спецiалiстiв Банку особливих знань, якi
пiдтверджуються вiдповiдними квалiфiкацiйними свiдоцтвами та сертифiкатами, постiйно
проводиться належна пiдготовка та участь у таких навчальних програмах.
Значна група спецiалiстiв здобуває вищу освiту чи другу вищу освiту за економiчним або
фiнансовим напрямком.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
1.Асоцiацiя "УкрСВIФТ", 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Цiлi Асоцiацiї:
- Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та
комунiкацiй
- Формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем
на Українi
- Представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами
СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах
- Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у
СВIФТ
- Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ
- Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв
- Iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi
стосуються передачi фiнансової iнформацiї
- Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ
- Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та
користувачiв СВIФТ на Українi

- Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання.
Банк є членом з 12.08.2005.
2. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), Avenue Ad?le 1, B-1310,
La Hulpe, BELGIUM
SWIFT є мiжнародною мiжбанкiвською системою передачi iнформацiї i здiйснення платежiв.
21.09.2005 пiдтверджено отримання заявка Банку на членство у SWIFT.
11.10.2005 Банку вiдкрито рахунок i присвоєно вiдповiдний код.
3. Мiжнародна платiжна органiзацiя Visa International Service Association, USA, California, San
Francisco, Financial district, market street, 595
Членство у VISA Int. дозволяє банкам емiтувати платiжнi картки зазначенної системи. Також
VISA Int. авторизує та маршрутизує всi платежi, якi проходять по картам, проводить
мiжбанкiвськi операцiї по вiдшкодуванню та списанню коштiв, здiйснює загальний контроль по
операцiям з використанням платiжних карток.
Банк є членом з 16.05.2008.
4. Професiйна асоцiацiя Реєстраторiв та Депозитарiїв (ПАРД), 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
буд. 18/7, кiм. 205, 206.
ПАРД створена з метою сприяння здiйсненню професiйної дiяльностi на фондовому ринку
членами ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки,
пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв ПАРД. Метою створення та дiяльностi ПАРД не є
досягнення угоди щодо розподiлу фондового ринку, а також не є координацiя дiяльностi її
членiв на цьому ринку у жодний спосiб, який би порушував законодавство про захист
економiчної конкуренцiї.
Банк є членом з 26.04.2005 року. Термiн участi - безстроковий.
5. ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1.
Мета дiяльностi - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування
бiржового ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної складової
економiчної полiтики країни, з метою надання суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на
фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових механiзмiв регулювання.
Банк є членом з 20.05.1996 року.
6. ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> (01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44)
ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в
режимi реального часу.
Банк став членом фондової бiржi 04.07.2007 року.
7. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi", 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"
(до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") була заснована 14 грудня 2004
року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю
об'єднання як саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку, що видане
НКЦПФР 22 травня 2012 року № 3.
Мета та завдання Асоцiацiї: виконання функцiй та повноважень саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства України,
представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx
представництва в органах державної влади, професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї
фахiвцiв членiв Асоцiацiї, iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює
їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього, розробка та контроль за
дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з фiнансовими
iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї та iнших
документiв, передбачених законодавством, створення системи довiри iнвесторiв до професiйних

учасникiв фондового ринку, сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними
учасниками фондового ринку.
Банк набув статусу учасника 17.06.2010 року.Термiн участi - безстроковий.
8. ПАТ Фондова бiржа <Перспектива> , 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30 .
ПАТ Фондова бiржа <Перспектива> є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України.
Банк набув статусу члена бiржi16.07.2016р.
9. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, 010342, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33-Б
Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у
сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою забезпечення захисту
iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв.
Банк є учасником Фонду. Дата реєстрацiї у Фондi - 02.09.1999 року. Свiдоцтво № 003 вiд
16.10.2012.
10. Асоцiацiя <Незалежна асоцiацiя банкiв України> (03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72 (лiтера А), прим. 6)
Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: захист прав та законних iнтересiв членiв
Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами,
установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань
функцiонування банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми
особами; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного
функцiонування банкiвської системи; участь в розробцi державних програм розвитку
банкiвської системи; вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у
банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; налагодження вiдносин з
банками та банкiвськими об'єднаннями iнших країн; створення позитивного iмiджу банкiвської
системи України; Статут Асоцiацiї <Незалежна асоцiацiя банкiв України> 3 сприяння розвитку
та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України.
Звернення АТ <Айбокс Банк> про вступ до Незалежної асоцiацiї банкiв України схвалено на
засiданнi Ради НАБУ 10.12.2015
11. "Нацiональна платiжна система "Український платiжний простiр" (01601, Україна, Київ, вул.
Iнститутська, 9)
Нацiональна платiжна система ПРОСТIР - це система роздрiбних платежiв, у якiй розрахунки за
товари та послуги, отримання готiвки та iншi операцiї з нацiональною валютою здiйснюються за
допомогою електронних платiжних засобiв, а саме платiжних карток ПРОСТIР Платiжна
система ПРОСТIР створена Нацiональним банком України. Повна назва системи ПРОСТIР Нацiональна платiжна система <Український платiжний простiр>. До ребрендингу, проведеного
у 2016 роцi, платiжна система ПРОСТIР мала назву Нацiональна система масових електронних
платежiв (скорочено НСМЕП).
АТ <Айбокс Банк> є учасником ПРОСТIР на пiдставi свiдоцтва про членство №73 вiд
12.10.2011р.
12. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО
КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ" (02002, Україна м. Київ, вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11)
<Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй> зареєстроване 29.07.2005 р. та дiє на основi
Закону України № 2704-IV вiд 23.06.2005 р. <Про органiзацiю формування та обiгу кредитних
iсторiй>. На даний момент ПВБКI дiє на пiдставi безстрокової лiцензiї Держфiнпослуг АГ
№505535 вiд 02.02.2012р.
ПВБКI першим серед бюро кредитних iсторiй України отримало лiцензiю Мiнiстерства юстицiї
України вiд 26.01.2007 р. № 307652 на здiйснення дiяльностi пов'язаної iз збиранням,
обробленням, зберiганням, захистом, використанням iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю.
Бюро створене у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю за участю Асоцiацiї
українських банкiв, 33 банкiв, 2 страхових i лiзингової компанiї та iсландської компанiї
КредитIнфо Груп. Серед учасникiв бюро - найбiльшi банки України, якi є лiдерами на ринку
кредитування населення, що надає можливiсть мiжнародним експертам оцiнювати частку бюро

на ринку у розмiрi 75%.
БЮРО веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає банкам i небанкiвським
фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем пiдтримки прийняття
рiшень та управлiння ризиками.
Споживачами послуг ПВБКI виступають банки, страховi i лiзинговi компанiї, кредитнi спiлки,
компанiї, що надають послуги зв'язку тощо.
На сьогоднiшнiй день партнерами бюро є 105 банкiв з 120 працюючих та бiльше 70
небанкiвських органiзацiй (страховi, лiзинговi, фiнансовi компанiї та кредитнi спiлки). Також
партнерами бюро є Асоцiацiя українських банкiв, компанiя КредитIнфо Груп, МВС України,
Нацiональний банк України та iншi.
Основним продуктом Бюро є кредитнi звiти, якi мiстять iдентифiкацiйну iнформацiю щодо
позичальника та данi по виконанню ним своїх фiнансових зобов'язань. Окрiм кредитних звiтiв
ПВБКI пропонує ряд послуг, що забезпечують управлiння фiнансово кредитною дiяльнiстю,
включаючи розробку стратегiї кредитування та управлiння кредитними ризиками.
ПАТ <Айбокс Банк> є партнером ПВБКI на пiдставi договору №1/13/2 вiд 31.01.2013р.
13.Мiжнародна платiжна система MasterCard Worldwide.Мiсцезнаходження: 2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA. MasterCard International Incorporated - мiжнародна платiжна система,
що об'єднує 22 тисячi фiнансових пiдприємств в 210 країнах свiту. Заснована в 1966 роцi в
результатi згоди мiж декiлькома американськими банками в утвореннi асоцiацiї. Сучасна
платiжна система MasterCard International Incorporated пропонує широкий вибiр карткових
продуктiв для фiзичних та юридичних осiб.Банк став асоцiйованим членом в 2017 р.
14.М iжнародна платiжна система "Sigue Money Transfer", платiжною органiзацiєю якої є
компанiя CEL.INT LTD ? резидент Великобританiї. Призначення мiжнародної платiжної
системи "Sigue Money Transfer" - транзакцiї грошових переказiв мiж фiзичними особами.
Перекази здiйснюються в доларах США та євро. Банк став учасником системи 07.08.2017р.
15.RIA Money Transfers - третя за величиною у свiтi система грошових переказiв для фiзичних
осiб. Компанiя Ria Financial Services, що входить до групи Euronet, має велику мережу власних
офiсiв i агентiв бiльш нiж 235 000 пунктiв обслуговування в 133 країнах Пiвнiчної i Латинської
Америки, Європи, активно розширює свою присутнiсть в Азiї, Африцi, Океанiї. Основна доля
переказiв за системою RIA доводиться на країни Пiвнiчної, Пiвденної Америки, Захiдної i
Центральної Європи, i Близького Сходу. На ринку грошових переказiв України RIA працює з
2010 року.
Банк став учасником системи 07.08.2017р.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Банк не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика АТ <АЙБОКС БАНК> базується на вимогах чинного законодавства,
нормативних актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi
його складовi: органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї

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

внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку
та складання i подання звiтностi вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк АТ <АЙБОКС БАНК> ?рунтується на таких основних принципах:
повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю
про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що
приймаються згiдно з нею;
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у
звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i
зобов'язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно
та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи контрольованi ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як
очiкується, призведе до отримання економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня
заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його
дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити
масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату
звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом
чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу
i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку
пiсля вирахування всiх зобов'язань;
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики.
Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового
об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за
вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком
немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну
дату.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв
Вартiсть необоротних активiв (матерiальних та нематерiальних) пiдлягає амортизацiї (крiм
вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй, необоротних активiв утриманих для
продажу, iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю).
Амортизацiя не нараховується за об'єктами основних засобiв, що є предметами антикварiату.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється на одну з дат, що настає ранiше: на
дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, на дату
переведення активiв до категорiї iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою
вартiстю, або на дату припинення визнання активiв. Амортизацiя не нараховується, якщо

балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Банк при придбаннi основних засобiв, якi були у використаннi, визначає строк корисного
використання з дати введення в експлуатацiю даного об'єкта.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв
переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Амортизацiя об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв нараховується виходячи з нового
строку корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання.
Необоротнi активи, що повнiстю амортизованi i використовуються банком у його дiяльностi, у
бухгалтерському облiку вiдображаються за вiдповiдними рахунками з облiку первiсної
(переоцiненої) вартостi активiв та нарахованого зносу (накопиченої амортизацiї) до часу
списання їх з балансу.
Амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв Банк нараховує щомiсячно iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починається з першого числа
мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв i нематерiальних активiв став
придатним для корисного використання та був введений у експлуатацiю, i припиняється,
починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття (припинення визнання)
об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв або переведення його до категорiї
iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю, чи до категорiї
необоротних активiв, утримуваних для продажу.
Матерiальнi активи, строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року, а вартiсть
не перевищує 6 000 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100
вiдсоткiв вiд їх вартостi в першому мiсяцi їх використання.
Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається
дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12.
Вiдновлення корисностi об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв, що облiковуються
за переоцiненою вартiстю, включається до складу доходiв звiтного перiоду з вiдображенням
рiзницi мiж сумою чергової (останньої) дооцiнки залишкової вартостi об'єкта основних засобiв i
нематерiальних активiв i сумою перевищення в складi додаткового капiталу.
Метод оцiнки вартостi запасiв
Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2 <Запаси>.
Запаси матерiальних цiнностей визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути
достовiрно визначена.
До складу запасiв матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що призначенi для
забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг. Запаси матерiальних цiнностей
складаються з господарських матерiалiв, що використовуються не бiльше нiж один рiк.
Придбанi матерiальнi цiнностi вiдображаються в бухгалтерському облiку Банку за балансовим
рахунком 3402 <Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб> за первiсною вартiстю
(фактичною сумою коштiв, сплачених за певну одиницю запасiв матерiальних цiнностей пiд час
придбання) i не переоцiнюються на дату балансу.
Передавання матерiальних цiнностей в експлуатацiю Банк здiйснює за вартiстю, що
визначається за методом вартостi перших за часом надходження запасiв - <перше надходження перший видаток> (ФIФО).
Вартiсть матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання
об'єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат, а використаних
для полiпшення об'єкта основних засобiв - за рахунками капiтальних iнвестицiй.
Ювiлейнi i пам'ятнi монети карбованцевого номiналу, що не є засобом платежу, облiковуються
за балансовим рахунком 3400 за вiдпускною цiною Нацiонального банку України.
Необоротнi активи, що перейшли у власнiсть банку як заставодержателя та утримується з метою

подальшого продажу, облiковується за балансовим рахунком 3408 <Необоротнi активи,
утримуванi для продажу> за нижчою з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю
за вирахуванням витрат на продаж.
Вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованi або тi, яких не вистачає) матерiальних цiнностей
списується на витрати звiтного перiоду. Суми витрат вiд псування цiнностей до часу
встановлення осiб, якi мають вiдшкодувати нестачi або втрати, вiдображаються за
позабалансовими рахунками.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi, починаючи з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
Застосування методу участi в капiталi для облiку фiнансових iнвестицiй припиняється з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої
компанiї.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою
банку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї за звiтний перiод, з включенням цiєї
суми до складу доходу (втрат) банку вiд участi в капiталi.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку банку в сумi
змiни загальної величини власного капiталу емiтента за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок
чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод) з включенням (виключенням) цiєї суми до iншого
додаткового капiталу банку.
Якщо сума зменшення частки банку у власному капiталi об'єкта iнвестування бiльше залишку за
рахунком 5103 Плану рахункiв, то така рiзниця списується з рахунку 5030 або 5031.
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi компанiї вiдображається в
бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення вартостi
фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi
досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку за нульовою вартiстю.
Якщо надалi об'єкт iнвестування звiтує про чистi прибутки, то банк поновлює в бухгалтерському
облiку фiнансовi iнвестицiї в сумi, що перевищує частку ранiше не визнаних збиткiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
АТ <Айбокс Банк> - унiверсальний банк зi сталою репутацiєю, мета i цiлi дiяльностi якого
полягають в наданнi широкого спектру банкiвських послуг на пiдставi отриманих дозволiв
та лiцензiй як у сегментi фiзичних осiб, так i у сегментi корпоративних клiєнтiв, представникiв
мiкро- та малого бiзнесу.
У звiтному перiодi АТ <Айбокс Банк> здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської
лiцензiї №53 вiд 27.10.2011р. на право здiйснення операцiй, визначених частиною третьою статтi

47 Закону України <Про банки i банкiвську дiяльнiсть> та Генеральної Лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй вiд 27.10.2011р. №53 та додатку до неї вiд 12.02.2015р. № 53-2.
На пiдставi цих лiцензiї Банк має право надавати наступнi банкiвськi послуги:
- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних та фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв у тому числi у
банкiвських металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах
обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг> та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про
порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею
4 Закону України <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>
та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
Банк, крiм надання фiнансових послуг, на пiдставi лiцензiй
має право здiйснювати
iнвестицiйну дiяльнiсть, здiйснювати дилерськi операцiї, брокерськi операцiї, операцiї з
векселями, та депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, випускати власнi цiннi
папери;
Банк надає банкiвськi послуги по розмiщенню тимчасово вiльних коштiв юридичних та
фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютах, пропонуючи конкурентнi ставки.
Банк може здiйснювати наступнi кредитнi операцiї: розмiщення залучених у вклади (депозити),
у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик., здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi,
надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi, придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй

формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог
та прийом платежiв (факторинг), лiзинг. Дiючi кредитнi програми, розрахованi на рiзнi потреби
та можливостi клiєнтiв. Банк видає кредити на поповнення обiгових коштiв, на впровадження
iнвестицiйних проектiв та виконання зобов'язань за зовнiшньоекономiчними контрактами, на
розширення виробництва.
Банк здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, проводить операцiї з платiжними
картками, надає послуги зберiгання цiнних речей в iндивiдуальних сейфах.
Банк знаходиться в сегментi дрiбних унiверсальних банкiв, але прагне обслуговувати клiєнтiв
серед усiх груп населення, пiдприємств будь-якої форми власностi у всiх галузях народного
господарства, кредитних органiзацiй i iнших фiнансових органiзацiй, iнститутiв державного
управлiння.
З кожним клiєнтом Банк намагається встановити довгостроковi партнерськi вiдносини. Для
цього Банк слiдкує за розвитком потреб клiєнтiв, появою у них попиту на новi банкiвськi
послуги, розробляє i постiйно поновлює спектр банкiвських продуктiв i послуг, що дозволяє
досить точно визначити потреби окремої групи клiєнтiв, ефективнi канали доступу та тарифну
полiтику Банку.
Надалi банк планує впроваджувати новi сервiси та технологiї, створювати новi продукти для
задоволення потреб рiзних сегментiв клiєнтiв, пропонувати кращi умови обслуговування для
пiдтвердження статусу клiєнтоорiєнтованого банку.
Загальна кiлькiсть клiєнтiв-юридичних осiб на розрахунковому обслуговуваннi в Банку
станом на 31.12.2017 складала 6 042 клiєнтiв-юридичних осiб.
Загальна кiлькiсть клiєнтiв - фiзичних осiб на обслуговуваннi в Банку станом на 31.12.2017
року складала 12 792 осiб.
В клiєнтськiй полiтицi Банк видiляє наступнi принципи:
-формування партнерських вiдносин з клiєнтами: динамiчний розвиток разом з ними за рахунок
пiдтримки розвитку їх бiзнесу фiнансово, методологiчно, iмiджево;
-основний iнструмент реалiзацiї вiдносин на партнерських засадах: "iнститут - клiєнт менеджер";
-реалiзацiя iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, оперативний та гнучкий пiдхiд (в т.ч. в
тарифах) до вирiшення проблем або задоволення потреб кожного клiєнту.
Для пошуку потенцiйних клiєнтiв активно використовується метод вiдстеження контрагентiв
клiєнтiв банку. В процесi залучення клiєнтiв на обслуговування першочерговим завданням є
встановлення стабiльних вiдношень з клiєнтами, вивчення їх бiзнесу, проблем та потреб для
продажу банкiвських продуктiв та послуг.
Основними ризиками в дiяльностi Банку є ризик лiквiдностi, кредитний, операцiйний,
валютний, процентний ризик, ризик репутацiї, ризики iнформацiйної безпеки та iншi ризики, якi
притаманнi банкiвським установам. Полiтика управлiння ризиками ?рунтується на дотриманнi
основних принципiв та вимог до органiзацiї внутрiшньобанкiвської роботи з метою
забезпечення прийнятного рiвня ризикiв, адекватних масштабу бiзнесу Банку та його
стратегiчним завданням.Важливе мiсце в сферi управлiння ризиками займає питання достатньої
капiталiзацiї Банку. Система управлiння ризиками Банку формується з урахуванням зазначених
прiоритетiв. Вдосконалення управлiння кредитним ризиком здiйснюється з урахуванням
подальшого розширення активних операцiй банку i збiльшення його частки на ринку, активного
впровадження банкiвських продуктiв.
В галузi, в якiй працює емiтент, iснує велика конкуренцiя. Станом на 31.12.2017р. на ринку
одночасно фiнансовi послуги надавали 82 банки. Також в останнi роки спостерiгається стрiмкий
розвиток фiнансових послуг, якi надаються небанкiвськими фiнансовими установами. До цього
сектору належать страховi компанiї, iнвестицiйнi фонди, фондовi бiржi, ломбарди, недержавнi
пенсiйнi фонди, спецiалiзованi кредитнi установи, кредитнi спiлки й iншi фiнансовi установи.
Бiльшiсть небанкiвських фiнансових установ виступають як iнвестори i кредитори. Зазначений
сектор також складає конкуренцiю сучаснiй банкiвськiй системi.

Тому щоб бути конкуренто здiбним Банк впроваджує новi i постiйно вдосконалює iснуючi
банкiвськi продукти для комфортного обслуговування клiєнтiв. Активно працює над залученням
нових клiєнтiвна обслуговування, як корпоративних так i фiзичних осiб, та пiдтримує належний
рiвень спiвпрацi з iснуючими клiєнтами. Оскiльки при виборi банку в першу чергу орiєнтуються
на вiдгуки i рекомендацiї знайомих, значна увага придiляється якостi обслуговування,
проведення акцiй щодо стимулювання залучення знайомих та партнерiв.
Основним завданням на протязi 2019 року буде розширення iснуючої бази клiєнтiв, збiльшення
обсягу депозитiв юридичних та фiзичних осiб та подовження строкiв залучень. З цiєю метою
необхiдно проводити на регулярнiй основi монiторинг вiдсоткових ставок на ринку ресурсiв та
своєчасно реагувати на потреби ринку ресурсiв, проводити активну роботу з клiєнтурою
банкiв-конкурентiв, активно спiвпрацювати з агентами та партнерами банку, розширювати
продуктовий ряд депозитiв iз врахуванням потреб клiєнтiв, у т.ч. розробляти продукти, якi
стимулюють розмiщення вкладiв за допомогою iнтернет-банкiнгу, та проводити вiдповiдну
цiнову та тарифну полiтику. Головним завданням Банку в сферi розмiщення ресурсiв у
2019р.буде :
збiльшення обсягiв кредитного портфеля шляхом залучення нових
платоспроможних та кредитоспроможних позичальникiв;
пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i
диверсифiкацiї кредитних ризикiв;
розвиток продуктового ряду кредитно-iнвестицiйних послуг;
покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних активiв та
запобiгання збiльшенню питомої ваги проблемних активiв.
Банк продовжить кредитування всiх основних клiєнтських груп i при здiйсненнi активних
операцiй буде проводити проценту полiтику, що базується на економiчнiй ефективностi
операцiй i пiдтримцi необхiдного рiвня процентної маржi з врахуванням ринкової кон'юнктури.
За рахунок пiдвищення гнучкостi умов кредитування, розширення продуктового ряду,
врахування iндивiдуальних потреб клiєнтiв пiдвищиться конкурентоздатнiсть кредитних послуг
Банку. При ефективнiй рекламнiй пiдтримцi буде забезпечена доступнiсть кредитiв для
максимального кола платоспроможних позичальникiв.
З метою досягнення дiйсної унiверсальностi, утримання позицiй серед традицiйної клiєнтури,
розширення i диверсифiкацiї клiєнтської бази по галузях, регiонах та категорiях клiєнтiв Банк
буде активно розробляти та реалiзувати програму розвитку клiєнтської бази.
Як один з прiоритетних напрямкiв розвитку на 2019р. банк видiляє залучення на
обслуговування, формування бази клiєнтiв з експортно-iмпортним потенцiалом.
В 2019 роцi Банк планує розвивати програму банкiвських карт та збiльшити долю на ринку
карткових послуг на основi дiйсно iндивiдуального пiдходу до потенцiйного клiєнта.
Активно планується розширення послуг та кола клiєнтiв, що користуються послугами
iнтернет-банкiнгу.
В подальшому банк планує активно впроваджувати картковi продукти через туристичнi
агентства, Iнтернет та завдяки перехресному продажу банкiвських продуктiв.
Планується активне залучення органiзацiй на обслуговування зарплатних проектiв у зв'язку з
введенням нових тарифних пакетiв та надання можливостi безкоштовного зняття коштiв у
любому банкоматi на територiї України.

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

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

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, що облiковуються на балансi Банку є, в основному, виробничого призначення.
Найбiльшу питому вагу в загальнiй вартостi основних засобiв складають будiвлi-71 % ,
машини та обладнання - 21,12% вiд загальної вартостi основних засобiв. Машини та
обладнання, що облiковуються на балансi банку, представленi, в основному, комп'ютерною та
банкiвською технiкою. Вартiсть транспортних засобiв у порiвняннi з 2016 роком зменшилась на
4919 тис.грн. у зв'язку iз продажем спецiалiзованих, панцерованих автомобiлiв у кiлькостi 9-ти
штук.
Власнi основнi засоби розмiщенi у власному примiщенi Банку (адреса: м. Київ, вул. Дiлова, буд.
9А) та орендованих пiд вiддiлення примiщеннях (м.Київ, вул. Сагайдака, 101 (лiтера "Ш");
м.Київ, вул.Златоустiвська буд. 47-4; м. Київ, вул. Скляренка, 17; м. Житомир, Київської областi
по вул. Велика Бердичiвська, 22,).
Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Природньо що на поточну дiяльнiсть та процес вирiшення поставлених задач акцiонерами Банку
впливають внутрiшнi i зовнiшнi фактори економiчного середовища, в умовах якого здiйснює
свою дiяльнiсть Банк. Цi фактори можуть як стимулювати так i стримувати дiяльнiсть Банку.
Серед факторiв зовнiшнього середевища слiд зазначити:
- темпи росту ВВП;
-продовження девальвацiї нацiональної валюти до 10%, що призведе до скорочення обсягу
iмпорту;
- монетарну полiтику НБУ;
- тенденцiї на свiтових ринках;
- обсяг та структуру зовнiшнього та внутрiшнього боргу України;
- рiвень доходiв населення;
- кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтської бази;
- тенденцiї розвитку банкiвської системи України;

- ступiнь розвитку фондового ринку в Українi.
До суттєвих внутрiшнiх факторiв слiд вiднести:
- побудову системи ефективного управлiння iнформацiйними потоками i ресурсами банку;
- регулювання ризикiв банкiвських операцiй;
- повномасштабне використання функцiй системи управлiння;
- впровадження чiткої системи управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвської установи;
- рiвень професiйної пiдготовки спiвробiтникiв Банку;
- технологiчну ефективнiсть виробничих процесiв;
- аналiз ефективностi проведених операцiй пiдроздiлами банку;
- гнучкiсть системи управлiння;
- структуру, строковiсть та вартiсть ресурсної бази Банку;
- розвиненiсть мережi Банку;
- спектр послуг що надає Банк своїм клiєнтам та їх конкурентоспроможнiсть.
У 2017 роцi банкiвська система України продовжувала працювати в умовах
фiнансово-економiчної та банкiвської кризи. Наслiдки накопичених в минулi роки
макроекономiчних дисбалансiв, продовження вiйськових дiй та руйнування традицiйних галузей
на Сходi України, розрив економiчних зв'язкiв з Росiйською Федерацiєю, несприятливi цiновi
тренди на основнi експортнi товарнi позицiї , зменшення обсягiв iноземних iнвестицiй все це
разом посилювало кризовi процеси в економiцi та соцiальнiй сферi протягом всього 2017. року.
Всi цi фактори вiдобразились на загальнiй банкiвськiй системi i як результат - вихiд iз ринку
багатьох банкiвських установ.
Виведення з ринку значної кiлькостi системних банкiв вiдкрило для Банку новi можливостi, а
саме розширення клiєнтської бази за їх рахунок, що стимулювало Банк на розвиток банкiвського
продуктового ряду, введення нових послуг та збiльшення комiсiйних доходiв Банку.
Серед негативних наслiдкiв, якi впливали на результати дiяльностi Банку в 2018р. є: згортання
бiзнесу окремих клiєнтiв, зменшення коштiв на поточних i депозитних рахунках, погiршення
якостi активiв та, як наслiдок, збiльшення витрат на формування резервiв пiд активнi операцiї.
Серед позитивних внутрiшнiх факторiв вливу є iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв та якiсне
обслуговування, гнучка та лояльна тарифна полiтика, зручне мiсцерозтошування i мережа
вiддiлень Банку.
Банк враховує ризики впливу нестабiльного економiчного середовища, ймовiрнiсть зменшення i
подорощення ресурсної бази, загострення конкурентностi на банкiвському ринку України,
посилення законодавчих вимог.
Гнучке управлiння, розвиток продуктового ряду, диверсифiкацiя ресурсної бази та зменшення її
концентрацiї, збiльшення статутного капiталу- це стратегiчнi плани Банку, що закрiплять його
банкiвськi позицiї i дадуть змогу конкурувати серед банкiв вiдповiдної групи.
Однiєю з проблем розвитку Банку, як складової частини банкiвської системи України, є
iснування певної залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Протягом 2018 року набула чинностi низка законiв та нормативних актiв Нацiонального банку
України щодо посилення корпоративного управлiння в банках, захисту прав iнвесторiв,
сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв, посилення вiдповiдальностi пов'язаних iз
банком осiб.
На дiяльнiсть Банку та його клiєнтiв важливий вплив має економiчне середовище. Також в
умовах сучасного становища економiки та банкiвськой системи України є наявнiсть значної
невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм
контролем Банку, але якi можуть впливати на його дiяльнiсть та фiнансовi результати.
Соцiально-економiчна криза в Українi, яка призвела до фiнансових проблем в банкiвськiй сферi
та появи цiлої низки банкiв, визнаних неплатоспроможними, не стала перепоною для
подальшого розвитку Банку. Завдяки продуманiй полiтицi, Банк наростив обсяги операцiй i
показав керованiсть ризиками в умовах невизначеностi та значних коливань на фiнансових
ринках. Трансформацiйнi процеси в банкiвськiй системi були використанi для вдосконалення

внутрiшнiх процесiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У 2018 роцi полiтика Банку полягала у таких напрямках:
1. Збiльшеннi регулятивного капiталу.
2. Збiльшеннi ресурсної бази, залученню нових клiєнтiв як юридичних так i фiзичних осiб,
розвитку нових напрямкiв дiяльностi, що вiдповiдають сучасним стандартам та технологiям
обслуговування клiєнтiв.
Капiтал Банку вiдповiдав вимогам Нацiонального банку України. Значення розмiру
регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. склало 204 655 тис. грн. Значення
нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня
2018р. становило 20,57%, при нормативному значеннi не менше нiж 10%.
Рiвень платоспроможностi Банку визначається нормативами лiквiдностi. Норматив миттєвої
лiквiдностi (Н4) вказує на здатнiсть Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов`язань за рахунок високолiквiдних активiв, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав
79,04%, при нормативному значеннi не менше нiж 20%.
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) встановлюється для визначення збалансованостi строкiв i
сум лiквiдних активiв та зобов`язань банку, нормативне значення якого повинно становити не
менше нiж 40 %, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 127,75%.
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) встановлюється для контролю за здатнiстю банку
виконувати прийнятi ним короткостроковi зобов`язання за рахунок лiквiдних активiв, станом на
кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 110,71%, при нормативну значенню не менше нiж 60%.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконаних договори.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головною стратегiчною метою на 2019 рiк є проведення комплексу управлiнських, кадрових,
технологiчних та технiчних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як стабiльного
клiєнтоорiєнтованого фiнансового iнституту, здатного посiсти та утримати провiднi позицiї
серед банкiв - конкурентiв.
Досягнення мети буде реалiзоване шляхом вирiшення таких завдань:
1.Розробка та реалiзацiя системи корпоративної, функцiональної та операцiйної стратегiй, якi б
дозволили Банку змiцнити позицiї на традицiйних ринках;
2.Розробка ефективного механiзму управлiння активами та пасивами Банку з метою пiдвищення
їх якостi та оптимiзацiї структури;
3.Вдосконалення системи оцiнки та аналiзу банкiвських ризикiв;
4.Проведення зваженої тарифної полiтики;
5.Створення та реалiзацiя програми розвитку клiєнтської бази: розробка програм лояльностi;
впровадження новiтнiх технологiй, якi розширять спектр можливостей як банку, так i клiєнтiв;
запровадження партнерських програм.
6.Налагодження взаємовигiдного зв'язку з клiєнтами банку для встановлення партнерських
вiдносин.

7.Створення та реалiзацiя ефективної маркетингової та PR стратегiї;
8.Капiталiзацiя та вiдповiдне збiльшення ресурсiв та активiв банку;
9.Розвиток цифрових технологiй;
10.Вдосконалення продуктового ряду та впровадження спектру нових продуктiв на основi
цифрових технологiй, таких як iнтернет-банкiнг для юридичних осiб, мобiльний банкiнг, тощо;
11.Оптимiзацiя iснуючих каналiв продажу банкiвських продуктiв та впровадження нових
каналiв продажу;
12.Вдосконалення методологiчної бази банку з метою оптимiзацiї та автоматизацiї
документообiгу та уникнення операцiйних ризикiв;
13.Вдосконалення органiзацiйної та фiнансової структури Банку;
14.Створення системи ефективного управлiння кадровими ресурсами Банку, розробка
мотивацiйних програм. Оптимiзацiя чисельностi персоналу для суттєвого пiдвищення
продуктивностi та ефективностi працi. Залучення до роботи в банку визнаних професiоналiв у
банкiвськiй галузi, регулярне навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв банку.
Основнi напрями розвитку Банку:
1.Розвиток клiєнтської бази на основi маркетингових технологiй.
2.Збiльшення капiталу за рахунок додаткових внескiв iснуючих та потенцiйних акцiонерiв.
3.Розробка нових продуктiв, орiєнтованих на конкретнi потреби клiєнтiв.
4.Створення та активний розвиток каналiв продажу банкiвських продуктiв.
5.Вдосконалення структури Банку.
6.Вдосконалення методологiчної бази.
7.Активiзацiя заходiв, що спрямованi на посилення iмiджу банку.
Банк вважає, що має всi пiдстави, пiсля досягнення цiлей, поставлених стратегiчним планом на
2018 рiк, посiсти гiдне мiсце на кредитно-депозитному ринку.
Банк пiдвищить свiй рейтинг серед банкiв - конкурентiв.
Банк буде продовжувати розвиток партнерських вiдносин
з основними iнститутами
iнфраструктури фiнансового ринку: фондовими i валютними бiржами, реєстраторами,
торговими системами, розвивати взаємодiю
i спiвробiтництво з iншими банками,
iнвестицiйними, страховими, оцiночними компанiями. Також, одержать розвиток партнерськi
вiдносини з пiдприємствами-клiєнтами Банку, з якими є спiльнi iнтереси.
Банк буде активно брати участь у роботi суспiльних об'єднань i асоцiацiй учасникiв ринку, у
вирiшення актуальних стратегiчних i поточних завдань розвитку банкiвської системи.
Збiльшення обсягiв кредитування якiсно визначать новi партнерськi взаємовiдносини.
Оцiнка надiйностi клiєнтiв, кредитоспроможностi
позичальникiв, лiквiдностi застав,
ефективностi
запропонованих до фiнансування iнвестицiйних проектiв обумовлює
встановлення довгострокових партнерських вiдносин Банку з рейтинговими агентствами,
юридичними фiрмами, страховими та оцiночними компанiями, спецiалiзованими iнститутами.
Збiльшення капiталiзацiї банку, створення прибуткової мережi вiддiлень дасть змогу
просунутись в рейтингу банкiв (за класифiкацiєю Нацiонального банку за розмiром середнiх
активiв), посiсти лiдируючi позицiї серед банкiв - конкурентiв, при цьому значно розширити
коло клiєнтiв та забезпечити нових та вже iснуючих повним спектром сучасних банкiвських
продуктiв та послуг, високоякiсним рiвнем обслуговування, поєднуючи унiверсальнiсть та
iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок Банк не здiйснював та у найближчий перiод не планує здiйснювати. В
той же час працiвниками банку постiйно проводиться аналiз стану та перспектив розвитку

фiнансового ринку країни, впроваджуються новi прийнятнi для клiєнтiв методи обслуговування,
види операцiй i послуг, а також переглядаються тарифи на iснуючи послуги.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Дiяльнiсть Банку за останнi три роки позитивно оцiнена зовнiшнiми аудиторами. В сукупностi з
наведеною в цьому звiтi iнформацiєю вказане, а також прибуткова дiяльнiсть Банку протягом
всього перiоду iснування, постiйне виконання та дотримання нормативiв дiяльностi,
встановлених Нацiональним банком України, надає достатню iнформацiю, необхiдну для
вивчення питання щодо спiвпрацi з АТ "АЙБОКС БАНК".
Уповноважене рейтингове агенство РА "Експерт-Рейтинг" протягом 2018 року тричi
оновлювало кредитний рейтинг банку за Нацiональною рейтинговою шкалою: на рiвнi uaA+,
прогноз стабiльний. Це означає, що банк характеризується високою кредитоспроможнiстю
порiвняно з iншими українськими позичальниками.
Iншої iнформацiї, яка б суттєво вiдобразила дiяльнiсть Банку за 2018 рiк немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Iнформацiю про
органи управлiння
емiтента не
заповнюють
емiтенти акцiонернi
товариства, згiдно
"Положення про
розкриття
iнформацiї
емiтентами цiнних
паперiв".

Структура

Персональний склад

д/в

-д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи 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)

26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальника управлiння обслуговування корпоративних клiєнтiв ПАТ <Агрокомбанк>,
перейменовано на АТ "АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ 21570492, мiсце знаходження; м. Київ, вул.
Дiлова 9А.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.01.2016, обрано безстроково
9) 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.
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)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Т.в.о. вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ <Айбокс
Банк>,перейменовано на АТ "АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ 21570492, мiсце знаходження; м. Київ,
вул. Дiлова 9А.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2017, обрано безстроково
9) 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.
1) Посада
Голова Ради Банку (акцiонер)
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)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг", юрист, (04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 17, ЄДРПОУ 31486216)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017р. призначений
на посаду термiном на 1 рiк
9) 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.
Обраний Радою Банку Головою Ради Банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до укладеного договору винагорода Головi Ради Банку не передбачена.

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 економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана , рiк
закiнчення-2006р., спецiальнiсть -<Правознавство>, квалiфiкацiя -"Магiстр права"
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <Будiвельна Компанiя <Мiськбудiнвест>, юрисконсульт.
(04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 17, ЄДРПОУ 31175387)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017р. призначений
на посаду термiном на 1 рiк
9) 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.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Загальний стаж роботи 12
рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з 15.10.2012р. - 27.02.2015 р. ТОВ
<Будiвельна Компанiя <Мiськбудiнвест>- юрисконсульт. З 2015р. безробiтний.
Вiдповiдно до Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.04.2017р. обраний членом Ради
Банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до укладеного договору винагорода Члену Ради Банку не передбачена.
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)
5
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <Артем - Банк>, посада головного спецiалiста управлiння розвитку та координацiї
мережi вiддiлень (АТ <АРТЕМ-БАНК>: код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885,
мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 103, м. Київ, 04050.)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017р. призначений

на посаду термiном на 1 рiк
9) 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 Загальних зборiв акцiонерiв Банку 27.04.2017р. 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)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Т.в.о. Головного бухгалтера в ПАТ "Айбокс Банк" (перейменовано на АТ "АЙБОКС
БАНК" ЕДРПОУ 21570492, мiсце знаходження; м. Київ, вул. Дiлова 9А. )
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.06.2017, обрано безстроково
9) 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 згiдно штатного розпису.
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)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк", Член Правлiння., перейменовано на
АТ "АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ 21570492, мiсце знаходження; м. Київ, вул. Дiлова 9А.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2017, обрано безстроково
9) 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- згiдно штатного розпису.

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/в
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Нацiональний унiверситет "Острозька академiя", рiк закiнчення- 2006,
спецiальнiсть-"Фiнанси", квалiфiкацiя- "Магiстр з фiнансiв"
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
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",перейменовано на АТ "АЙБОКС БАНК"
ЕДРПОУ 21570492, мiсце знаходження; м. Київ, вул. Дiлова 9А.
з 01.09.2015р. по 22.12.2016р. - начальник управлiння кредитування ПАТ "Аграрний
комерцiйний банк",перейменовано на АТ "АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ 21570492, мiсце
знаходження; м. Київ, вул. Дiлова 9А.
з 23.12.2016р.-12.02.2019р. начальник управлiння кредитування АТ "Айбокс Банк",
з 13.02.2019р. - по теперiшнiй час Заступник Голови правлiння, Член Правлiння АТ "АЙБОКС
БАНК"
Член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК",перейменовано на АТ "АЙБОКС БАНК" ЕДРПОУ
21570492, мiсце знаходження; м. Київ, вул. Дiлова 9А.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2018, обрано бестроково
9) 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Ради Банку
Голова Правлiння
Головний
бухгалтер
Член Правлiння
Член
Правлiння-Вiдповi
дальний працiвник
за здiйснення
фiнансового
монiторингу
Член Ради Банку
Член Ради Банку
Член Ради Банку
Член Правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Захарчук
Олександр
Володимирович
Хейло Галина
Михайлiвна
Кiньколих Тетяна
Миколаївна
Нагорська Ольга
Святославiвна
Кiвак Зоряна
Вiкторiвна

Логiнов
Володимир
Георгiйович
Воротинський
Вiктор
Миколайович
Мельниченко
Володимир
Вiталiйович
Маринченко
Вiкторiя
Вiталiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

4
1 884 163

д/н

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
1,1117

6
1 884 163

7
0

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/в

0

0

0

0

1 884 163

1,111633

1 884 163

0

3

Усього

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

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Дробот Володимир Iванович
Шпильова Iрина Григорiвна
Захарчук Олександр Володимирович
Дробот Анатолiй Iванович
Березовський Євген Наумович

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
81,521828
5,122518
1,111633
6,122009
6,122009
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основним завданням на протязi 2018-2020 рр. буде розширення iснуючої бази клiєнтiв,
збiльшення обсягу депозитiв юридичних та фiзичних осiб та подовження строкiв залучень. З
цiєю метою необхiдно проводити на регулярнiй основi монiторинг вiдсоткових ставок на ринку
ресурсiв та своєчасно реагувати на потреби ринку ресурсiв, проводити активну роботу з
клiєнтурою банкiв-конкурентiв, активно спiвпрацювати з агентами та партнерами банку,
розширювати продуктовий ряд депозитiв iз врахуванням потреб клiєнтiв, у т.ч. розробляти
продукти, якi стимулюють розмiщення вкладiв за допомогою iнтернет-банкiнгу, та проводити
вiдповiдну цiнову та тарифну полiтику.
Полiтика вкладень.
Головним завданням Банку в сферi розмiщення ресурсiв у 2018-2020 рр. буде :
збiльшення обсягiв кредитного портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та
кредитоспроможних позичальникiв;
пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i
диверсифiкацiї кредитних ризикiв;
розвиток продуктового ряду кредитно-iнвестицiйних послуг;
покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних активiв та
запобiгання збiльшенню питомої ваги проблемних активiв.
Банк продовжить кредитування всiх основних клiєнтських груп i при здiйсненнi активних
операцiй буде проводити проценту полiтику, що базується на економiчнiй ефективностi
операцiй i пiдтримцi необхiдного рiвня процентної маржi з врахуванням ринкової кон'юнктури.
За рахунок пiдвищення гнучкостi умов кредитування, розширення продуктового ряду,
врахування iндивiдуальних потреб клiєнтiв пiдвищиться конкурентоздатнiсть кредитних послуг

Банку. При ефективнiй рекламнiй пiдтримцi буде забезпечена доступнiсть кредитiв для
максимального кола платоспроможних позичальникiв.
Банк надає перевагу кредитуванню позичальникiв для реалiзацiї економiчно перспективних,
прибуткових проектiв, спрямованих на економiчний розвиток країни, здiйснення структурної
перебудови та модернiзацiї промисловостi та сiльського господарства, розвиток експортного
потенцiалу українських пiдприємств.
Разом з тим, при формуваннi стратегiї вкладень в управлiннi активами, Банк буде прагнути до
пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по строках
та валютах, секторах економiки та клiєнтах. Перевага надаватиметься короткостроковому
кредитуванню пiд забезпечення заставою.
Банк проводить активнi операцiї та свiдомо приймає ризики лише за їх прийнятного рiвня.
Банк дуже зважено приймає рiшення щодо операцiй з високим ризиком навiть за умови високої
прибутковостi операцiй. При цьому банк керується принципами обережностi та здорового
глузду.
Банк буде продовжувати активну роботу щодо стягнення з позичальникiв несплаченої в строк
заборгованостi з метою зниження негативного впливу цiєї заборгованостi на фiнансовий
результат дiяльностi Банку. Отриманi кошти є ресурсною базою для проведення Банком
активних операцiй.
Розвиток активних операцiй Банк буде здiйснювати з врахуванням оцiнки ефективностi рiзних
сегментiв ринку, планових показникiв i обмежень.
2. Інформація про розвиток емітента
Основнi завдання маркетингової стратегiї на 2018-2020рр.
Розширення доступностi для клiєнтiв - завдяки новим пунктам обслуговування, в тому
числi самообслуговування.
Збiльшення "пропускної здатностi" - за рахунок прискорення обслуговування
(автоматизацiя, стандартизацiя продуктiв та послуг, документообiгу, впровадження цифрових
iнформацiйних технологiй).
Рекламна пiдтримка розширення спектру послуг.
Ефективне використання локальних можливостей в районах вiдкриття вiддiлень.
Використовування та створення таких вiдмiтних рис, що не можуть собi дозволити великi
банки: iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта i комфортнi умови обслуговування.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи протягом 2018року не укладалися
Правочини, щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не уладалися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
--2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

---4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
http://www.iboxbank.online/ua/ustanovchi_dokumenti.html
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
У звязку з наявнiстю кодексу корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК" кодекс
корпоративного управлiння фондової бiржi або iнший кодекс корпоративного управлiння не
використовується.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
протягом 2018рок Товариство використовувало норми Кодексу управлiння Товариства, що
затверджено рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЙБОКС БАНК" Протокол №1
вiд 20.04.2019р.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

20.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Радою Банку затверджено наступний порядок денний Загальних зборiв:
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. Затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Банку.
ВИРIШИЛИ:
1.Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб, у
наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Степанченко Наталiя
Георгiївна, заступник начальника управлiння цiнних паперiв казначейства,
члени лiчильної комiсiї: Ткачук Ольга Вiкторiвна, юрисконсульт
управлiння правового забезпечення та Корнiєнко Юлiя Iгорiвна,
юрисконсульт управлiння правового забезпечення.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля опечатування
бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час проведення
Загальних зборiв, складення та пiдписання головою та всiма членами
лiчильної комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу
Загальних зборiв.

3.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Банку:
-доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин;
- для обговорення питань/вiдповiдей - до 05 хвилин;
- питання (пропозицiї) вiд учасникiв загальних зборiв передаються
секретарю загальних зборiв через членiв лiчильної комiсiї протягом двох
хвилин з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку
денного, виключно у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та
по-батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який
iнiцiює питання (направляє пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй
формi, анонiмнi, а також запитання та пропозицiї, що не включенi до
порядку денного розгляду не пiдлягають;
- усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна
голосуюча акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування,
форма i текст яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України <Про
акцiонернi товариства> i затверджена рiшенням Ради ПАТ "Айбокс Банк"
та якi кожному з присутнiх були врученi при реєстрацiї. Пiсля розгляду
питання та винесення Головою Зборiв цього питання на голосування,
акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Пiсля закiнчення
голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати
лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi,
пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- пiдрахунок лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування до 05 хвилин;
- до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення
Ради Банку;
- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування;
- Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть
розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну
черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох
чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах.
2. Розгляд звiту Правлiння Банку за 2017 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
ВИРIШИЛИ:
- Затвердити Звiт Правлiння Банку за 2017 рiк;
- Роботу Правлiння Банку в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Банку i положенням його
установчих документiв.
3. Розгляд звiту Ради Банку за 2017 рiк, прийняття
рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
ВИРIШИЛИ:
- Затвердити звiт Ради Банку за 2017 рiк;
- Роботу Ради Банку в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Банку i положенням його
установчих документiв.

4. Розгляд звiту i висновку зовнiшнього аудитора за наслiдками аудиту
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк та затвердження заходiв за
результатами їх розгляду.
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт
Аудиторської фiрми ТОВ <АФ <ПКФ
Аудит-фiнанси> за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2017 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Банку за 2017 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Банку за 2017 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Банку за пiдсумками роботи
в 2017 роцi.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити за пiдсумками дiяльностi Банку в 2017 роцi чистий прибуток у
розмiрi 184 339,63 грн. (Сто вiсiмдесят чотири тисячi триста тридцять
дев'ять гривень 63 копiйки).
Згiдно зi статтею 36 Закону України <Про банки та банкiвську дiяльнiсть>
суму у розмiрi 184 339,63 грн. (Сто вiсiмдесят чотири тисячi триста
тридцять дев'ять гривень 63 копiйки) направити до резервного фонду.
7. Прийняття рiшення про змiну типу Банку, як акцiонерного товариства та
змiну найменування Банку.
ВИРIШИЛИ:
Змiнити тип Банку, як акцiонерного товариства, з публiчного на
приватне.
Затвердити офiцiйне найменування Банку:
- українською мовою: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК", скорочене найменування - АТ
"АЙБОКС БАНК";
- росiйською мовою: повне найменування - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АЙБОКС БАНК", скорочене найменування - АО "АЙБОКС
БАНК";
- англiйською мовою: повне найменування - PTIVATE JOINT STOCK
COMPANY "IBOX BANK", скорочене найменування - JSC "IBOX BANK".
8. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Айбокс Банк" шляхом викладення
та затвердження його у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
Внести до Статуту Банку необхiднi змiни та доповнення, затвердити нову
редакцiю Статуту АТ "АЙБОКС БАНК".
Доручити Головi Правлiння Банку вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв
пiдписати нову редакцiю Статуту Банка та в установленому чинним
законодавством порядку здiйснити всi необхiднi дiї для державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК", з правом передоручення.
9. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку шляхом викладення та
затвердження їх у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити змiни до внутрiшнiх положень Банку та викласти в новiй

редакцiї, у тому числi назви:
- Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК";
- Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК";
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
10.Затвердження кодексу корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
ВИРIШИЛИ:
Затвердити
Кодекс
корпоративного
управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" .
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та Членiв
Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Голови та Членiв Ради Банку.
12. Обрання членiв Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
Встановити кiлькiсний склад
Ради Банку
у складi
п'яти осiб.
Затвердити строком на три роки, наступних Членiв Ради Банку:
Захарчука Олександра Володимировича,
Воротинського Вiктора Миколайовича,
Мельниченка Володимира Вiталiйовича,
Яновського Iгоря Леонiдовича,
Iванова Володимира Анатолiйовича
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку,
встановлення розмiру їхньої винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою
та Членами Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку
(додаються).
2. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати цивiльно-правовi
договори, трудовi договори (контракти) з Головою та Членами Ради
Банку.
14. Затвердження положення про винагороду членiв Ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Затвердити Положення про винагороду членiв Ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Порядок денний затверджено Радою Банку АТ "АЙБОКС БАНК",
додаткових пропозицiй до перелiку питаньпорядку денного не надходило.
Вид загальних зборів
Дата проведення

чергові

позачергові
X
06.09.2018

Кворум зборів
Опис

81,521828
Рiшенням Ради Банку затверджено наступний порядок денний Загальних
зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку.
ВИРIШИЛИ:
1.1.Обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 (двох) осiб, у
наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Степанченко Наталiя
Георгiївна, заступник начальника управлiння цiнних паперiв,
член
лiчильної комiсiї - Маркова Свiтлана Борисiвна, начальник сектору
обслуговування рахункiв цiнних паперiв вiддiлу депозитарних операцiй.
1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля опечатування
бюлетенiв для голосування, якi були використанi пiд час проведення
Загальних зборiв, складення та пiдписання Головою та членом лiчильної
комiсiї протоколiв про пiдсумки голосування до протоколу Загальних
зборiв.
1.3.Затвердити наступний порядок
проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Банку:
-доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин;
- для обговорення питань/вiдповiдей - до 05 хвилин;
- питання (пропозицiї) вiд учасникiв Загальних зборiв передаються
секретарю Загальних зборiв через члена лiчильної комiсiї протягом двох
хвилин з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного питання порядку
денного, виключно у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та
по-батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який
iнiцiює питання (направляє пропозицiю). Питання та пропозицiї в уснiй
формi, анонiмнi, а також запитання та пропозицiї, що не включенi до
порядку денного розгляду не пiдлягають;
- усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу Голови Загальних зборiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснювати за принципом одна
голосуюча акцiя - один голос,з використанням бюлетенiв для голосування,
форма i текст яких вiдповiдає вимогам ст.43 Закону України <Про
акцiонернi товариства> i затверджена рiшенням Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" та якi кожному з присутнiх були врученi при реєстрацiї. Пiсля
розгляду питання та винесення Головою Зборiв цього питання на
голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Пiсля
закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний
здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi,
пiдраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- пiдрахунок Лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань
порядку денного Загальних зборiв та оголошення пiдсумкiв голосування до 05 хвилин;
- до обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснюється
тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована вiдповiдно до рiшення
Ради Банку;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вважається прийнятим з моменту
складання протоколу про пiдсумки голосування;
- Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть
розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну
черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох

чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах.
2. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та
Членiв Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
2.1. Достроково припинити повноваження Голови та членiв Ради Банку.
3. Обрання членiв Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
Встановити кiлькiсний склад
Ради Банку
у складi
п'яти осiб.
Затвердити строком на три роки, наступних Членiв Ради Банку:
Захарчука Олександра Володимировича,
Воротинського Вiктора Миколайовича,
Мельниченка Володимира Вiталiйовича,
Демиденка Олександра Миколайовича,
Ковальську Анну Георгiївну.
4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку,
встановлення розмiру їхньої винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою
та Членами Ради Банку.
ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку ;
4.2. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати цивiльно-правовi
договори, трудовi договори (контракти) з Головою та Членами Ради
Банку.
Порядок денний затверджено Радою Банку АТ "АЙБОКС БАНК",
додаткових пропозицiй до перелiку питаньпорядку денного не надходило.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
д/н
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
д/н
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій
д/н
товариства
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/н
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: д/н
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
1
1
3

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
Протягом звiтного перiоду комiтети в складi Ради Банку не
створювалися

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Протягом звiтного перiоду
комiтети в складi Ради Банку не створювалися. Вiдповiдно оцiнка роботи комiтетiв не
проводилася.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Протягом
звiтного перiоду комiтети в складi Ради Банку не створювалися.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Захарчук
ОлександрВолодимирович
Опис:
Мельниченко Володимир
Вiталiйович
Опис:
Логiнов Володимир
Георгiйович
Опис:

Незалежний член
Так
Ні
X

Посада
Голова Ради Банку
Член Ради Банку
Член Ради Банку

X
X

Вiдповiдно до Статуту АТ "Айбокс Банк", законiв України "Про
банки та банкiвську дiяльнiсть" та "Про акцiонернi товариства"
Рада Банку є органом Товариства, що здiйснює захист прав
акцiонерiв, вкладникiв та iнших кредиторiв Банку i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством
України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
До компетенцiї Ради Банку належить вирiшення питань,
передбачених законодавством України, Статутом Банку, а також
переданих на вирiшення Ради Банку загальними зборами
акцiонерiв.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Кiлькiсть членiв Ради Банку становить 3 особи.Члени Ради Банку
повиннi мати повну цивiльну дiєздатнiсть. Рада Банку не менше
як на одну третину має складатися з незалежних директорiв, при
цьому кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб. Не менше як
на одну четверту Рада Банку має складатися з осiб, якi мають
повну вищу освiту в галузi економiкт або права. Члени Ради
Банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю. Не менше
половини членгiв Ради Банку повиннi мати досвiд робити у
банкiвськму та/або фiнансовому секторi.

X
X
X
X

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Члени Ради Банку були обранi Загальними зборами акцiонерiв
Інше (зазначити)
06.09.2018р.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Радою Банку виконувався регламент, визначений Статутом Банку та Положенням про Раду
Банку стосовно регулярностi проведення засiдань, а саме передбачено, що засiдання
проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на три мiсяцi.
У 2018 роцi проведено 381 засiдання Ради Банку на яких розглянуто 464 питання порядку
денного.
Всi питання винесенi на розгляд Ради Банку можна роздiлити на основнi групи:
"
Розгляд документiв про надання кредитiв юридичним особам, внесення змiн в кредитнi
договори юридичних осiб - 171 (сто сiмдесят одне) питання порядку денного.
"
Розгляд документiв про надання кредитiв фiзичним особам, внесення змiн в кредитнi
договори фiзичних осiб - 9 (дев'ять) питань порядку денного.
"
Розгляд питань, що стосуються пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв
Банку (рiчних та позачергових) - 19 (дев'ятнадцять) питань порядку денного.
"
Розгляд питань щодо обрана Голови та секретаря Ради банку - 6 (шiсть) питань порядку
денного.
"
Розгляд питань щодо обрання аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту
за 2018 -2020 роки, затвердження умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською
фiрмою, встановлення розмiру оплати її послуг - 1 (одне) питання порядку денного.
"
Розгляд питань про набуття у власнiсть Банку земельних дiлянок боржникiв Банку, в
рахунок погашення заборгованостi за кредитними договорами, оприбуткування їх на балансi

Банку - 6 (шiсть) питань порядку денного.
"
Розгляд питань про надання гарантiї конкурсних торгiв - 118 (сто вiсiмнадцять) питань
порядку денного.
"
Затвердження внутрiшнiх положень Банку, програми капiталiзацiї Банку, органiзацiйної
структури Банку, бюджету - 14 (чотирнадцять) питань порядку денного.
"
Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв та документiв щодо результатiв
дiяльностi служби внутрiшнього аудиту Банку - 14 (чотирнадцять) питань порядку денного.
"
Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв та документiв щодо результатiв
дiяльностi вiддiлу комплаєнс та внутрiшнього контролю Банку - 8 (вiсiм) питань порядку
денного.
"
Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв та документiв щодо результатiв
дiяльностi управлiння аналiзу та контролю за ризиками - 19 (дев'ятнадцять) питань порядку
денного.
"
Затвердження квартальних звiтiв Правлiння Банку - 3 (три) питання порядку денного.
"
Розгляд питань про внесення змiн до штатного розпису та схеми посадових окладiв,
встановлення надбавок за iнтенсивнiсть працi, попереднього погодження кандидатури на
посади, призначення працiвникiв на певнi посади - 52 (п'ятдесят два) питання порядку денного.
"
Розгляд питань про створення вiддiлень Банку, припинення, тимчасове припинення їх
дiяльностi, змiну адреси реєстрацiї - 21 (двадцять одне) питання порядку денного.
"
Розгляд питань щодо надання Правлiнню Банку дозволу на укладення договорiв, вартiсть
яких перевищує встановлену в Статутi Банку суму - 2 (два) питання порядку денного.
"
Розгляд питання щодо погодження проекту Угоди про внесення змiн до Угоди №122 вiд
"22" грудня 2015 року про вжиття заходiв для усунення порушень банкiвського законодавства
та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, полiпшення фiнансового стану
Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" та плану заходiв, щодо
приведення у вiдповiднiсть нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями
з пов'язаними з банком особами - 1(одне) питання порядку денного.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Вiдповiдно до умов укладеного договору Голова Ради Банку
Інше (запишіть)
Захарчук О.В. та Члени Ради Банку Мельниченко Володимир
Вiталiйович. та Логiнов В.Г. працюють на безоплатнiй основi.
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Виконавчим органом Банку, який здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння Банку (далi - Правлiння). До
компетенцiї Правлiння належить вирiшення
всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що
належать до в

Функціональні обов'язки
Правлiння виконує такi функцiї:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження
Радою Банку проектiв бюджету Банку, у т.ч. у
разi необхiдностi пiврiчних та квартальних
бюджетiв Банку, стратегiї та бiзнес-плану
розвитку Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану

розвитку Банку;
3) визначення форм та встановлення порядку
монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння
ризиками, затвердженою Радою Банку,
забезпечення впровадження процедур
виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу
ризикiв;
5) формування визначеної Радою Банку
органiзацiйної структури Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних
систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Ради Банку про показники
дiяльностi Банку, виявленнi порушення
законодавства України, внутрiшнiх положень
Банку та про будь-яке погiршення
фiнансового стану Банку або про загрозу
такого погiршення, про рiвень ризикiв, що
виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) вирiшення iнших питань, пов'язаних з
управлiнням поточною дiяльнiстю Банку,
крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Ради Банку;
10) Органiзацiя та здiйснення керiвництва
оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує
виконання рiшень загальних зборiв та Ради
Банку;
11) Пiдготовка звiтiв щодо рiчних результатiв
дiяльностi Банку та пропозицiй щодо
основних перспективних напрямкiв дiяльностi
Банку та подання їх на затвердження
Загальним зборам та/або Радi Банку;
12) Погодження дивiдендної полiтики i
розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим
затвердженням їх Загальними зборами;
13) У разi необхiдностi пiдготовка
квартальних звiтiв щодо квартальних
результатiв дiяльностi Банку та подання їх
для розгляду Радi Банку;
14) Розроблення внутрiшнiх положень, що
регламентують дiяльнiсть структурних i
вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз
стратегiєю розвитку Банку, їх погодження та
забезпечення пiдготовки для затвердження
Радою Банку;
15) Визначення перелiку операцiй вiддiлень
Банку;
16) Прийняття за погодженням з Радою Банку
рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi

(складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних
осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб, про припинення участi,
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав,
що випливають з володiння цими
корпоративними правами, за виключенням
випадкiв набуття Банком корпоративних прав
внаслiдок звернення стягнення на заставлене
майно та реалiзацiї цього заставленого майна
або з метою наступного перепродажу їх
протягом строку, що не перевищує одного
року з дня їх придбання;
17) Органiзацiя та проведення Загальних
зборiв акцiонерiв;
18) Прийняття рiшень про створення
комiтетiв Банку та затвердження положень
про них, призначення голiв та членiв таких
комiтетiв;
19) Прийняття рiшення про укладення
договорiв стосовно придбання чи вiдчуження
основних засобiв Банку в межах лiмiтiв сум,
встановлених Радою Банку;
20) Здiйснення персонального повiдомлення
акцiонерiв про прийнятi рiшення про
зменшення розмiру статутного капiталу та
про придбання (викуп) власних акцiй з метою
їх анулювання;
21) Повiдомлення кредиторiв про зменшення
статутного капiталу;
22) Прийняття вiд акцiонерiв заяв про продаж
акцiй;
23) Отримання заперечень кредиторiв на
зменшення розмiру статутного капiталу
товариства (у разi наявностi таких);
24) Питання дiяльностi Банку, якi не
передбаченi цим Статутом, вiдносяться до
компетенцiї Правлiння Банку, якщо вони не
вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв чи Ради Банку i не були делегованi
Правлiнню.
Правлiння Банку зобов'язане отримати
попереднiй дозвiл Ради Банку на укладання
будь-яких договорiв щодо придбання i
розпорядження (вiдчуження, передачi в
заставу або в оренду тощо) майном Банку, яке
вiдповiдно до законодавства України
вiдноситься до основних фондiв (засобiв) у
разi, якщо цiна зазначених договорiв
перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень.
Рiшення i розпорядження Правлiння, виданi в
межах його повноважень, обов'язковi для

виконання всiма працiвниками Банку.
Опис

Станом на 31.12.2018р. Правлiння
представлено у складi 4 осiб, а саме :
Голова правлiння Хейло Галина Михайлiвна.
Заступник Голови правлiння; Маринченко
Вiкторiя
Член Правлiння: Нагорська Ольга
Святославiвна
Член Правлiння-Вiдповiдальний працiвник за
здiйснення фiнансового монiторингу: Кiвак
Зоряна Вiкторiвна

Примітки
Вiдповiдно до закону Цiннi папери та фондовий ринок зазначаємо:
Управлiння ризиками - це процес, за допомогою якого Банк виявляє (iдентифiкує) ризики,
проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а
також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв.
Мiсiя управлiння ризиками - пiдтримання системи ризик-менеджменту, яка дозволяє Радi Банку,
Керiвництву та Колегiальним органам Банку ефективно керувати i розподiляти ресурси по
прiоритетним напрямам дiяльностi для забезпечення прийнятного для Банку рiвня ризикiв i
отримання найбiльшої користi вiд таких вкладень за рахунок iдентифiкацiї, оцiнки, управлiння
та монiторингу ризикiв.
Управлiння ризиками спрямоване на досягнення таких цiлей:
-ризики повиннi бути зрозумiлi та усвiдомленi Банком, його керiництвом;
-ризики повиннi бути в межах допустимих рiвнiв, установлених Радою Банку;
-рiшення щодо прийняття ризику повиннi вiдповiдати стратегiчним цiлям Банку;
-рiшення про прийняття ризику мають бути конкретними та чiткими;
-очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику.
Банк створює комплексну та адекватну систему управлiння ризиками, що враховує специфiку
роботи Банку, встановленi Нацiональним банком України вимоги щодо управлiння ризиками.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вiн виникає, на рiвнi
Правлiння Банку, а також на рiвнi Ради Банку.
Банк утворює постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками, що має вiдповiдати за
впровадження внутрiшнiх положень та процедур управлiння ризиками вiдповiдно до визначених
Радою Банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками.
Дiяльнiсть органiв Банку у сферi управлiння ризиками може регулюватися таким чином:
- акцiонери призначає членiв Ради Банку;
- Рада банку встановлює полiтики управлiння ризиками та контролює їх виконання;
- Правлiння Банку впроваджує полiтики управлiння ризиками;
- служба внутрiшнього аудиту перевiряє вiдповiднiсть дiяльностi Банку встановленiй полiтицi та
забезпечує належнi процеси корпоративного управлiння, оцiнки системи внутрiшнього
контролю та управлiння ризиками;
- зовнiшнi аудитори з метою висловлення думки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi
оцiнюють полiтики, процедури та практики управлiння ризиками в Банку.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про винагороду членiв Ради Банку

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на власній
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают інтернет-сто
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
рінці
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
так
так
так
так
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
так
після їх проведення
Розмір винагороди
ні
ні
так
так
ні
посадових осіб

акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (зазначити)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) вiдсутнi
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого

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

1

Дробот Володимир Iванович

органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
д/в

81,521828

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
169 495 000

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

д/в

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Голова та члени Правлiння призначаються та звiльняються Радою Банку. Пiдстави звiльнення з
посади Голови та членiв Правлiння визначається чинним законодавством та умовами укладених
з ними трудових договорiв (у разi їх укладення). У разi припинення повноважень Голови
Правлiння за рiшенням Ради Банку одночасно приймається рiшення про призначення нового
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Особа, яка
призначена тимчасово здiйснювати повноваження Голови Правлiння користується усiма
правами, виконує всi обов'язки та здiйснює усi повноваження Голови Правлiння, передбаченi
цим Статутом i чинним законодавством України.
Розмiри та порядок отримання членами Правлiння винагороди встановлюються Положенням
про винагороду членiв Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК", яке затверджується Радою. та є
конфiденцiйною iнформацiєю.
До складу Ради Банку обираються акцiонери Банку, їх представники та/або незалежнi члени
Ради (незалежнi директори). Членом Ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична
особа. Члени Ради Банку повиннi мати повну цивiльну дiєздатнiсть.
Кiлькiсть членiв Ради Банку становить 5 (п'ять) осiб.
Порядок дiяльностi представника акцiонера у Радi Банку визначається самим акцiонером.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Ради.
Рада Банку не менш як на одну на одну третину має складатися з незалежних членiв Ради
(незалежних директорiв), при цьому кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб. Вимоги до
осiб, якi не можуть вважатися незалежними членами Ради (незалежними директорами),
встановлюються законодавством України.
Члени Ради обираються Акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв строком
на бiльше нiж три роки. Конкретний строк обрання членiв Ради визначається рiшенням
Загальних зборiв.
Членам Ради Банку за виконання їх обов'язкiв може виплачуватись винагорода. Загальнi збори
акцiонерiв можуть прийняти рiшення щодо укладання з членом Ради Банку безоплатного
цивiльно-правового договору.
Винагорода членiв Ради Банку за виконання своїх обов'язкiв складається iз щомiсячної базової
винагороди та додаткової винагороди.
Розмiр щомiсячної базової винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв

Банку, але не може бути нижчою за встановлену мiнiмальну заробiтну плату. Розмiр щомiсячної
базової винагороди зазначається в цивiльно-правовому договорi або в трудовому договорi
(контрактi), що укладається з кожним Членом Ради Банку.
Виплата щомiсячної базової винагороди членам Ради Банку за вiдпрацьований мiсяць
здiйснюється одночасно iз виплатою заробiтної плати усiм iншим категорiям працiвникiв Банку
за вiдповiдний перiод. Виплата винагороди члену Ради Банку може здiйснюватись за його
письмовою заявою одноразово за певний перiод, але сумарно не бiльше, нiж за три мiсяцi, в
строк до 7-го числа мiсяця, наступного за цим перiодом.
У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради Банку базова винагорода
виплачується за фактично вiдпрацьований час.
За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Банку за звiтний рiк членам Ради може
виплачуватись додаткова винагорода. Рiшення щодо виплати та розмiру додаткової винагороди
приймається Загальними зборами акцiонерiв. Розмiр додаткової винагороди встановлюється
Загальними зборами як процент вiд базової винагороди.
Джерелом виплати додаткової винагороди є чистий прибуток Банку. При вiдсутностi
прибутку за результатами звiтного року додаткова винагорода членам Ради банку не
виплачується.
Членам Ради Банку, залежно вiд їх участi в роботi Ради Банку, можуть виплачуватись
наступнi види додаткової винагороди :
- за виконання обов'язкiв члена будь-якого з комiтетiв Ради Банку;
- за виконання обов'язкiв Голови будь-якого з комiтетiв Ради Банку;
- за виконання обов'язкiв Голови Ради банку;
- за виконання обов'язкiв незалежного члена Ради Банку.
Виплата членам Ради Банку додаткової винагороди проводиться протягом 30 днiв пiсля
прийняття рiшення Загальними зборами, шляхом перерахування грошових коштiв на
особистий банкiвський рахунок члена Ради Банку, який зазначається в цивiльно-правовому
договорi, контрактi при укладаннi.
У разi виконання членом Ради Банку декiлькох додаткових обов'язкiв (у тому числi членство в
декiлькох Комiтетах), додаткова винагорода може виплачуватись за виконання кожної з таких
обов'язкiв, але в пiдсумку не може складати бiльше 50% розмiру базової винагороди.
У випадках дострокового припинення повноважень члена Ради Банку додаткова винагорода не
виплачується.
Загальнi збори акцiонерiв мають право прийняти рiшення щодо компенсування членом Ради
Банку збиткiв, що виникли внаслiдок його дiй або бездiяльностi.
9) повноваження посадових осіб емітента
До повноважень Ради Банку належать такi функцiї:
1)
Затвердження внутрiшнiх положень Банку, що регламентують дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв Банку та вiдокремлених пiдроздiлiв Банку крiм положень, затвердження яких
належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
2)
Затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного
товариства;
3)
Затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства;
4)
Скликання загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,
крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, а також визначення способу
направлення повiдомлення про проведення загальних зборiв та проект порядку денного

акцiонерам;
5)
Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Радою;
6)
Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7)
Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв
вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
8)
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
9)
Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10)
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11)
Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
12)
Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, затвердження
умов контрактiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди ;
13)
Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
14)
Обрання та припинення повноважень керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
15)
Затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
16)
Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо
його дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, опублiкування Банком iнформацiї про
принципи (кодекс) корпоративного управлiння Банку;
17)
Розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
18)
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України
"Про акцiонернi товариства";
19)
Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Банку для проведення зовнiшнього аудиту та
визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
20)
Затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Банку для прийняття рiшення щодо
нього;
21)
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством
України та цим Статутом;
22)
Визначення дати складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до
законодавства України та цього Статуту;
23)
Вирiшення питань про участь Банку у групах;
24)
Прийняття рiшень про створення та/або участь Банку у будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)
Прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї
та лiквiдацiї, створення (вiдкриття) та припинення дiяльностi (лiквiдацiю) вiдокремлених
пiдроздiлiв Банку (в т.ч. вiддiлень Банку), затвердження їх статутiв i положень;
26)
Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
27)
Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ради Банку роздiлом XVI Закону України
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
товариства;
28)
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
29)
Прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,

встановленим у Законi України "Про акцiонернi товариства";
30)
Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
31)
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов
договору, що укладається з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
32)
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи, в
тому числi депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
33)
Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiї акцiонерам
про придбання належних їм акцiй;
34)
Затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв Банку;
35)
Затвердження бюджету Банку, у т. ч. бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
36)
Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури
управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
37)
Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
38)
Контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
39)
Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
40)
Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
41)
Визначення кредитної полiтики Банку;
42)
Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту, та його дочiрнiх пiдприємств;
43)
Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до
законодавства України;
44)
Призначення голови та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв
Радою Банку);
45)
Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення;
46)
Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю. Розгляд звiтiв та пропозицiй щодо усунення виявлених порушень пiдроздiлом
внутрiшнього аудиту;
47)
Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
48)
49)
Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються
з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення
розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
50)
Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення
про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств;
51)
погодження штатного розпису Банку;
52)
Здiйснення контролю за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв Банку;
53)
Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
54)
Обрання та вiдкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру
його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем;
55)
Надання згоди:

- на пiдставi рiшення, прийнятого Кредитним комiтетом Банку, щодо оформлення договорiв
(угод) по кредитним операцiям (крiм гарантiй), авалям векселiв, а також внесення змiн до таких
договорiв (в т.ч. щодо подовження термiнiв, змiни умов кредитування) на суму, що
перевищують 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень чи еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, за
виключенням операцiй, якi здiйснюються на мiжбанкiвському ринку. Таке погодження
оформлюється протоколом Ради Банку, який пiдписується протягом 2-х днiв з моменту
прийняття такого рiшення Кредитним комiтетом;
- на пiдставi рiшення, прийнятого уповноваженою посадовою особою Банку (уповноваженими
посадовими особами Банку) у встановленому Радою Банку порядку, щодо оформлення
гарантiйних операцiй (гарантiй та пов'язаних з цим договорiв) на суму, що перевищує 500 000,00
(п'ятсот тисяч) гривень чи еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, а також внесення змiн до
таких гарантiйних операцiй (гарантiй та/або пов'язаних з ними договорiв), в т.ч. щодо
подовження термiнiв чи змiни iнших умов. Дане погодження оформлюється протоколом Ради
Банку, який пiдписується протягом 2-х днiв з моменту прийняття вiдповiдного рiшення
уповноваженою посадовою особою Банку (уповноваженими посадовими особами Банку);
56)
може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для попереднього
вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї наглядової
ради (Комiтет Ради з питань призначень, Комiтет Ради з винагород, Комiтет Ради з питань
аудиту) ;
57)
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення,
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю
аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення
перевiрок пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
58)
Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України "Про акцiонернi товариства";
59) Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй та повернення коштiв, унесених в
оплату за акцiї;
60) Фiнансування дiяльностi комiтетiв наглядової ради, у тому числi залучення для фахових
консультацiй юристiв, фiнансових та iнших експертiв, здiйснюється товариством у порядку,
визначеному статутом, вiдповiдним положенням та/або рiшенням загальних зборiв;
61) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради Банку згiдно iз
чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Раду Банку, або переданi на вирiшення
Радi Банку Загальними зборами.
Питання, що згiдно законодавства належать до виключної компетенцiї Ради Банку, не можуть
вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Ради Банку можуть бути переданi питання, що
належать до компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв.
Виключна компетенцiя Ради Банку може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту.
За рiшенням загальних зборiв на Раду Банку може бути покладено виконання окремих функцiй,
що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, якi згiдно з
законодавством України вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
До повноважень:
Правлiння виконує такi функцiї:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, у т.ч. у разi
необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку

Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форм та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженою Радою Банку,
забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленнi порушення
законодавства України, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового
стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi
дiяльностi Банку;
9) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань,
що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
10) Органiзацiя та здiйснення керiвництва оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання
рiшень загальних зборiв та Ради Банку;
11) Пiдготовка звiтiв щодо рiчних результатiв дiяльностi Банку та пропозицiй щодо основних
перспективних напрямкiв дiяльностi Банку та подання їх на затвердження Загальним зборам
та/або Радi Банку;
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням
їх Загальними зборами;
13) У разi необхiдностi пiдготовка квартальних звiтiв щодо квартальних результатiв дiяльностi
Банку та подання їх для розгляду Радi Банку;
14) Розроблення внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i
вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку, їх погодження та
забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку;
15) Визначення перелiку операцiй вiддiлень Банку;
16) Прийняття за погодженням з Радою Банку рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi
(складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що
випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття
Банком корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї
цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не
перевищує одного року з дня їх придбання;
17) Органiзацiя та проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
18) Прийняття рiшень про створення комiтетiв Банку та затвердження положень про них,
призначення голiв та членiв таких комiтетiв;
19) Прийняття рiшення про укладення договорiв стосовно придбання чи вiдчуження основних
засобiв Банку в межах лiмiтiв сум, встановлених Радою Банку;
20) Здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi рiшення про зменшення
розмiру статутного капiталу та про придбання (викуп) власних акцiй з метою їх анулювання;
21) Повiдомлення кредиторiв про зменшення статутного капiталу;
22) Прийняття вiд акцiонерiв заяв про продаж акцiй;
23) Отримання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру статутного капiталу товариства (у
разi наявностi таких);
24) Питання дiяльностi Банку, якi не передбаченi цим Статутом, вiдносяться до компетенцiї
Правлiння Банку, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Ради
Банку i не були делегованi Правлiнню.
Правлiння Банку зобов'язане отримати попереднiй дозвiл Ради Банку на укладання будь-яких
договорiв щодо придбання i розпорядження (вiдчуження, передачi в заставу або в оренду тощо)
майном Банку, яке вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до основних фондiв

(засобiв) у разi, якщо цiна зазначених договорiв перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень.
Рiшення i розпорядження Правлiння, виданi в межах його повноважень, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Банку.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт щодо звiту з корпоративного управлiння
Ми виконали перевiрку iнформацiї у звiтi з корпоративного управлiння Банку (далi - Звiт з
корпоративного управлiння).
Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 3
статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 Закону України
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе Правлiння.
Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить
iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння
вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є
значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали основу
для висловлення нашої думки.
Думка
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до
вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Банку; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб
Банку, наведенi у Звiтi про управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту
фiнансової звiтностi i вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Наступний роздiл аудиторського звiту включено згiдно з Вимогами до аудиторського висновку,
що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi
лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затвердженими рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.02.2013 N 160 (далi - Комiсiя)
та вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, затвердженими
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 14.05.2013 N 819
Наводимо опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор, щодо:
"
вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку, вимогам,
установленим нормативно-правовими актами Комiсiї:
Власний капiтал за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам, установленим
нормативно-правовими актами Комiсiї;
"
вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз
зазначенням форми внескiв):
Зареєстрований статутний капiтал згiдно даних звiту про фiнансовий стан Банку станом на 31
грудня 2018 року складає 200 004 тис. грн. (двiстi мiльйонiв чотири тисячi гривень), а його
розмiр вiдповiдає установчим документам.
"
формування та сплати статутного капiталу (сплачено повнiстю чи частково, документи (iз
зазначенням назви, дати, номера), на пiдставi яких зроблено аудиторський висновок):
Статутний капiтал Банку сплачено повнiстю.
"

вiдсутностi

у

Банку

прострочених

зобов'язань

щодо

сплати

податкiв

(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за
порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Нами не виявлено прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених
штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку
цiнних паперiв.
"
Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування
статутного капiталу Банку, який вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв з дати створення або з дати внесення змiн до статуту щодо
основних видiв дiяльностi:
Кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для проведення
банкiвської дiяльностi.
"
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi
виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi:
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання
процедур аудиту фiнансової звiтностi, розкрита у примiтцi 34 до фiнансової звiтностi.
"
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою:
Станом на звiтну дату не iснує обставин та подiй, що пов'язанi з виникненням непередбачених
податкових зобов'язань. Наданi зобов'язання з кредитування (з видачi кредитiв, у т.ч. в рамках
кредитних лiнiй) не мають непередбачений характер.
"
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку:
Ми не виявили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Банку.
"
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть Банку у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу
Ми не виявили iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у
майбутньому крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi та в аудиторському звiтi.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
АТ "АЙБОКС БАНК" - унiверсальний банк. Мета i цiлi дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК"
полягають в наданнi повного спектру комерцiйних банкiвських та корпоративних фiнансових
послуг з метою накопичення та використання капiталу Банку та залучених коштiв для
одержання прибутку в iнтересах Банку та його Засновникiв.
У звiтному перiодi АТ "АЙБОКС БАНК" на пiдставi банкiвської лiцензiї №53 вiд 11.07.2018
року на право здiйснення операцiй, 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.
Банк має право надавати наступнi банкiвськi послуги:
- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних та фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв у тому числi у
банкiвських металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
- iнвестицiй;
- випуску власних цiнних паперiв;

- випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
- зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського
сейфа;
- iнкасацiя коштiв та перевезення валютних цiнностей;
- ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових
послуг.
Згiдно Додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018
року, Банк має право на здiйснення наступних операцiй:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах
обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про
порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею
4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"
та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
Крiм того, Банк має лiцензiї НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв: лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарної установи, № 1552, дата видачi
20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме: дiяльностi iз зберiгання активiв
iнститутiв спiльного iнвестування, № 1552, дата видачi 20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї
необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), №918, дата видачi 09.10.2012 року, строк дiї
лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), №918, дата видачi 09.10.2012

року, строк дiї лiцензiї необмежений.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником:
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"
Асоцiацiя "УкрСВIФТ"
Мiжнародна платiжна система VISA International Service Association
Мiжнародна система S.W.I.F.T.
Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)
Нацiональний депозитарiй України (НДУ)
ПрАт "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" (УМВБ)
ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа"
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД)
Стратегiчна мета Банку
Стратегiчною метою АТ "АЙБОКС БАНК" - збереження i змiцнення позицiї Банку на
кредитно-фiнансовому ринку шляхом максимального та якiсного задоволення потреб своїх
клiєнтiв та поєднання iнтересiв корпоративних клiєнтiв, клiєнтiв фiзичних осiб та Банку для
спiльного досягнення позитивних результатiв в дiяльностi кожного.
Прiоритетними напрямками дiяльностi Банку по досягненню вказаної мети є: розширення
спектру пропонованих послуг, подальший розвиток операцiй кредитування суб`єктiв
господарської дiяльностi та фiзичних осiб, розвиток комерцiйних та комiсiйних операцiй з
цiнними паперами, вкладних операцiй, операцiї з картками, перевезення готiвки та iнкасацiя,
неторговельних операцiй з iноземною валютою, посилення захисту iнтересiв вкладникiв,
мiнiмiзацiя ризикiв в здiйсненнi операцiй, забезпечення фiнансової стiйкостi, лiквiдностi та
платоспроможностi банку.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з
1999 року. У зв'язку iз змiною назви Банку, ФГВФО видав нове свiдоцтво №003 вiд 23.07.2018.
Частка керiвництва в акцiях. Iстотна участь у Банку. Iноземнi iнвестори та їх частка в
статутному капiталi.
Для забезпечення дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" акцiонерами створений статутний капiтал у
розмiрi 200 004 100,00 (Двiстi мiльйонiв чотири тисячi сто) гривень.
На звiтну дату власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
ПАТ "Айбокс Банк" Частка в СК, % станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. Частка в СК, %
станом на кiнець дня 31 грудня 2017 р.
Дробот Володимир Iванович
81,5218
81,5218
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року пiд контролем керiвництва знаходилось 1 884 163
акцiй Банку, що становить 1,11 % прямої участi в капiталi Банку (на 31 грудня 2016: 1 884 163
акцiй, або 1,81%). Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Спецiалiзацiя Банку
Банк є унiверсальним, основна мета якого полягає в отриманнi прибутку та участi в
економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву, залучення
вiтчизняних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових
та зовнiшньоекономiчних вiдносин.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. регiональна мережа Банку представлена 48 вiддiленнями,
що на 6 вiддiлень бiльше в порiвняннi з попереднiм 2017 роком. Переважна бiльшiсть вiддiлень
розташованi в мiстi Києвi (42 вiддiлення), 4 в Київськiй областi, 1 у Львовi та 1 в мiстi
Житомир.
Стратегiчним напрямком розвитку є розширення транзакцiйного бiзнесу з використанням всiх
технологiчних i iнтелектуальних ноу-хау, якими володiє в даний час Банк.
Припинення окремих видiв банкiвських операцiй
Протягом звiтного 2018 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б

припинення окремих видiв банкiвських операцiй.
Опис сегменту контрагентiв
Нашi клiєнти це показник нашого професiоналiзму, нашої порядностi та наших досягнень. Наше
завдання - якiсно та ефективно представляти iнтереси наших клiєнтiв, забезпечуючи
iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта i розумiння його комерцiйних цiлей та рiшень.
Банк у своїй дiяльностi плiдно працює iз контрагентами, якi є представниками рiзних галузей
економiки (виробництво, будiвництво, торгiвля, нерухомiсть, послуги у сферi фiнансового
посередництва, iнформатизацiї, права та бухгалтерського облiку, а також неприбутковi
органiзацiї та iн.), суб'єкти господарювання рiзних форм власностi, банки, небанкiвськi
фiнансовi установи, фiзичнi особи.
З банкiвськими установами АТ "АЙБОКС БАНК" спiвпрацює за операцiями надання та
отримання кредитiв/депозитiв на мiжбанкiвському ринку України, вiдкриття та ведення
кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в нацiональнiй та iноземнiй
валютi, надання iнкасаторських послуг тощо.
Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi Банк надає послуги
з
кредитування,
вiдкриття
та
обслуговування
поточних
(вкладних)
рахункiв,
розрахунково-касове обслуговування рахункiв та iнше.
Для фiзичних осiб - послуги з кредитування, операцiї з використанням банкiвських платiжних
карток, надання у користування iндивiдуальних сейфiв для зберiгання цiнностей i документiв,
валюто-обмiннi операцiї та iнше.
Iнформацiя щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку
У звiтному 2018 роцi злиття, приєднання, подiлу та перетворення Банку не вiдбувалося.
Управлiння ризиками
Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi банку, якi впливають на параметри
його ризикiв, це безперервний процес, що складається з аналiзу ситуацiй та оточення, в яких
виникають ризики, i прийнятих управлiнських рiшень, котрi впливають на самi ризики та на
рiвень вразливостi (експозицiї) банку. Рiшення щодо управлiння ризиками можуть передбачати,
зокрема: уникнення ризику, вiдмову вiд його прийняття, його мiнiмiзацiю, у тому числi за
рахунок пом'якшувальних факторiв та/або передавання (трансферту) ризику на iнших осiб (через
похiднi iнструменти або страхування), встановлення лiмiтiв на експозицiю банку та iншi методи
впливу на ризик (носiя ризику) або рiвень вразливостi банку до нього.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, де ризик виникає, за допомогою
функцiй незалежної перевiрки i контролю ризикiв - на найвищих рiвнях управлiння, а саме
Правлiння i Ради Банку.
До основних завдань та функцiй Правлiння, в частинi управлiння ризиками, входять функцiї
щодо прийняття рiшень про надання Банком кредитiв, позик, гарантiй чи поручительств з метою
обмеження кредитного ризику, прийняття рiшення щодо встановлення лiмiтiв на активнi
операцiї з банками-контрагентами на мiжбанкiвському ринку та встановлення лiмiтiв
кредитування по кредитних картках.
Основним завданням та функцiєю Ради Банку є контроль за дiяльнiстю Банку в цiлому, зокрема
за процесами управлiння ризиками у Банку.
З метою органiзацiї процесу ризик-менеджменту на всiх структурних рiвнях банку - вiд
управлiнського (Рада Банку та Правлiння) до операцiйного рiвня, на якому безпосередньо
приймаються або генеруються ризики, Банком сформовано управлiння аналiзу та контролю за
ризиками.
Для забезпечення додаткових заходiв контролю й управлiння ризиками з моменту початку
функцiонування Банку були створенi постiйно дiючi колегiальнi органи, зокрема:
"
кредитний комiтет;
"
комiтет з питань управлiння активами та пасивами;
"
тарифний комiтет;
"
бюджетний комiтет.

У своїй дiяльностi Банк iдентифiкує наступнi групи ризикiв:
Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу,
який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає
застосування заходiв щодо його мiнiмiзацiї. Метою управлiння ризиком лiквiдностi є захист
прибутку i капiталу Банку вiд негативного впливу дисбалансу мiж лiквiдними активами та
пасивами на визначених термiнах
Кредитний ризик визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу
Банку, який виникає через неспроможнiсть контрагента, що взяв на себе зобов'язання, виконати
умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе
зобов'язання. Система управлiння кредитним ризиком Банку складається iз регламентних
документiв - положень, процедур, методик тощо, якi затверджуються Правлiнням Банку.
Валютним ризик, який виникає внаслiдок несприятливих змiн обмiнних валютних курсiв.
Оперативне управлiння валютним ризиком полягає в регулярному монiторингу стану валютної
позицiї в розрiзi її складових, порiвняннi фактичного i нормативного значень валютної позицiї i
передбачає встановлення лiмiтiв щодо iноземних валют. Пiд лiмiтом вiдкритої валютної позицiї
розумiється встановлене кiлькiсне обмеження на спiввiдношення мiж вiдкритою валютною
позицiєю i власним капiталом банку
Процентний ризик - результат кредитної, iнвестицiйної i процентної полiтики банку, а також
макроекономiчної ситуацiї в країнi. Процентний ризик - ситуацiя, що виникає при ухваленнi
рiшень, якi визначають стратегiю i тактику банку в областi управлiння активами, пасивами i
капiталом. Управлiння процентним ризиком побудоване на виявленнi та вимiрюваннi його
обсягу та ступеня впливу на прибутковiсть i платоспроможнiсть Банку
Операцiйний ризик визначається як ризик виникнення збиткiв в результатi недолiкiв або
помилок у ходi здiйснення внутрiшнiх процесiв, допущених з боку спiвробiтникiв,
функцiонування iнформацiйних систем i технологiй, або внаслiдок зовнiшнiх подiй. З метою
зменшення обсягу та кiлькостi подiбних iнцидентiв, Банк постiйно проводить аудит операцiйних
процедур разом з оцiнкою операцiйних ризикiв, розробляє внутрiшнi рекомендацiї для їх
зменшення.
Платоспроможнiсть Банку
Капiтал Банку вiдповiдав вимогам Нацiонального банку України. Значення розмiру
регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. склало 204 655 тис. грн. Значення
нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня
2018р. становило 20,57%, при нормативному значеннi не менше нiж 10%.
Рiвень платоспроможностi Банку визначається нормативами лiквiдностi. Норматив миттєвої
лiквiдностi (Н4) вказує на здатнiсть Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов`язань за рахунок високолiквiдних активiв, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав
79,04%, при нормативному значеннi не менше нiж 20%.
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) встановлюється для визначення збалансованостi строкiв i
сум лiквiдних активiв та зобов`язань банку, нормативне значення якого повинно становити не
менше нiж 40 %, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 127,75%.
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) встановлюється для контролю за здатнiстю банку
виконувати прийнятi ним короткостроковi зобов`язання за рахунок лiквiдних активiв, станом на
кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 110,71%, при нормативну значенню не менше нiж 60%.
Обмеження щодо володiння активами
Обмеження щодо володiння активами
Банком переданi у заставу без припинення визнання власнi основнi засоби (примiтка
11) та грошовi кошти з обмеженим правом використання (примiтка 12). Також дана iнформацiя
зазначена в таблицi 34.3. "Активи, що наданi в заставу без припинення визнання" примiтки 34
Корпоративне управлiння Банку
Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Рада Банку та Правлiння Банку, яке

очолює Голова Правлiння Банку.
У своїй дiяльностi органи управлiння Банку керуються чинним законодавством та Статутом
Банку.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Банку, до повноважень якого зокрема
входить:
o
визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх
виконання;
o
встановлення кiлькiсного складу Ради Банку, обрання Голови та членiв Ради Банку,
прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ради Банку;
o
розподiл прибутку i збиткiв Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним
законодавством України;
o
затвердження звiту Ради Банку, звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього
аудитора;
o
затвердження рiчного звiту Банку.
Рада Банку контролює дiяльнiсть Правлiння, а також вирiшує iншi питання, якi згiдно Статуту
Банку вiднесенi до її компетенцiї, а також тi питання якi делегованi їй Загальними зборами
акцiонерiв.
Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю
та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку.
Iнформацiя щодо кiлькостi працiвникiв Банку
Кiлькiсть працiвникiв Банку станом на кiнець звiтного перiоду складає 259 осiб.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Юридичнi особи, що
володiють5% i бiльше акцiй
Банку вiдсутнi

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
вiдсутнiй

Місцезнаходження
вiдсу, вiдсутнiй,
вiдсутнiй р-н,
вiдсутнiй, вiдсутнiй

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

0

0

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Дробот Володимир Iванович
Шпильова Iрина Григорiвна
Дробот Анатолiй Iванович
Березовський Євгенiй Наумович
Усього

138 175 424
8 682 413
10 376 500
10 376 500
167 610 837

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
81,5218
5,1225
6,122
6,122
98,888

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
138 175 424
0
8 682 413
0
10 376 500
0
10 376 500
0
167 610 837
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї прстi iменнi

169 495 000

1,18

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

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

України) до акцiонерiв банкiв (як для iснуючих
акцiонерiв, так i для осiб, що набувають право
власностi на акцiї банку);
7) забезпечувати наявнiсть та надання Банку або
Нацiональному банку України документiв/iнформацiї,
що вимагається чинним законодавством України (в
тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України), зокрема у випадках пiдтвердження
акцiонерами своєї репутацiї, фiнансового стану, джерел
походження коштiв, за якi придбавались акцiї Банку
тощо;
8) виконувати iншi обов'язки, передбаченi
законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми
документами Банку.
Примітки:
Реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: №108/1/2016 вiд 03.11.2016року;
мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв:UA4000066153.

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

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
108/1/2016

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000066153 Акція проста Бездокумент
0,18
169 495 0 200 004 100
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
У 2018р. рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному роцi не було. Торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх та внутрiшньому ринках, не здiйснюється.
Акцiї банку включенi до бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
34 670
45 829
24 618
24 327
7 321
17 225
539
433
0
0
2 192
3 844
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
34 670
45 829
24 618
24 327
7 321
17 225
539
433
0
0
2 192
3 844
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
34 670
45 829
0
0
34 670
45 829
Основнi засоби за групами
1. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: Первiсна (переоцiнена)
вартiсть, (тис.грн.) - 46182 Амортизацiя, (тис.грн.) -21 855; Термiн
використання - 89 рокiв
2. Машини та обладнання: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) 23028; Амортизацiя, (тис.грн.) - 5803; Термiн використання - 8 рокiв
3. Транспортнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) -433
Амортизацiя, (тис.грн.) - 896; Термiн використання - 8 рокiв
4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): Первiсна (переоцiнена)
вартiсть, (тис.грн.) - 2771 ; Амортизацiя, (тис.грн.) - 683; Термiн
використання - 15 рокiв
5. Iншi основнi засоби: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.)
-2340; Амортизацiя, (тис.грн.) - 584; Термiн використання - 15 рокiв
6. Разом: Первiсна (переоцiнена) вартiсть, (тис.грн.) - 75650
Амортизацiя, (тис.грн.) - 29821; Термiн використання - х
Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi.
У ПАТ <Айбокс банк> станом на 31.12.2018 року вiдсутнi:
- основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження;
- нематерiальнi активи оформленi у заставу;
- основнi засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо);
- основнi засобiв, що експлуатувалися та в подальшому були вилученi з
експлуатацiї на продаж;
- створених нематерiальних активiв.
Справедлива вартiсть ?рунтується на ринковiй вартостi, яка являє
собою суму, на яку на дату оцiнки може бути здiйснений обмiн майна
мiж зацiкавленим продавцем i зацiкавленим покупцем в операцiї, що
проводиться на ринкових умовах пiсля належного маркетингу i сторони
якої є обiзнаними i зацiкавленими. Справедлива вартiсть машин,
обладнання, приладдя та iнвентарю визначається за допомогою

ринкового пiдходу та затратного пiдходу iз застосуванням ринкових цiн
на аналогiчнi об'єкти основних засобiв, якщо такi є наявними. Якщо
ринковi цiни не є наявними, справедлива вартiсть основних засобiв
визначається, головним чином, з використанням методу вартостi
замiщення за вирахуванням зносу. Цей метод передбачає оцiнку витрат,
необхiдних для вiдновлення або замiщення вiдповiдного об'єкта
основних засобiв, скоригованих на фiзичний, функцiональний або
економiчний знос та на старiння.
У груднi 2018 року управлiнський персонал Банку проаналiзував
справедливу вартiсть iнших основних засобiв на 31 грудня 2018р. на
предмет виявлення суттєвих змiн справедливої вартостi у порiвняннi з
показниками станом на 31 грудня 2017 р. Для аналiзу були використанi
рiзнi ринковi данi, отриманi з опублiкованих джерел, каталогiв,
статистичних даних тощо. Крiм того, у процесi визначення цiєї вартостi
залучалися галузевi експерти та постачальники основних засобiв. За
результатами цього аналiзу управлiнський персонал дiйшов висновку
про те, що справедлива вартiсть iнших основних засобiв не змiнилася
суттєво станом на 31 грудня 2018 р., тому немає необхiдностi у
переоцiнцi основних засобiв.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 932

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
704 001
X
X
X
705 933
X
X
До рядка "Iншi зобов'язання та забезпечення" включенi:кошти
банкiв -1493 тис.грн., кошти клiєнтiв - 501874 тис.грн., iншi
залученi кошти 11 165 тис грн.резерви за зобов'язаннями -911
тис.грн., iншi фiнансовi зобовязання- 185613тис.грн., iншi
зобовязання, 4 877тис.грн. к, субординований борг - 0тис.грн.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,

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

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Печерський р-н, м.
Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Як емiтент цiнних паперiв Банк
користується послугами Бiржi щодо
включення цiнних паперiв в бiржовий
список.
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/н р-н, м. Днiпро, вул. Воскресенська,
30
Рiшення №231
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
14.03.2008
(056) 373-95-94
(056)373-95-94
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Як професiйний учасник фондового
ринку Банк користується послугами
Бiржi
для
укладення
угод
купiвлi-продажу цiнних паперiв на
бiржовому ринку.
Аудиторська фiрма у виглядi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПКФ
Аудит-фiнанси"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34619277
01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул.О.Гончара, 41 (лiт. <А>), 3
поверх
Свiдоцтво № 3886

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська палата України
26.10.2006
(044) 501-25-31
(044) 501-25-31
Аудиторська дiяльнiсть
Аудиторськi послуги
Приватне акцiонерне товариство
''Страхова компанiя'' АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ''
Приватне акціонерне товариство
33908322
03056, Україна, Солом'янський р-н, м.
Київ, вул. Борщагiвська, буд.154
АЕ№284079

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

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiн. послуг України
19.09.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-37
Страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту
Добровiльне страхування майна Банку

Опис

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО <УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА
КОМПАНIЯ>
Приватне акціонерне товариство
33257911
04080, Україна, Подiльський р-н, м.
Київ, вул. Кирилiвська, 40
АЕ 641957

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

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiн. послуг України
25.06.2015
(044) 238 65 33
(044) 238 65 33
Добровiльне страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного)
Добровiльне Страхування майна Банку

Опис

Консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2018 року
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

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
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та

1000

253 345

188 433

1010

0

0

1020

0

394

1030
1040
1050
1060

0
447 967
60
0

349
424 035
60
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

0

19

1100
1110
1120
1130
1140

1 338
0
120 622
95 213
3 903

0
0
100 407
67 062
17 722

1150

13 626

11 314

1990
1999

0
93 074

0
809 446

2000
2010

1 493
501 874

927
483 476

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

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

0
13 683
0
1 602
3 739
56 114
3 654
17 073
0

2990
2999

0
705 933

0
580 268

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3490

200 004
0
0
0
10 003
19 171
963

200 004
0
0
0
9 819
19 171
184

1990

2990

вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
3490
0
0
Неконтрольована частка
3500
0
0
Усього власного капіталу
3999
230 141
229 178
Усього зобов'язань та власного капіталу
9999
936 074
809 446
Примітки: У рядку "Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" примiтки не
наводяться.
У рядку "Незареєстрований статутний капiтал" примiтки не наводяться.
У рядку "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" примiтки не наводяться.
У рядку "Резервнi та iншi фонди банку" примiтки не наводяться.
У рядку "Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток " примiтки не наводяться.
Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 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)

Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про
фінансові результати)
за 2018 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
63 473
-28 877

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
72 811
-22 287

1010

50 524

34 596

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

366 387
-136 079

172 717
-76 740

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

4 444
-1 103

4 807
-1 040

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

-25 619

-23 637

1140

0

0

1150

0

0

1160

2 859

-3 739

1170
1180
1190

1 126
-214 407
0

954
-66 617
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
-1 082
Витрати на податок на прибуток
1510
1 150
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
68
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
68
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
1 294
-1 110
184
0
184

-12 468
0

0

0
1 444
-11 024
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Усього сукупного доходу за рік
2999
0
-10 840
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
3010
68
184
неконтрольованій частці
3020
0
0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
3210
0
-10 840
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
0,00000
0,00000
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4210
0,00000
0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4220
0,00000
0,00000
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
0,00000
0,00000
просту акцію за рік
Примітки: У рядку "Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати") примiтки не наводяться.
У рядку "Результат вiд операцiй з iноземною валютою" та "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти"
примiтки не наводяться.
У рядку "Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями" примiтки не наводяться.
У рядку "Прибуток/(збиток) до оподаткування" примiтки не наводяться.
У рядку "Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває" примiтки не наводяться.
У рядку "Прибуток/(збиток) за рiк" примiтки не наводяться.
У рядку "Усього сукупного доходу за рiк" примiтки не наводяться.
У рядку "Прибуток (збиток), що належить власникам банку" примiтки не наводяться.
У рядку "Усього сукупного доходу, що належить власникам банку" примiтки не наводяться.
У рядку "Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.)" примiтки не наводяться.
У рядку "скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.)" примiтки не наводяться.

Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 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)

Консолідований звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2018 рік
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

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

2
1000

3
122 454

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
0

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
167 468

10
0

11
167 468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-11 024
0

0
0
0

184
0
0

184
-11 024
0

0
0
0

184
-11 024
0

0

145

0

-145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 550

0

-5 000

0

0

0

72 550

0

72 550

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
5 000

6
39 869

7
0

8
145

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
1354
0
0
0
0
анулювання
1358
0
0
0
0
Об'єднання компаній
1360
0
0
0
0
Дивіденди
1370
0
0
0
0
Залишок на кінець попереднього
2000
200 004
0
0
28 990
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
2200
0
0
0
0
інший сукупний дохід
2205
0
0
0
0
Амортизація резерву переоцінки
2300
0
0
0
0
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
2310
0
0
0
184
та інших фондів
Незареєстрований статутний
2320
0
0
0
0
капітал
Операції з акціонерами
2330
0
0
0
0
Емісія акцій:
номінальна вартість
2340
0
0
0
0
емісійний дохід
2345
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
2350
0
0
0
0
продаж
2354
0
0
0
0
анулювання
2358
0
0
0
0
Об'єднання компаній
2360
0
0
0
0
Дивіденди
2370
0
0
0
0
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
9990
0
0
0
-2 161
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
9999
200 004
0
0
29 174
періоду
Примітки: Показник "Операцiї з акцiонерами" це збiльшення статутного капiталу
Затверджено до випуску та підписано

0
0
0
0
0

0
0
0
0
184

0
0
0
0
229 178

0
0
0
0
0

0
0
0
0
227 178

0
0
0

68
0
0

68
0
0

0
0
0

68
0
0

0

184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

2 161

0

0

0

0

963

230 141

0

230 141

26.04.2019

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)

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2018 рік
(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

65 972
-22 224
367 009
-133 604

58 791
-29 222
183 316
-76 740

1060

0

0

1070

451

-3 540

1080
1100
1110
1120
1800

4 444
1 126
-40 855
-214 407
-876

5 214
955
-35 378
-66 618
-1 015

1510

114 520

2 552

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

394

3 177

1640

0

0

1650

-30 964

-104 494

1660

91 033

-60 602

1670
1680
1690

12 090
566
5 907

-17 138
427
141 125

1700

0

0

1710

35

0

1720

6 075

6 075

1730

2 348

-6 885

1999

87 484

-2 552

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: д/н

2020

0

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
-25 478
0
-3 543
0
0

0
0
0
0
-3 819
4 325
-1 143
0
0

2999

-29 021

-637

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
-17 000
-2 486
0
0

72 549
0
0
0
0
0
0
0
-36 179
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

-19 486

36 370

5100

-1 102

0

5200

64 911

33 181

5300

188 433

155 252

5400

253 344

188 433

Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 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)

Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2018 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

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
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
1999
0
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
2010
0
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
2020
0
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
0
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
0
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
0
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
0
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
0
Придбання основних засобів
2110
0
Надходження від реалізації основних засобів
2120
0
Придбання нематеріальних активів
2130
0
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
0
Дивіденди, що отримані
2150
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
2999
0
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
0
Емісія привілейованих акцій
3020
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
0
Викуп власних акцій
3040
0
Продаж власних акцій
3050
0
Отримання субординованого боргу
3060
0
Погашення субординованого боргу
3070
0
Отримання інших залучених коштів
3080
0
Повернення інших залучених коштів
3090
0
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
3999
0
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
5100
0
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
0
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
5300
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк складався за прямим методом.
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Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 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)

Примітки до фінансової звітності
за 2018 рік
1. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1100.
Примiтка 1. Iнформацiя про Банк
Повна назва Банку: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" є
правонаступником всiх прав та обов'язкiв Публiчного Акцiонерного Товариства "Аграрний комерцiйний
банк", зареєстрований Нацiональним банком України 24 грудня 1993 року за номером 222 та дiє у формi
публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог
Нацiонального банку України;
Скорочена назва:
АТ "АЙБОКС БАНК";
Назва iноземною мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK".
Мiсцезнаходження банку: 03150, Україна, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9А
Банк зареєстровано в Українi.
АТ "АЙБОКС БАНК" зареєстрований Нацiональним банком України 24 грудня 1993 року за
номером 222.
АТ "АЙБОКС БАНК" не перебуває у вiданнi будь-якої материнської компанiї.
Реквiзити Банку:
МФО: 322302
iдентифiкацiйний код Банку за ЄДРПОУ: 21570492
Iнтернет - сторiнка: http://www.iboxbank.online/
Звiт формується станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року за 2018 рiк.
Валюта звiтностi - гривня, одиниця вимiру - тисяча гривень.
Органiзацiйно-правова форма Банку: приватне акцiонерне товариство.
Види дiяльностi, якi має право здiйснювати Банк
АТ "АЙБОКС БАНК" - унiверсальний банк. Мета i цiлi дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" полягають в
наданнi повного спектру комерцiйних банкiвських та корпоративних фiнансових послуг з метою
накопичення та використання капiталу Банку та залучених коштiв для одержання прибутку в iнтересах
Банку та його Засновникiв.
У звiтному перiодi АТ "АЙБОКС БАНК" на пiдставi банкiвської лiцензiї №53 вiд 11.07.2018 року на
право здiйснення операцiй, 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.
Банк має право надавати наступнi банкiвськi послуги:
- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних та фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв у тому числi у банкiвських
металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських
металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
- iнвестицiй;
- випуску власних цiнних паперiв;
- випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
- зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
- iнкасацiя коштiв та перевезення валютних цiнностей;
- ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
Згiдно Додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 53-4 вiд 16.07.2018 року,
Банк має право на здiйснення наступних операцiй:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що
здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну

iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними
особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв - нерезидентiв у
грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не
зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i
фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в
абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям
iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
Крiм того, Банк має лiцензiї НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв:
лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме:
депозитарної дiяльностi депозитарної установи, № 1552, дата видачi 20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї
необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме: дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, № 1552, дата видачi
20.08.2013 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), №918, дата видачi
09.10.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), №918, дата видачi
09.10.2012 року, строк дiї лiцензiї необмежений.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником:
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"
Асоцiацiя "УкрСВIФТ"
Мiжнародна платiжна система VISA International Service Association
Мiжнародна система S.W.I.F.T.
Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)
Нацiональний депозитарiй України (НДУ)
ПрАт "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" (УМВБ)
ПрАТ "Українська мiжнародна фондова бiржа"
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД)
Стратегiчна мета Банку
Стратегiчною метою АТ "АЙБОКС БАНК"
збереження i змiцнення позицiї Банку на
кредитно-фiнансовому ринку шляхом максимального та якiсного задоволення потреб своїх клiєнтiв та
поєднання iнтересiв корпоративних клiєнтiв, клiєнтiв фiзичних осiб та Банку для спiльного досягнення
позитивних результатiв в дiяльностi кожного.
Прiоритетними напрямками дiяльностi Банку по досягненню вказаної мети є: розширення спектру
пропонованих послуг, подальший розвиток операцiй кредитування суб`єктiв господарської дiяльностi та
фiзичних осiб, розвиток комерцiйних та комiсiйних операцiй з цiнними паперами, вкладних операцiй,

операцiї з картками, перевезення готiвки та iнкасацiя, неторговельних операцiй з iноземною валютою,
посилення захисту iнтересiв вкладникiв, мiнiмiзацiя ризикiв в здiйсненнi операцiй, забезпечення
фiнансової стiйкостi, лiквiдностi та платоспроможностi банку.
АТ "АЙБОКС БАНК" є учасником фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 1999
року. У зв'язку iз змiною назви Банку, ФГВФО видав нове свiдоцтво №003 вiд 23.07.2018.
Частка керiвництва в акцiях. Iстотна участь у Банку. Iноземнi iнвестори та їх частка в статутному
капiталi.
Для забезпечення дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" акцiонерами створений статутний капiтал у розмiрi
200 004 100,00 (Двiстi мiльйонiв чотири тисячi сто) гривень.
На звiтну дату власниками iстотної участi у Банку є:
Акцiонери
ПАТ "Айбокс Банк" Частка в СК, % станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р.
Частка в СК, %
станом на кiнець дня 31 грудня 2017 р.
Дробот Володимир Iванович 81,521881,5218
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року пiд контролем керiвництва знаходилось 1 884 163 акцiй Банку,
що становить 1,11 % прямої участi в капiталi Банку (на 31 грудня 2016: 1 884 163 акцiй, або 1,81%).
Нерезидентiв серед акцiонерiв Банку немає.
Спецiалiзацiя Банку
Банк є унiверсальним, основна мета якого полягає в отриманнi прибутку та участi в економiчному i
соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву, залучення вiтчизняних iнвестицiй,
банкiвських технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових та зовнiшньоекономiчних
вiдносин.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. регiональна мережа Банку представлена 48 вiддiленнями, що на 6
вiддiлень бiльше в порiвняннi з попереднiм 2017 роком. Переважна бiльшiсть вiддiлень розташованi в
мiстi Києвi (42 вiддiлення), 4 в Київськiй областi, 1 у Львовi та 1 в мiстi Житомир.
Стратегiчним напрямком розвитку є розширення транзакцiйного бiзнесу з використанням всiх
технологiчних i iнтелектуальних ноу-хау, якими володiє в даний час Банк.
Припинення окремих видiв банкiвських операцiй
Протягом звiтного 2018 року до Банку не застосовувалися заходи впливу, що спричинили б припинення
окремих видiв банкiвських операцiй.
Опис сегменту контрагентiв
Нашi клiєнти це показник нашого професiоналiзму, нашої порядностi та наших досягнень. Наше
завдання - якiсно та ефективно представляти iнтереси наших клiєнтiв, забезпечуючи iндивiдуальний
пiдхiд до кожного клiєнта i розумiння його комерцiйних цiлей та рiшень.
Банк у своїй дiяльностi плiдно працює iз контрагентами, якi є представниками рiзних галузей економiки
(виробництво, будiвництво, торгiвля, нерухомiсть, послуги у сферi фiнансового посередництва,
iнформатизацiї, права та бухгалтерського облiку, а також неприбутковi органiзацiї та iн.), суб'єкти
господарювання рiзних форм власностi, банки, небанкiвськi фiнансовi установи, фiзичнi особи.
З банкiвськими установами АТ "АЙБОКС БАНК" спiвпрацює за операцiями надання та отримання
кредитiв/депозитiв на мiжбанкiвському ринку України, вiдкриття та ведення кореспондентських рахункiв
банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в нацiональнiй та iноземнiй валютi, надання iнкасаторських послуг
тощо.
Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi Банк надає послуги з
кредитування, вiдкриття та обслуговування поточних (вкладних) рахункiв, розрахунково-касове
обслуговування рахункiв та iнше.
Для фiзичних осiб - послуги з кредитування, операцiї з використанням банкiвських платiжних карток,
надання у користування iндивiдуальних сейфiв для зберiгання цiнностей i документiв, валюто-обмiннi
операцiї та iнше.
Iнформацiя щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку
У звiтному 2018 роцi злиття, приєднання, подiлу та перетворення Банку не вiдбувалося.
Управлiння ризиками
Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi банку, якi впливають на параметри його
ризикiв, це безперервний процес, що складається з аналiзу ситуацiй та оточення, в яких виникають
ризики, i прийнятих управлiнських рiшень, котрi впливають на самi ризики та на рiвень вразливостi
(експозицiї) банку. Рiшення щодо управлiння ризиками можуть передбачати, зокрема: уникнення ризику,

вiдмову вiд його прийняття, його мiнiмiзацiю, у тому числi за рахунок пом'якшувальних факторiв та/або
передавання (трансферту) ризику на iнших осiб (через похiднi iнструменти або страхування),
встановлення лiмiтiв на експозицiю банку та iншi методи впливу на ризик (носiя ризику) або рiвень
вразливостi банку до нього.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, де ризик виникає, за допомогою функцiй
незалежної перевiрки i контролю ризикiв - на найвищих рiвнях управлiння, а саме Правлiння i Ради
Банку.
До основних завдань та функцiй Правлiння, в частинi управлiння ризиками, входять функцiї щодо
прийняття рiшень про надання Банком кредитiв, позик, гарантiй чи поручительств з метою обмеження
кредитного ризику, прийняття рiшення щодо встановлення лiмiтiв на активнi операцiї з
банками-контрагентами на мiжбанкiвському ринку та встановлення лiмiтiв кредитування по кредитних
картках.
Основним завданням та функцiєю Ради Банку є контроль за дiяльнiстю Банку в цiлому, зокрема за
процесами управлiння ризиками у Банку.
З метою органiзацiї процесу ризик-менеджменту на всiх структурних рiвнях банку - вiд управлiнського
(Рада Банку та Правлiння) до операцiйного рiвня, на якому безпосередньо приймаються або генеруються
ризики, Банком сформовано управлiння аналiзу та контролю за ризиками.
Для забезпечення додаткових заходiв контролю й управлiння ризиками з моменту початку
функцiонування Банку були створенi постiйно дiючi колегiальнi органи, зокрема:
"
кредитний комiтет;
"
комiтет з питань управлiння активами та пасивами;
"
тарифний комiтет;
"
бюджетний комiтет.
У своїй дiяльностi Банк iдентифiкує наступнi групи ризикiв:
Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат. Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає застосування заходiв щодо його
мiнiмiзацiї. Метою управлiння ризиком лiквiдностi є захист прибутку i капiталу Банку вiд негативного
впливу дисбалансу мiж лiквiдними активами та пасивами на визначених термiнах
Кредитний ризик визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу Банку,
який виникає через неспроможнiсть контрагента, що взяв на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої
фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Система управлiння
кредитним ризиком Банку складається iз регламентних документiв - положень, процедур, методик тощо,
якi затверджуються Правлiнням Банку.
Валютним ризик, який виникає внаслiдок несприятливих змiн обмiнних валютних курсiв. Оперативне
управлiння валютним ризиком полягає в регулярному монiторингу стану валютної позицiї в розрiзi її
складових, порiвняннi фактичного i нормативного значень валютної позицiї i передбачає встановлення
лiмiтiв щодо iноземних валют. Пiд лiмiтом вiдкритої валютної позицiї розумiється встановлене кiлькiсне
обмеження на спiввiдношення мiж вiдкритою валютною позицiєю i власним капiталом банку
Процентний ризик - результат кредитної, iнвестицiйної i процентної полiтики банку, а також
макроекономiчної ситуацiї в країнi. Процентний ризик - ситуацiя, що виникає при ухваленнi рiшень, якi
визначають стратегiю i тактику банку в областi управлiння активами, пасивами i капiталом. Управлiння
процентним ризиком побудоване на виявленнi та вимiрюваннi його обсягу та ступеня впливу на
прибутковiсть i платоспроможнiсть Банку
Операцiйний ризик визначається як ризик виникнення збиткiв в результатi недолiкiв або помилок у ходi
здiйснення внутрiшнiх процесiв, допущених з боку спiвробiтникiв, функцiонування iнформацiйних
систем i технологiй, або внаслiдок зовнiшнiх подiй. З метою зменшення обсягу та кiлькостi подiбних
iнцидентiв, Банк постiйно проводить аудит операцiйних процедур разом з оцiнкою операцiйних ризикiв,
розробляє внутрiшнi рекомендацiї для їх зменшення.
Платоспроможнiсть Банку
Капiтал Банку вiдповiдав вимогам Нацiонального банку України. Значення розмiру регулятивного
капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. склало 204 655 тис. грн. Значення нормативу достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. становило 20,57%, при
нормативному значеннi не менше нiж 10%.
Рiвень платоспроможностi Банку визначається нормативами лiквiдностi. Норматив миттєвої лiквiдностi

(Н4) вказує на здатнiсть Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов`язань за рахунок
високолiквiдних активiв, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 79,04%, при нормативному
значеннi не менше нiж 20%.
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) встановлюється для визначення збалансованостi строкiв i сум
лiквiдних активiв та зобов`язань банку, нормативне значення якого повинно становити не менше нiж 40
%, станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. складав 127,75%.
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) встановлюється для контролю за здатнiстю банку
виконувати прийнятi ним короткостроковi зобов`язання за рахунок лiквiдних активiв, станом на кiнець
дня 31 грудня 2018р. складав 110,71%, при нормативну значенню не менше нiж 60%.
Обмеження щодо володiння активами
Банком переданi у заставу без припинення визнання власнi основнi засоби (примiтка 11) та
грошовi кошти з обмеженим правом використання (примiтка 12). Також дана iнформацiя зазначена в
таблицi 34.3. "Активи, що наданi в заставу без припинення визнання" примiтки 34
Корпоративне управлiння Банку
Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Рада Банку та Правлiння Банку, яке очолює
Голова Правлiння Банку.
У своїй дiяльностi органи управлiння Банку керуються чинним законодавством та Статутом Банку.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Банку, до повноважень якого зокрема входить:
o
визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх виконання;
o
встановлення кiлькiсного складу Ради Банку, обрання Голови та членiв Ради Банку, прийняття
рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ради Банку;
o
розподiл прибутку i збиткiв Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством
України;
o
затвердження звiту Ради Банку, звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора;
o
затвердження рiчного звiту Банку.
Рада Банку контролює дiяльнiсть Правлiння, а також вирiшує iншi питання, якi згiдно Статуту Банку
вiднесенi до її компетенцiї, а також тi питання якi делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв.
Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими
рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку.
Iнформацiя щодо кiлькостi працiвникiв Банку
Кiлькiсть працiвникiв Банку станом на кiнець звiтного перiоду складає 235 осiб.
Затверджено до випуску та пiдписано
"19" квiтня 2019 року Голова Правлiння
Рiзник Ю.В.
(044) 205-41-92
Головний бухгалтер

Хейло Г.М.

Кiньколих Т.М.

2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть
Макроекономiчне середовище.
Економiчний розвиток України.
За попереднiми даними, зростання Валового внутрiшнього продукту (ВВП) в Українi за
пiдсумками 2018 року становило 3,3% порiвняно з 2017 роком. Основним драйвером зростання
реального ВВП у 2018 роцi залишався внутрiшнiй попит, як споживчий, так i iнвестицiйний.

·
Кiнцевi споживчi витрати домогосподарств зросли на 8,9% у рiчному вимiрi пiсля їх збiльшення на
9,5% у 2017 роцi. Споживання пiдтримували значнi темпи зростання заробiтних плат, пенсiй та переказiв
трудових мiгрантiв в Україну, а також вiдносно високi споживчi настрої населення. Водночас
споживання державного сектору залишилось практично на рiвнi 2017 року (+0,3% р/р), передусiм через
бiльш стриману фiскальну полiтику Уряду у другому пiврiччi 2018 року.
·
Вагомим фактором економiчного зростання залишалася також iнвестицiйна активнiсть. Валове
нагромадження основного капiталу зросло на 14,3% у рiчному вимiрi, зокрема, за рахунок потреби
бiзнеса в модернiзацiї виробництва та оновленнi основних фондiв. Незначне уповiльнення порiвняно з
2017 роком (16,1% р/р) зумовлювалося поступовим вичерпанням ефекту надолуження iнвестицiй пiсля
недоiнвестування в кризовий перiод, а також певним погiршенням дiлових очiкувань та фiнансових
результатiв пiдприємств, у тому числi через слабкiшi показники експорту.
·
Фiзичнi обсяги експорту товарiв та послуг у 2018 роцi знизилися на 1,6% пiсля зростання на 3,8% у
2017 роцi. Це було зумовлене погiршенням зовнiшнiх умов упродовж року, зокрема, через поширення
протекцiонiстських заходiв у свiтовiй торгiвлi, ескалацiєю конфлiкту в Азовському морi в другому
пiврiччi, ремонтними роботами на кiлькох великих металургiйних пiдприємств та нижчим врожаєм
раннiх зернових.
·
Попри стiйкий внутрiшнiй попит, суттєво уповiльнилися також темпи зростання iмпорту - з 12,6%
у 2017 роцi до 3,2% у 2018 роцi, у тому числi через зниження майже на 25% обсягiв закупiвель
природного газу. У результатi, внесок чистого експорту в зростання реального ВВП у 2018 роцi хоча i
залишився вiд'ємним (-2.6 вiдсоткових пункти), але вдвiчi зменшився порiвняно з попереднiм роком (-5.2
вiдсоткових пункти).
У розрiзi видiв дiяльностi найбiльший внесок у зростання ВВП мало сiльське господарство
в результатi рекордного врожаю зернових та олiйних культур, а також сектори торгiвлi i послуг завдяки
стiйкому споживчому попиту. Високими темпами зростало будiвництво i фiнансовий сектор економiки.
Вiдновилося також зростання в енергетицi та добувнiй промисловостi на тлi низької бази порiвняння
2017 року (припинення торгiвлi з тимчасово окупованими територiями та захоплення українських
пiдприємств). Натомiсть послабилися показники транспорту та переробної промисловостi через
логiстичнi проблеми i проведення ремонтiв на металургiйних заводах.
В Українi в 2018 роцi споживча iнфляцiя сповiльнилася до 9,8% (з 13,7% у 2017 роцi) найнижчого рiвня за пiдсумками року за останнi п'ять рокiв. Цьому сприяла насамперед жорстка
монетарна полiтика НБУ, що зокрема проявилося в змiцненнi номiнального та реального ефективного
обмiнного курсу гривнi протягом року. Додатковими чинниками були розширення внутрiшньої
пропозицiї, зниження свiтових цiн на продукти харчування та наприкiнцi року - свiтових цiн на нафту.
Водночас уповiльнення базової iнфляцiї за пiдсумками 2018 року було помiрним (до 8,7% р/р), зокрема
через тиск з боку зростання виробничих витрат.
Платiжний баланс України у 2018 роцi зведено з профiцитом 2,9 млрд. дол. США, за
попереднiми даними. Позитивне сальдо платiжного балансу фiксується четвертий рiк поспiль. Зокрема, у
минулому роцi насамперед завдяки значному припливу капiталу за фiнансовим рахунком: отриманню
офiцiйного фiнансування вiд мiжнародних партнерiв i залученням на зовнiшнiх ринках.
У 2018 роцi дефiцит поточного рахунку збiльшився до 4,7 млрд. доларiв США через розширення
дефiциту торгiвлi товарами. Сприятлива зовнiшньоекономiчна кон'юнктура впродовж бiльшої частини
року та високий урожай зернових i олiйних культур 2018 року пiдтримували зростання експорту товарiв.
Проте ускладнення перевезень в Азовському морi та проведення ремонтiв на окремих пiдприємствах
стримували його зростання. У свою чергу, стiйкий внутрiшнiй попит та високi цiни на енергоносiї
зумовили вищi темпи зростання iмпорту товарiв порiвняно з експортом.
Експорт товарiв за рiк зрiс на 9,2% до 43,3 млрд. доларiв США.
·
Продаж продовольчих товарiв за кордон збiльшився на 4,8%, насамперед завдяки високому
врожаю зернових - вартiснi обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%.
·
Експорт чорних i кольорових металiв збiльшився на 15,3% завдяки сприятливiй цiновiй
кон'юнктурi.
Найсуттєвiше у 2018 роцi збiльшилися поставки української продукцiї до країн ЄС - на 15,5%.
Як наслiдок, частка країн ЄС у загальному експортi товарiв зросла до 37,6% (порiвняно з 35,6% у 2017
роцi). Водночас частка країн Азiї скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росiї - з 8,5% до 7,0%.
Iмпорт товарiв за рiк зрiс суттєвiше за експорт - на 14,0% до 56,3 млрд. доларiв США.
·
Енергетичний iмпорт збiльшився на 15,0%, насамперед унаслiдок вищих свiтових цiн на

енергоносiї.
·
Неенергетичний iмпорт зрiс на 13,7%. Зокрема, пiд впливом стiйкого внутрiшнього попиту
високими темпами продовжував зростати iмпорт продукцiї машинобудування (на 17,8%), продовольчих
та промислових товарiв (на 17,6% та 21% вiдповiдно).
Найбiльше за минулий рiк зрiс iмпорт товарiв iз країн Азiї (на 27,3%), у результатi їх частка
збiльшилася з 20,1% у 2017 роцi до 22,4% у 2018 роцi. Водночас попри нарощення iмпорту з країн ЄС (на
12,4%) їх частка зменшилася iз 37,2% до 36,6%. Частка Росiї також знизилася з 14,5% до 14,2%.
У 2018 роцi також збiльшився обсяг експорту послуг (на 10,6%), насамперед за рахунок послуг
IТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сферi туризму. Зростання iмпорту
послуг було дещо повiльнiшим (8,0%) та забезпечувалося збiльшенням витрат подорожуючих за кордон
українцiв та вищим попитом на транспортнi та iншi дiловi послуги. У результатi профiцит торгiвлi
послугами збiльшився до 1,5 млрд. доларiв США.
Чистий приплив капiталу за фiнансовим рахунком зрiс до 7,5 млрд. доларiв США (порiвняно з 5
млрд. дол. США у 2017 роцi). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте
наприкiнцi року значно збiльшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталi Уряд розмiстив
єврооблiгацiї на 2 млрд. дол. США i залучив фiнансування вiд Свiтового банку та ЄС на загальну суму в
1 млрд. доларiв США в еквiвалентi.
Чистий приплив прямих iноземних iнвестицiй в Україну становив 2,4 млрд. дол. США (2,6
млрд. дол. США у 2017 роцi). Зокрема, бiльше половини прямих iноземних iнвестицiй - 58% або 1,4
млрд. доларiв США - були спрямованi у реальний сектор економiки. Iнвестицiї у фiнансовий сектор
склали 42% вiд загального обсягу, з них майже половина - операцiї банкiвського сектору з
переоформлення боргу в статутний капiтал.
За пiдсумками 2018 року мiжнароднi резерви України зросли на 10,6% i на 01 сiчня 2019 року
сягнули 20,8 млрд. дол. США (в еквiвалентi), за попереднiми даними. Збiльшити мiжнароднi резерви
вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнiшнього фiнансування та купiвлi Нацiональним
банком надлишку валюти на мiжбанкiвському ринку. Так, протягом переважної частини року пропозицiя
валюти на мiжбанкiвському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першiй половинi року
високий рiвень пропозицiї забезпечували сприятлива зовнiшня цiнова кон'юнктура для товарiв
українського експорту i пожвавлення iнтересу мiжнародних iнвесторiв до ринкiв, що розвиваються. У
другому пiврiччi надлишок валюти на мiжбанкiвському ринку формувався насамперед завдяки
надходженню виручки вiд експорту рекордного врожаю зернових й iншої аграрної продукцiї. Крiм того,
на пропозицiю валюти з боку банкiв позначався чистий продаж валюти населенням. В результатi,
Нацiональний банк отримав можливiсть здiйснити чисту купiвлю валюти на суму 1,4 млрд. дол. США
без впливу на напрямок руху курсу гривнi.
В свою чергу, надходження вiд Мiжнародного валютного фонду, Європейського союзу та
Свiтового банку на пiдтримку макрофiнансової стабiльностi та реформ в Українi становили 2,4 млрд.
дол. США. Крiм того, минулого року Уряд залучив на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках 6,1 млрд. дол.
США. Водночас протягом року кошти з резервiв спрямовувалися переважно на платежi Уряду та
Нацiонального банку з обслуговування та погашення державного боргу в iноземнiй валютi. Їх загальна
сума становила 8,1 млрд. дол. США. На прирiст резервiв вплинуло також збiльшення вартостi
фiнансових iнструментiв (змiна ринкової вартостi, курсу гривнi до iноземних валют) на 230 млн. дол.
США.
Доходи Державного бюджету України за 2018 рiк в цiлому за попереднiми оцiнками склали
928,1 млрд. грн., що на 10,2 млрд. грн. (1,1%) перевищує запланованi цифри згiдно Закону України "Про
Державний бюджет на 2018 рiк". Видатки державного бюджету у 2018 роцi склали 985,8 млрд. грн.
(99,4% вiд запланованої Законом суми у 917,9 млрд. грн.). Порiвняно iз 2017 роком доходи Держбюджету
зросли на 134,8 млрд. грн. (з 793,3 млрд. грн.), видатки - на 146,6 млрд. грн. (з 839,2 млрд. грн.). Дефiцит
державного бюджету України у 2018 роцi склав 57,7 млрд. грн.
Основнi тенденцiї розвитку банкiвського сектору України у 2018 роцi.
У 2018 роцi банкiвський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21,7 млрд. грн.
(рентабельнiсть капiталу - 14,3%). На балансах досi залишаються значнi обсяги непрацюючих кредитiв,
проте банки вже вiдобразили майже всi збитки вiд погiршення якостi кредитного портфеля. Покриття
NPL резервами становить 95,5% ? прийнятний рiвень вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Протягом
року база фондування зростала. Фiнансовi установи успiшно перейшли на новий норматив лiквiдностi

LCR. Ключовi прiоритети банкiв на 2019 рiк - повноцiнне вiдновлення корпоративного кредитування та
продовження розчищення балансiв вiд непрацюючих кредитiв.
Структура сектору.
На кiнець 2018 року в Українi було 77 дiючих банкiв. Частка ринку державних фiнустанов майже
не змiнилася: 54,7% та 63,4% за чистими активами та депозитами населення вiдповiдно. Ступiнь
концентрацiї в секторi не змiнюється протягом останнiх двох рокiв: на кiнець минулого року на 20 банкiв
припадало 91% чистих активiв.
Активи.
За IV квартал 2018 чистi активи банкiв зросли на 1,1% насамперед завдяки збiльшенню
кредитного портфеля. Мiжбанкiвськi кредити скоротилися та були частково замiщенi придбанням
депозитних сертифiкатiв НБУ. Чистi кредити фiзичним особам у гривнi зросли за 2018 рiк - на 34.1%, а
чистi гривневi кредити корпорацiям зросли на 8.1%. Ключовi позичальники у валютi - пiдприємства
альтернативної енергетики, торгiвлi та аграрнi компанiї-експортери. Протягом 2018 року якiсть
кредитного портфеля полiпшилася, за IV квартал частка непрацюючих кредитiв скоротилася до 52.8%.
Головний фактор - жвавий розвиток роздрiбного кредитування.
Фондування.
Упродовж 2018 року зростали гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: на 14,8%
та 6,8%
вiдповiдно. За рiк структура зобов'язань банкiв за iнструментами суттєво не змiнилася. За IV квартал
кошти суб'єктiв господарювання зросли до 35,7%. У державних банках суттєву частку становлять
зобов'язання за коштами МФО - 23,6%. В iнших банках цей показник становить 1,2%.
Процентнi ставки.
У 2018 роцi НБУ чотири рази пiдвищував облiкову ставку з 14,5% до 18% рiчних, востаннє наприкiнцi III кварталу. Попри це у першому пiврiччi вiдсотковi ставки за депозитами майже не
змiнилися, а почали зростати тiльки у III кварталi через уповiльнення темпiв зростання депозитiв. У IV
кварталi середня вартiсть 12-мiсячних вкладiв фiзичних осiб у гривнi зросла до 15,7% рiчних, у доларах
США - до 3,6% рiчних. Посилення конкуренцiї за кошти корпорацiй призвело до подорожчання
гривневих депозитiв бiзнесу до 14,5% рiчних.
Фiнансовi результати та капiтал.
За 2018 рiк банкiвський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд. грн., зокрема 10,8 млрд.
грн. - у IV кварталi. Чистий прибуток прибуткових банкiв становив 34,4 млрд. грн., збитки збиткових 12,7 млрд. грн.
Операцiйнi доходи зросли на 27,5% насамперед завдяки приросту чистих процентного та комiсiйного
доходiв, а витрати збiльшилися на 27,6%.У 2018 роцi вiдрахування в резерви в банкiвському секторi були
вдвiчi нижчими, нiж роком ранiше та становили 23,7 млрд. грн..
Перспективи та ризики.
Протягом наступного 2019 року прибутки сектору зростуть унаслiдок низьких вiдрахувань до
резервiв. У 2019 роцi прирiст бази фондування очiкується на рiвнi попереднього року. Банки збережуть
зацiкавленiсть у
роздрiбному кредитуваннi. Прискориться зростання корпоративного портфеля, що розпочалося у 2018
роцi.
Цьому сприятиме очiкуване зниження комерцiйних вiдсоткових ставок, оскiльки НБУ може перейти до
пом'якшення монетарної полiтики протягом 2019 року.
Вiд початку 2019 року почало застосовуватися правило амортизацiї застави за кредитами, що не
обслуговуються понад два роки. Припускається, якщо банк не може за два роки стягнути заставу, то вона
не виконує роль забезпечення та не може використовуватися пiд час розрахунку кредитного ризику.
Повна амортизацiя застави за непрацюючими кредитами протягом наступних двох рокiв призведе до
повного покриття пруденцiйними резервами непрацюючих кредитiв.
3. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2000.

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть АТ "АЙБОКС БАНК" за 2018 рiк вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, включаючи всi ранiше прийнятi дiючi МСФЗ та тлумачення до них. Вiдхилень вiд
вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Банком не допускалось.
Основнi принципи бухгалтерського облiку в Банку ?рунтуються на вимогах мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi:
Випадки незастосування вимог МСФЗ при складаннi фiнансової звiтностi АТ "АЙБОКС БАНК" вiдсутнi.
Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк в банку є гривня, за виключенням
операцiй в iноземнiй валютi, облiк яких здiйснюється у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй вартостi
iноземної валюти з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
здiйснення операцiї.
Одиниця вимiру, в якiй подається фiнансова звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть подається у тисячах гривень,
сума менша нiж 500 гривень округлюється до нуля, сума, що дорiвнює 500 гривень та бiльше,
округлюється до 1000 гривень. Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) складено в тис. грн., за винятком показникiв прибутковостi акцiй, за якими суми
зазначаються в грн., якщо данi цих показникiв менше однiєї гривнi, то вони зазначаються з точнiстю до
сотих.
4.
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики
Облiкова полiтика АТ "АЙБОКС БАНК" базується на вимогах чинного законодавства, нормативних
актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi його складовi:
органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв вiдображення в
облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв (Головний банк, вiддiлення). Вимоги
облiкової полiтики Банку є обов'язковими для виконання в Банку. Вимоги внутрiшнiх нормативних
документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку та складання i подання звiтностi
вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк АТ "АЙБОКС БАНК" ?рунтується на таких основних принципах:
ў
повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського
облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та
потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
ў
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
ў
автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань
власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання
власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи - контрольованi ресурси, що
виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання
економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок
минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди;
ў
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
ў
безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї
дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
ў
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих

доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх
виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення
економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi
активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його
збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом
облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить
до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова
частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань;
ў
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового об?рунтування i розкриття у
фiнансових звiтах;
ў
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей,
мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
У Банку вiдсутнi асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Банк не здiйснює пiдготовку консолiдованої фiнансової
звiтностi.
4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика АТ "АЙБОКС БАНК" базується на чинному законодавствi України,
нормативно-правових актах Нацiонального банку України та мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi.
Активи i зобов'язання оцiнюються Банком i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою обережностi з
метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на наступнi звiтнi перiоди.
Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для Банку i
актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена. Зобов'язання - це теперiшня
заборгованiсть Банку, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття
ресурсiв банку.
Методи оцiнки Банком фiнансових iнструментiв базуються на головних принципах мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансовi iнструменти, в залежностi вiд їх класифiкацiї
вiдображаються за iсторичною (первiсною) вартiстю, справедливою вартiстю або амортизованою
собiвартiстю.
Первiсна (iсторична) вартiсть передбачає вiдображення в облiку активiв Банку за сумою фактичних
витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов'язань - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на
зобов'язання.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу
зобов'язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за
поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна
безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Приведення вартостi активiв до
ринкової вартостi здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це вартiсть фiнансового
активу або фiнансового зобов'язання пiд час первiсного визнання за вирахуванням отриманих або
сплачених коштiв (основної суми боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, що пов'язанi з
iнiцiюванням фiнансового активу або фiнансового зобов'язання), яка збiльшена або зменшена на
величину накопиченої амортизацiї рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою погашення
фiнансового iнструменту, а також зменшена на величину визнаного зменшення корисностi фiнансового
активу. Кредити, вклади (депозити) пiсля первiсного визнання Банк оцiнює за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Балансова вартiсть - це вартiсть, за якою актив та зобов'язання вiдображаються в балансi Банка.
Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з основної суми
боргу, нарахованих процентiв, неамортизованої премiї (дисконту), суми визнаного зменшення
корисностi.

Активи i зобов'язання Банк первiсно оцiнює пiд час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцiнює
на кожну дату балансу.
Грошовi кошти та залишки на кореспондентських рахунках (у тому числi в Нацiональному банку
України) Банк оцiнює за первiсною вартiстю. Первинна оцiнка коштiв на коррахунках в iноземнiй валютi
здiйснюється в еквiвалентнiй вартостi (за курсом НБУ по видах валют). Оцiнка коштiв на коррахунках у
нацiональнiй та iноземнiй валютах на дату балансу здiйснюється з урахуванням зменшення корисностi.
Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд час первiсного
визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з
iнiцiюванням кредитiв або вкладiв (депозитiв). Банк оцiнює кредити, вклади (депозити) пiсля первiсного
визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Наданi гарантiї пiд час первiсного визнання оцiнюються Банком за справедливою вартiстю, що дорiвнює
сумi отриманих банком-гарантом комiсiй (винагороди за надану гарантiю). Банк здiйснює амортизацiю
первiсно визнаного зобов'язання за наданою гарантiєю прямолiнiйним методом.
Фiнансовi iнвестицiї в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю без
врахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнвестицiй визнаються
за рахунками витрат пiд час первiсного визнання. Фiнансовi iнвестицiї в торговому портфелi на кожну
наступну дату балансу оцiнюються за їх справедливою (ринковою) вартiстю. В разi змiни справедливої
вартостi цiнних паперiв Банк має право проводити переоцiнку за кожною змiною їх ринкової вартостi.
Придбанi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї (у портфелi на продаж) первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на
операцiї з придбання таких цiнних паперiв. Витрати на операцiї вiдображаються в облiку як дисконт
(премiя).
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка
складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення
об'єкту до робочого стану. При iнших способах надходження активiв на баланс їх визнання здiйснюється
за справедливою вартiстю.
Первинне визнання поточних (короткострокових) зобов'язань визначається Банком на пiдставi договору,
який безпосередньо вказує на суму й час погашення зобов'язання, або це нечiтко випливає з умов
договору. Поточнi (короткостроковi) зобов'язання вiдображаються в балансi Банку за сумою погашення.
Непередбаченi зобов'язання до моменту їх визнання облiковуються на позабалансових рахунках та
визнаються як витрати за облiковою оцiнкою в момент їх формування.
Дохiд Банку оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню. Дохiд у виглядi вiдсоткiв визнається iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Роялтi визнаються на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди. Дивiденди
визнаються, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Доходи i витрати, якi визнанi Банком, вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi
розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової
дiяльностi Банку.
Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Комiсiї за обслуговування позики
визнаються як дохiд у момент надання обслуговування. Всi iншi комiсiї визнаються по мiрi надання
вiдповiдних послуг.
4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Банк почав застосування МСФЗ 9, випущеного у липнi 2014 року, станом на 01 сiчня 2018 року.
МСФЗ 9, який замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", застосовується
вiдповiдно до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" ретроспективно до
фiнансових iнструментiв, визнання яких не було припинено на дату першого застосування (на
01.01.2018), за винятком ситуацiй, зазначених нижче:
Банк скористався звiльненням, яке дозволяє не перераховувати порiвняльнi данi за попереднi
перiоди в частинi змiн до класифiкацiї та оцiнки (включаючи зменшення корисностi) фiнансових
iнструментiв.
Рiзницi мiж колишньою балансовою вартiстю iнструментiв i їх балансовою вартiстю вiдповiдно
до МСФЗ 9 Банк визнав у складi нерозподiленого збитку минулих рокiв станом на 01 сiчня 2018р.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає
стороною за договором у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструмента. Банк вiдображає придбання
й реалiзацiю фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на стандартних умовах за датою складання
угоди.
Усi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, якi передбачають поставку протягом перiоду,
визначеного законодавством або умовами ринку, вiдображаються на дату здiйснення розрахунку, тобто
на дату, коли актив буде переданий Банку.
Всi фiнансовi активи й зобов'язання оцiнюються спочатку за вартiстю придбання, що представляє собою
справедливу вартiсть витрачених коштiв. До вартостi придбання додаються витрати та iншi платежi,
безпосередньо пов'язанi iз придбанням або випуском, за винятком фiнансових активiв та зобов'язань, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Банк вiдображає в бухгалтерському
облiку цi витрати на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, оцiнює їх за справедливою вартiстю без урахування
витрат на операцiї. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiї з придбання таких
фiнансових активiв за рахунками витрат на дату їх здiйснення.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового активу на власний розсуд класифiкує його, без права
подальшої рекласифiкацiї як такий, що облiковується за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки, якщо така класифiкацiя дає змогу усунути або значно зменшити непослiдовнiсть
оцiнки активiв чи зобов'язань, або визнання пов'язаних з ними прибуткiв та збиткiв.
Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв у момент їхнього первiсного визнання.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку рiзницю
мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та цiною договору
наступним чином:
- за операцiями з акцiонерами - у власному капiталi;
- за iншими операцiями - у прибутках або збитках.
У процесi застосування облiкової полiтики Банку при визначеннi активiв, визнаних у фiнансовiй
звiтностi, керiвництво Банку використало судження й оцiнки, найбiльш суттєвi з яких представлено
нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих
фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або цiною дилерiв (цiна
покупця за довгою позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без будь-якого вирахування витрат
на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку,
визначається за допомогою вiдповiдних методiв оцiнки з максимальним використанням ринкових даних.
Методи оцiнки включають використання чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з аналогiчними
iнструментами, щодо яких iснує iнформацiя про ринковi цiни, моделi цiноутворення оцiнки опцiонiв та
iншi методи оцiнки.
Класифiкацiя - фiнансовi активи
МСФЗ 9 передбачає новий пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, що вiдображає
Бiзнес-модель, яка використовується для управлiння цими активами, i характеристики пов'язаних з ними
грошових потокiв.
МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а саме фiнансовi
активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю, за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI) та за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). Цей стандарт скасовує iснуючу згiдно МСБО 39
класифiкацiю фiнансових активiв у категорiї утримуваних до погашення, кредитiв i дебiторської
заборгованостi, наявних для продажу.

Банк оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за амортизованою
собiвартiстю, якщо одночасно виконуються такi умови:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв;
"
договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Банк оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо одночасно виконуються такi умови:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
"
договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Банк визнає за таким фiнансовим активом прибутки або збитки в складi iншого сукупного доходу до дати
припинення його визнання або рекласифiкацiї, крiм прибуткiв або збиткiв вiд його знецiнення,
процентних доходiв та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
Банк оцiнює i вiдображає в бухгалтерському облiку всi iншi борговi фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо такi фiнансовi активи не вiдповiдають
критерiям щодо їх подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд.
Оцiнка бiзнес-моделi
Банк провiв оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримуються активи, на рiвнi портфелiв фiнансових
iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї
управлiнському персоналу.
При цьому:
"
полiтики i цiлi, встановленi для портфелiв фiнансових активiв орiєнтованi на отримання
процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок,
забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових
зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв;
"
результативнiсть портфелiв оцiнюється вiдповiдно до отриманого процентного доходу;
"
Банк не здiйснював продажiв активiв, що утворювались в 2016 та 2017 роках, а також не планує
продажiв цих фiнансових активiв в подальшому.
Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та процентiв
Для цiлей даної оцiнки "основна сума" визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу при
його первiсному визнаннi. "Проценти" визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у часi, за
кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного перiоду часу, та
за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та
адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку.
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i
процентiв на непогашену частину основної суми (критерiй SPPI), Банк проаналiзував договiрнi умови
фiнансового iнструменту.
При проведеннi оцiнки Банк проаналiзував:
"
умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв;
"
умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї;
"
умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв - наприклад,
фiнансовi активи без права регресу;
"
умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей - наприклад,
перiодичний перегляд процентних ставок.
Всi кредити Банку мiстять умови про дострокове погашення. Умова про дострокове погашення
вiдповiдає критерiю SPPI враховуючи, що сума, яка має бути сплачена при достроковому погашеннi,
представляє по сутi непогашену частину основної суми i проценти на непогашену суму.

4.4. Зменшення корисностi
МСФЗ 9 замiнює модель "понесених збиткiв", що використовувалась в МСБО 39, на модель "очiкуваних
кредитних збиткiв" (ECL).
Застосування нової моделi зменшення корисностi вимагає вiд Банку значних професiйних суджень щодо
того, яким чином змiни економiчних факторiв впливають на очiкуванi кредитнi збитки, що визнаються
шляхом зважування щодо ймовiрностi їх виникнення.
Нова модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових активiв, що є борговими фiнансовими
iнструментами та фiнансової дебiторської заборгованостi.
Вiдповiдно до МСФЗ 9, резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки Банк повинен визнавати у сумi, що
дорiвнює або очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв (1стадiя), або очiкуваним кредитним збиткам
за весь строк дiї iнструмента (2 стадiя i 3 стадiя).
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента - це очiкуванi кредитнi збитки, що виникають
внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструменту, тодi як
очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв становлять важливу частину очiкуваних кредитних збиткiв, що
виникають внаслiдок подiй дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Банк визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за
весь строк дiї iнструмента, за винятком фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного
визнанння не вiдбулося значного збiльшення кредитного ризику. За такими фiнансовими iнструментами
сума визнаного резерву буде дорiвнювати очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв.
Банк застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв для фiнансової дебiторської
заборгованостi. Банк оцiнює резерв пiд збитки для таких активiв в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним
кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу, використовуючи пiдхiд матричного
резервування в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення.
Вимоги МСФЗ 9 у частинi зменшення корисностi є складними та вимагають застосування суджень i
припущень, особливо вiдносно того, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим
iнструментом з моменту його первiсного визнання, а також вiдносно включення прогнозної iнформацiї в
оцiнку кредитних збиткiв.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi
кредитних збиткiв. Вони оцiнюються таким чином:
"
щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня
вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що
належать Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати);
"
щодо фiнансових активiв, що є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж
валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Фiнансовi активи, що є кредитно-знецiненими, визнаються в МСФЗ 9 аналогiчно фiнансовим активам, якi
є знецiненими вiдповiдно до МСБО 39.
Визначення дефолту
Вiдповiдно до МСФЗ 9 фiнансовий актив вiдноситься Банком до фiнансових активiв,зя якими настала
подiя дефолту, у таких випадках:
"
малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання позичальника перед Банком будуть погашенi в повному
обсязi без застосування Банком таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi) або
"
заборгованiсть позичальника за будь-яким iз суттєвих кредитних зобов'язань Банку прострочена
бiльш нiж на 90 днiв.
При оцiнцi настання подiї дефолту за зобов'язаннями позичальника Банк враховуються такi показники:
"
якiснi: наприклад, порушення обмежувальних умов договору (ковенантiв);

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

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

Банк визначив структури

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

договiрних термiнiв погашення позицiй, що зазнають кредитного ризику.
Значення рiвня втрат у випадку дефолту (LGD) оцiнюється з врахуванням забезпечення.
Оцiнки величини збитку у випадку дефолту калiбруються з урахуванням рiзних економiчних сценарiїв.
Вони розраховуються на основi дисконтування грошових потокiв з використанням ефективної ставки
вiдсотка як коефiцiєнта дисконтування.
Сума пiд ризиком у випадку дефолту являє собою очiкувану величину позицiї, що зазнає кредитного
ризику, в дату настання дефолту. Даний показник розраховується, виходячи з поточної величини EAD та
її можливих змiн, припустимих за договром, включаючи амотризацiю i дострокове погашення. Для
фiнансового активу величиною EAD є валова балансова вартiсть у випадку дефолту.
Оскiльки Банк має обмеженi iсторичнi данi щодо основних типiв активiв, для визначення змiнних оцiнки
очiкуваних кредитних збиткiв використовується порiвняльна iнформацiя iз зовнiшнiх джерел, як
додаткова iнформацiя.
Джерелами такої iнформацiї можуть бути дослiдження провiдних рейтингових агенств (Standard&Poor's,
Moody's, Fitch Ratings) щодо ймовiрностi дефолту контрагентiв.
Прогнозна iнформацiя
Вiдповiдно до МСФЗ 9 Банк включає прогнозну iнформацiю як у свою оцiнку значного збiльшення
кредитного ризику з моменту первiсного визнання, так i оцiнку в оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв.
Банк використовує власну експертну оцiнку для оцiнки прогнозної iнформацiї. Данi оцiнки грунтуються
у тому числi на зовнiшнiй iнформацiї. Зовнiшня iнформацiя може включати економiчнi данi i прогнози,
що публiкуються державними органами та органами грошово-кредитного регулювання, такими як
Нацiональний банк України, Мiнiстерство економiчного розвитку, Мiнiстерство фiнансiв або окремi
iндивдуальнi та науковi прогнози.
Банк також буде перiодично проводити стрес-тестування (бек-тестiнг) з тим, щоб скоригувати свiй пiдхiд
до визначення даних репрезентативних сценарiїв.
Банк видiлив i оформив основнi чинники кредитного ризику i кредитних збиткiв для кожного портфеля
фiнансових iнструментiв, i використав аналiз iсторичних даних, оцiнив взаємозв'язок мiж
макроекономiчними змiнними, кредитним ризиком i кредитними збитками.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Банк регулярно здiйснює оцiнку бiзнес-моделi, що використовується ним для управлiння фiнансовими
активами з метою генерування грошових потокiв. Банк рекласифiкує борговi фiнансовi активи виключно
в разi змiни бiзнес-моделi, що використовується для управлiння фiнансовими активами, за винятком
фiнансових активiв, облiк яких банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання.
Банк рекласифiкує фiнансовi активи перспективно з дати рекласифiкацiї. Банк не здiйснює
перераховування ранiше визнаних прибуткiв, збиткiв (у тому числi прибуткiв або збиткiв вiд знецiнення)
або процентiв.
Банк здiйснює нарахування процентiв, амортизацiю дисконту/премiї, переоцiнку та коригування
оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки на дату рекласифiкацiї фiнансового активу з однiєї
категорiї в iншу.
4.5. Припинення визнання i модифiкацiя договору
МСФЗ 9 включає вимоги МСФЗ 39 в частинi припинення визнання фiнансових активiв без iсторичних
змiн.
Припинення визнання фiнансового активу (або, якщо застосовно, частини фiнансового активу або
частини групи однорiдних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку:
- закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу;
- передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або
збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним
прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; i
- якщо Банк практично передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не зберiг

практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над активом. Контроль
зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь актив повнiстю незв'язанiй
сторонi без додаткових обмежень.
У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не передав,
але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав контроль над
активом, такий актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому активi.
Разом з тим, в МСФЗ 9 мiститься окреме керiвництво з облiку в тому випадку, коли модифiкацiя
фiнансового iнструменту, що не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, не
призводить до припинення визнання. Вiдповiдно до МСФЗ 9, Банк повинен перерахувати валову
балансову вартiсть фiнансового активу (або амортизовану вартiсть фiнансового зобов'язання) шляхом
дисконтування модифiкованих договiрних грошових потокiв за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
i визнати будь-яку суму, що виникає в результатi коригуванння як прибуток або збиток вiд модифiкацiї у
складi прибутку або збитку.
4.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти - це високолiквiднi активи Банку, яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
До складу грошових коштiв банк включає готiвковi кошти, кошти розмiщенi на кореспондентських
рахунках, депозити та кредити овернайт у банках, кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв).
До складу еквiвалентiв грошових коштiв банк включає депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним
банком України.
Банк вiдображає грошовi потоки, що виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, у грошовiй одиницi
України iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi офiцiйного валютного курсу гривнi до iноземних
валют на дату виникнення грошового потоку.
Нереалiзованi прибутки (збитки), що виникають пiд час змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних
валют, не є грошовими потоками.
Станом на 31.12.2018 року в Банку вiдсутнi грошовi кошти та їх еквiваленти, до яких установлено
обмеження щодо їх використання.
4.7. Обов'язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України.
З метою пiдтримки мiнiмального рiвня лiквiдностi для забезпечення виконання своїх зобов'язань перед
клiєнтами, Банк формує та зберiгає на власному кореспондентському рахунку в Нацiональному банку
України обов'язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов'язкового
резервування.
Формування обов'язкових резервiв здiйснюється виходячи iз встановлених нормативiв обов'язкового
резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштiв у цiлому за зведеним балансом банку. До
залучених коштiв належать кошти, якi облiковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках
юридичних та фiзичних осiб, а також залученi кошти, що належать юридичним i фiзичним особам та
вiдображенi в балансi банку на iнших рахунках бухгалтерського облiку.
Обов'язковi резерви, що облiковуються на рахунку в Нацiональному банку України Банк оцiнює за
первiсною вартiстю.
Банк формує та зберiгає обов'язковi резерви на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку
України вiдповiдно до чинного банкiвського законодавства та встановлених нормативiв. Станом на
кiнець дня 31 грудня 2018 року фактична сума залишкiв коштiв на коррахунку в Нацiональному банку
України становила 29 363,60 тис. грн.
Протягом звiтного 2018 року Банком дотримувались всi вимоги щодо нормативiв обов'язкового
резервування для формування обов'язкових резервiв. Випадки недорезервування коштiв пiд час
контролю за щоденними залишками вiдсутнi.
4.8. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи

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

активним, зокрема:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв;
- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Для визначення справедливої вартостi кредитiв найпоширенiшим методом оцiнювання є дисконтування
грошових потокiв.
Банк за такими фiнансовими iнструментами, як кредити та депозити "овернайт", кредити "овердрафт",
ефективну ставку вiдсотка не застосовує.
4.11. Основнi засоби.
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї
дiяльностi, наданнi послуг, здаваннi в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше
одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Собiвартiсть об'єкта основних засобiв
Банк визнає активом, якщо i тiльки якщо є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з
об'єктом, надiйдуть до Банка, та собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Первiсне визнання основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю, до якої включаються всi
витрати, пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацiю, а за групою
"будинки, споруди та передавальнi пристрої" за методом переоцiненої вартостi (справедливої вартостi).
Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається тiльки в разi добудови, реконструкцiї,
капiтального ремонту, переоцiнки або часткової лiквiдацiї.
При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв використовувалися дохiдний та порiвняльний
методи. Метод порiвняння продажiв включає аналiз цiн ринкових продажiв для аналогiчних об'єктiв
основних засобiв, дохiдний метод передбачає прямий зв'язок мiж отриманими доходами вiд продажу
об'єкта та його ринковою вартiстю. Визначення справедливої вартостi основних засобiв ?рунтується на
суб'єктивних судженнях, що часто базуються на минулому досвiдi, якi використовуються для
формулювання об?рунтованих припущень щодо вартостi нерухомостi. Обрання методу амортизацiї та
попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв також є питаннями судження управлiнського
персоналу Банка.
Ринкова вартiсть будiвлi була переоцiнена станом на 01 сiчня 2018 року. Оцiнку провели незалежнi
оцiнювачi, якi мають професiйну квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї
зi схожим географiчним розташуванням. Основою оцiнки стала ринкова вартiсть.
Зменшення корисностi основних засобiв визнається, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної
вигоди, а саме:
"
протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це
очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання;
"
вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, пов'язанi з
негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх
(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо) факторiв;
"
ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй збiльшилися i це
збiльшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд час обчислення вартостi
використання активу;
"
моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;
"
економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.
4.12. Нематерiальнi активи.
Нематерiальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є ймовiрнiсть одержання
майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, i його вартiсть може бути достовiрно
визначена.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з:
- вартостi придбання,
- мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню,
- iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн

придатний для використання за призначенням.
Не визнаються нематерiальним активом i пiдлягають вiдображенню в складi витрат звiтного перiоду, у
якому вони були здiйсненi, такi витрати:
- на дослiдження;
- на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;
- на рекламу;
- на створення, реорганiзацiю та перемiщення банку або його частини;
- на створення внутрiшньої дiлової репутацiї банку, вартiсть видань.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням
цих нематерiальних активiв, пiдвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме
збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.
Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
В оцiнцi нематерiальних активiв Банком можуть використовуватися дохiдний, витратний чи
порiвняльний методи. При дохiдному пiдходi вартiсть об'єкта нематерiального активу приймається на
рiвнi поточної вартостi тих переваг, якi має Банк вiд його використання. При використаннi витратного
методу нематерiальнi активи оцiнюються як сума витрат на їх створення, придбання i введення в дiю.
Порiвняльний пiдхiд може застосовуватися для тих видiв нематерiальних активiв, операцiї по яких часто
вiдбуваються на ринку. Основою для розрахунку вартостi об'єкта служать цiни продажу аналогiчних
об'єктiв.
Активи, що поєднують матерiальнi i нематерiальнi елементи, вiдображаються в бухгалтерському облiку
за рахунками з облiку основних засобiв або нематерiальних активiв залежно вiд того, який з цих
елементiв є суттєвiшим.
Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв в 2018 роцi не проводилась.
Кориснiсть нематерiальних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму
очiкуваного вiдшкодування. Банк переглядає на зменшення корисностi нематерiальнi активи з
невизначеним строком корисного використання та нематерiальнi активи, якi не можуть
використовуватися за призначенням незалежно вiд наявностi ознак зменшення корисностi. Втрати вiд
зменшення корисностi об'єктiв нематерiальних активiв включаються до складу витрат звiтного перiоду iз
збiльшенням у балансi суми накопиченої амортизацiї об'єктiв нематерiальних активiв.
4.13. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем.
Оренда - це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв
право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Оренда класифiкується як операцiйна
оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Об'єктом лiзингу (оренди), за договорами яких Банк виступає як лiзингоодержувачем, є необоротнi
активи, що є власнiстю лiзингодавця або придбанi ним у власнiсть за дорученням i погодженням з
лiзингоодержувачем у вiдповiдного продавця майна.
У звiтному перiодi Банк був лiзингоодержувачем та лiзингодавцем основних засобiв, прийнятих та
наданих в оперативний лiзинг. Банк класифiкує лiзинг (оренду), що не передбачає передавання всiх
ризикiв i вигод, пов'язаних з користуванням та володiнням активом як оперативний
Угоди про оперативний лiзинг укладаються за справедливою (ринковою) вартiстю.
Оренднi платежi, що пiдлягають отриманню за договорами оперативного лiзингу, визнаються як доходи
вiд оренди рiвними частинами протягом строку оренди.
Оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за договорами оперативного лiзингу, визнаються як витрати на
оренду рiвними частинами протягом строку оренди.
Витрати Банка на полiпшення об'єктiв оперативного лiзингу (оренди) (модернiзацiя, модифiкацiя,
добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що приводять до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, визнаються Банком як капiтальнi iнвестицiї у
створення (будiвництво) iнших необоротних матерiальних активiв.
4.14. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.

Необоротнi активи визнаються Банком як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких
активiв буде вiдшкодовуватися виключно шляхом продажу та виконуються наступнi умови: стан активiв
дає змогу здiйснити негайний продаж i є висока ступiнь ймовiрностi продажу протягом року з дати
класифiкацiї. Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу не нараховується.
Необоротнi активи, що не вiдповiдають вищевказаним критерiям визнання, Банк переводить до iнших
категорiй необоротних активiв. Необоротнi активи, що бiльше не класифiкуються як активи, утримуванi
для продажу, з дати прийняття рiшення Правлiнням Банку про вiдмову вiд продажу облiковуються за
найменшою з двох оцiнок:
а) за балансовою вартiстю, що визначалася до дати визнання їх як активiв, утримуваних для продажу
(балансова вартiсть коригується з урахуванням амортизацiї, переоцiнки, збиткiв вiд зменшення
корисностi, що були б визнанi, якщо активи не були б класифiкованi як утримуванi для продажу);
б) за сумою очiкуваного вiдшкодування на дату прийняття рiшення про вiдмову вiд продажу.
Станом на 31 грудня 2018р. Банк має право власностi на нерухоме майно, що перейшло у власнiсть Банка
як заставодержателя в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та утримувалося з метою
продажу. Балансова вартiсть цього майна була визначена за справедливою вартiстю. Подальша оцiнка
необоротних активiв, утримуваних для продажу, здiйснювалася Банком за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на продаж.
Банк визнає втрати вiд зменшення корисностi в разi зниження справедливої вартостi необоротних активiв
за вирахуванням витрат на продаж, та визнає дохiд, у разi збiльшення справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на продаж, але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення
корисностi. Якщо пiд час оцiнки активiв, призначених для продажу, не визнано зменшення їх корисностi
та вiдновлення їх корисностi, Банк визнає доходи або витрати на дату припинення їх визнання.
4.15. Амортизацiя.
Амортизацiя це систематичний розподiл вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв, яка
амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї).
Амортизацiя основних засобiв розраховується за прямолiнiйним методом в автоматизованому режимi,
виходячи з первiсної вартостi. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно. За активами, що
надiйшли, амортизацiя нараховується з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання, а за активами,
що вибули, припиняється з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття.
У 2018 роцi Банком не змiнювався метод амортизацiї.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв Банк додатково
враховує: очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi; фiзичний та моральний знос,
що передбачається; правовi та iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта. Строки корисного
використання основних засобiв становлять: будинки - 150 рокiв, iнвестицiйна нерухомiсть - 45 рокiв,
машини та обладнання - 8 рокiв, офiсна та банкiвська технiка, меблi та сейфи, iншi основнi засоби - 15
рокiв.
Наприкiнцi 2018 року Банком переглядалися строки корисного використання основних засобiв. Строки
корисного використання пiсля перегляду залишилися без змiн.
При амортизацiї нематерiальних активiв Банк використовує прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї, засновуючись на строках корисного використання - 10 рокiв. Банк не змiнював протягом
2018 року методiв нарахування амортизацiї.
Наприкiнцi 2018 року Банком переглядалися строки корисного використання нематерiальних активiв.
Строки корисного використання пiсля перегляду залишилися без змiн.
4.16. Припинена дiяльнiсть.
В 2018 роцi фактiв припинення окремих видiв банкiвських операцiй не вiдбувалось, пункти Дозволу на
здiйснення окремих операцiй не вiдкликались.
4.17. Похiднi фiнансовi iнструменти.
Похiднi фiнансовi iнструменти, або деривативи, - це iнструменти, механiзм випуску й обiгу яких
пов'язаний з купiвлею-продажем певних фiнансових чи матерiальних активiв. Цiни на похiднi фiнансовi

iнструменти встановлюються залежно вiд цiн активiв, якi покладено в їх основу i називаються базовими
активами. Базовими активами можуть бути цiннi папери, процентнi ставки, фондовi iндекси, товарнi
ресурси, дорогоцiннi метали, iноземна валюта тощо.
До похiдних фiнансових iнструментiв вiдносять:
- iнструменти, розрахунки за якими провадитимуться у майбутньому;
- iнструменти, вартiсть яких змiнюється внаслiдок змiн вiдсоткової ставки, курсу цiнних паперiв,
валютного курсу, iндексу цiн, кредитного рейтингу (iндексу) або iнших змiнних, що є базисними; *
iнструменти, якi не потребують початкових iнвестицiй.
Основними видами похiдних фiнансових iнструментiв є: форварди, ф'ючерси, опцiони та СВОПи.
Похiднi фiнансовi iнструменти подiляють на умовнi (бiржовi та позабiржовi опцiони, а також рiзнi види
страхування контрактiв) i безумовнi (ф'ючерси, форварди та СВОПи).
Форвардний контракт - стандартний документ, який засвiдчує зобов'язання особи придбати (продати)
цiннi папери, товари або кошти у певний час та на певних умовах у майбутньому з фiксацiєю цiн такого
продажу пiд час укладання такого форвардного контракту. До контрактiв форвардного типу вiдносяться
ф'ючерси i СВОПи.
Ф'ючерси - контракти на продаж i покупку фiнансових iнструментiв або товарiв за обумовленою цiною в
обумовлений термiн (з фiксацiєю цiн на момент виконання зобов'язань сторонами контракту).
СВОП - угода про обмiн потоками платежiв з однiєї i тiєї ж суми заборгованостi протягом обумовленого
термiну на заздалегiдь погоджених умовах. Найбiльш розповсюдженими видами СВОПiв є процентнi i
валютнi СВОПи. Процентнi СВОПи являють собою обмiн процентними платежами рiзного характеру
(наприклад, обмiн фiксованої ставки на плаваючу, однiєї плаваючої ставки на iншу тощо). Валютнi
СВОПи являють собою обмiн обумовленими сумами, вираженими в рiзних валютах, iз зобов'язанням
сплатити основний борг i виплатити вiдсотки по ньому на заздалегiдь погоджених умовах протягом
визначеного термiну.
Опцiон - контракт, що дає покупцевi опцiону право купити або продати певну кiлькiсть фiнансових
iнструментiв (акцiї, iноземна валюта) або товарiв по заздалегiдь установленiй цiнi в будь-який момент до
закiнчення (або в момент закiнчення) термiну дiї договору. Покупець опцiону виплачує його продавцевi
премiю (цiну опцiону) в обмiн на зобов'язання останнього продати або купити за вимогою покупця
фiнансовi iнструменти або товари. У фiнансовому рахунку цiна опцiону вiдображається як придбання
покупцем фiнансового активу i як прийняття зобов'язання продавцем.
Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного
визнання. Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними та опцiонними
контрактами. На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї. Справедлива вартiсть похiдних
фiнансових iнструментiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за
їх ринковою вартiстю, переоцiнка за яким, здiйснюється на останнiй день звiтного перiоду
Справедлива вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою, яку Банк
отримав би чи виплатив для припинення дiї контракту на дату балансу, з урахуванням поточних
ринкових умов та платоспроможностi контрагентiв згiдно методики банку.
4.18. Залученi кошти.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк має наступний склад залучених коштiв:
"
кошти банкiв;
"
кошти клiєнтiв;
"
кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй;
"
iншi фiнансовi зобов'язання;
"
iншi зобов'язання
Первiсне визнання таких фiнансових зобов'язань вiдбувається на дату пiдписання договору, яка зазвичай
збiгається з часом отримання депонованих сум або випуску боргових цiнних паперiв. Первiсне визнання
здiйснюється на основi справедливої вартостi зобов'язань, що, як правило, дорiвнює сумi отриманих
коштiв або цiнi випуску, збiльшенiй на суму будь-яких додаткових витрат/доходiв, безпосередньо
пов'язаних з однiєю операцiєю з фiнансування або випуску цiнних паперiв.

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Виняток складають короткостроковi зобов'язання,
якi вiдображаються за сумою, що пiдлягає сплатi, оскiльки вартiсть у часi є несуттєвою.
Доходи i витрати вiд залучених коштiв визнаються за умов визнання Банком реальної заборгованостi за
зобов'язаннями та у випадку, якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням)
послуг, може бути точно визначений.
У 2018 роцi Банк не здiйснював операцiй з борговими цiнними паперами, емiтованими Банком.
4.19. Резерви за зобов'язаннями.
Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно взятi
на себе зобов'язання, для врегулювання яких iз великим ступенем iмовiрностi очiкується вiдтiк ресурсiв,
що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем вiрогiдностi.
Резерви за зобов'язаннями включають в себе резерв пiд зобов'язання з кредитування та резерв пiд наданi
гарантiї. Договори фiнансових гарантiй та фактичних зобов'язань первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманої премiї. Резерви, сформованi на iндивiдуальнiй та портфельнiй
основi, що стосуються оцiнених можливих виплат, пов'язаних з кредитним ризиком, за гарантiями та
зобов'язаннями, визначаються iз застосуванням тих самих критерiїв, що викладенi вище стосовно
кредитiв.
Банк створює забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату
вiдпусток працiвникам як виплат за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню. Сума
забезпечення на оплату вiдпусток визначається Банком щомiсячно шляхом дiлення сумарного заробiтку
всiх працiвникiв у звiтному мiсяцi на добуток кiлькостi календарних днiв у звiтному мiсяцi, зменшеної на
кiлькiсть святкових та неробочих днiв у звiтному мiсяцi, на кiлькiсть днiв вiдпустки, що заробляє один
працiвник.
Банк також формує забезпечення на обов'язковi вiдрахування (збори) вiд забезпечення оплати вiдпусток,
сума яких розраховується за встановленими чинним законодавством нормами.
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було
створено.
4.20. Субординований борг.
Субординований борг - це звичайнi не забезпеченi банком борговi капiтальнi iнструменти (складовi
елементи капiталу), якi вiдповiдно до договору не можуть бути взятi з банку ранiше п'яти рокiв, а у
випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших
кредиторiв. Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв
її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.
Субординований борг включається до капiталу Банку лише пiсля отримання дозволу Нацiонального
банку України.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк не мав заборгованостi по коштах, залучених на умовах
субординованого боргу.
Первiсно зобов'язання визнаються на основi справедливої вартостi, подальше визнання здiйснюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi витрати за
залученими коштами визнаються в балансi щомiсячно за методом нарахування.
4.21. Податок на прибуток.
Витрати (дохiд) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток , яка
складається з поточного податку на прибуток з урахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання i
вiдстроченого податкового активу.
Вiдстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, яка сплачуватиметься в наступних
перiодах з тимчасової рiзницi, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодування в наступних
перiодах унаслiдок:
- тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню;
- перенесення на майбутнi перiоди податкового збитку, не включеного до розрахунку податку на

прибуток з звiтному перiодi;
- перенесення на майбутнi перiоди податкових пiльг, якими неможливо скористатися у звiтному перiодi.
Рiзнi правила ведення податкового та бухгалтерського облiку (визнання та оцiнка активiв та зобов'язань,
доходiв i витрат) призводить до виникнення постiйних та тимчасових рiзниць мiж облiковим та
податковим прибутками.
Рiзниця мiж витратами з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку на ставку податку на
прибуток обумовлена тим, що окремi доходи (витрати) включаються до облiкового прибутку, але не
включаються до суми доходiв (витрат) з метою розрахунку податкового прибутку. Iншi доходи(витрати)
включаються до суми доходiв (витрат) з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються у
бухгалтерському облiку (не находять вiдображення у звiтах про фiнансовi результати).
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань. Облiк сум
вiдстроченого податку на прибуток проводиться для врахування впливу на фiнансовий результат банку
за звiтний перiод сум рiзниць мiж податковими i облiковими оцiнками активiв, зобов'язань банку у
виглядi вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань, визначення яких
здiйснюється згiдно вимог "Iнструкцiї про порядок вiдображення в бухгалтерському облiку банками
України поточних та вiдстрочених податкових зобов'язань", затвердженої Постановою Правлiння НБУ
вiд 17.03.2009 року № 140.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк не мав вiдстрочених податкових зобов'язань.
Поточнi витрати на податок на прибуток залежать вiд обсягiв оподаткованого прибутку Банку за рiк. У
звiтному роцi ставка податку на прибуток становила 18 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування. Податок на
прибуток регулюється нормами Податкового кодексу України.
4.22. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд.
Статутний капiтал - це сплачена грошовими внесками учасникiв Банку вартiсть акцiй в розмiрi,
визначеному статутом. Статутний фонд Банку роздiлений на простi iменнi акцiї, що розмiщуються та
iснують в бездокументарнiй формi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року статутний капiтал Банку становить 200 004,1 тис.грн.
Емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi) - сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд емiсiї
(випуску) власних акцiй (iнших корпоративних прав), над номiнальною вартiстю таких акцiй (iнших
корпоративних прав) (пiд час їх первинного розмiщення). Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року
емiсiйний дохiд становить 0,5 тис.грн.
4.23. Дивiденди.
Дивiденди це частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки
їх участi у власному капiталi Банку.
У 2018 роцi Банком не виплачувались дивiденди.
4.24. Визнання доходiв i витрат.
Доходи i витрати, якi визнанi банком, вiд здiйснення банкiвських операцiй згiдно iз Законом України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та вiд iнших операцiй, що здiйснюються вiдповiдно до законодавства
України, з метою вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi банк розглядає як доходи i витрати, отриманi в
результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi банку.
Облiк доходiв та витрат здiйснюється на рахунках 6 та 7 класiв наростаючим пiдсумком з початку року.
Доходи i витрати визнаються за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями банку;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно
визначений.
Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї банку.
Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
У результатi використання активiв банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв,
роялтi та дивiдендiв.
Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з

бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами.
При визнаннi доходiв та витрат Банк застосовує принцип нарахування та вiдповiдностi, тобто всi доходи
та витрати вiдносяться до перiоду їх виникнення незалежно вiд дати отримання коштiв та порiвняння
доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення
фiнансового результату Банка.
Роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди.
Дивiденди визнаються у разi встановлення прав на отримання платежу.
Умовою визнання процентiв i роялтi є iмовiрнiсть отримання банком економiчної вигоди, а дивiдендiв достовiрно оцiнений дохiд.
За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки визнаються за наявностi таких
умов:
- покупцевi переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на активи;
- банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами;
- сума доходу може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд банку;
- витрати, пов'язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи визнаються в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або
пiдлягають отриманню.
Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за призначенням та мають
однакову справедливу вартiсть.
Сума доходiв (витрат) за операцiями обмiну неподiбними активами визначається за справедливою
вартiстю активiв, послуг, що отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) банком,
зменшеною або збiльшеною вiдповiдно на суму переданих або отриманих грошових коштiв та їх
еквiвалентiв.
Якщо справедливу вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню
(наданню) за операцiями обмiну, достовiрно визначити неможливо, то дохiд (витрати) визначається за
справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг (крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що переданi
(отриманi) за цими контрактами.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати
визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними
звiтними перiодами.
Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб:
- сума завдатку пiд заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним договором;
- сума надходжень за договором комiсiї, агентським та аналогiчним договором на користь комiтента,
принципала тощо;
- сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо;
- надходження, що належать iншим особам;
- надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв;
- сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв.
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:
- платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь
комiтента, принципала тощо;
- попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг;
- погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо;
- витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Процентнi доходи i витрати визнаються Банком iз застосуванням методу ефективної ставки
вiдсотка. Нарахування процентiв за фiнансовими iнструментами здiйснюється за номiнальною
процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску). Амортизацiя дисконту (премiї) за
фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв.
Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка Банком визначаються потоки грошових коштiв з
урахуванням усiх умов договору за фiнансовим iнструментом, у тому числi включаються всi комiсiї та
iншi сплаченi або отриманi сторонами суми, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового
iнструменту.

Нарахування процентних доходiв (витрат), амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами
в iноземнiй валютi здiйснюються в тiй валютi, у якiй облiковується пов'язаний з ними фiнансовий
iнструмент.
Комiсiйнi доходи i витрати (далi - комiсiї) - операцiйнi доходи i витрати за наданими (отриманими)
послугами, сума яких обчислюється пропорцiйно сумi активу або зобов'язання чи є фiксованою.
Комiсiї за наданими (отриманими) послугами залежно вiд мети їх оцiнки та основи облiку пов'язаного з
ними фiнансового iнструменту подiляються на :
*комiсiї, якi є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються у
складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту i впливають на визначення сум дисконту та премiй за
цим фiнансовим iнструментом;
*комiсiї, що отримуються (сплачуються ), пiд час надання послуг, визнаються доходами ( витратами).
Iншi операцiйнi доходи i витрати - доходи i витрати вiд операцiй, що не пов'язанi з iнвестицiйною та
фiнансовою дiяльнiстю.
4.25. Переоцiнка iноземної валюти.
Пiд час первiсного визнання операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються Банком у гривневому
еквiвалентi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату визнання.
Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривневому
еквiвалентi за офiцiйним курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання. Доходи i витрати в
iноземнiй валютi вiдображаються у нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами гривнi до iноземних
валют на дату їх визнання. Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi за немонетарними
статтями вiдображаються у звiтностi за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх
виникнення i не переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв.
У фiнансовiй звiтностi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi
до iноземних валют на дату балансу. Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi вiдображенi за
iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язане з операцiєю в iноземнiй валютi,
вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї.
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi вiдображенi за справедливою вартiстю, вiдображаються за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Монетарнi активи (грошовi кошти та їх еквiваленти, кошти в iнших банках, кредити та заборгованiсть
клiєнтiв) та зобов'язання (кошти банкiв, кошти клiєнтiв, борговi цiннi папери, емiтованi банком,
субординований борг) переоцiнюються Банком пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до
iноземних валют. Курсова рiзниця вiд їх переоцiнки вiдображається в складi доходiв/витрат Банку.
Немонетарнi статтi балансу не переоцiнюються.
Банк здiйснює виважену полiтику щодо ризику збиткiв унаслiдок змiни курсу iноземної валюти.
Дiяльнiсть банку направлена на урегулювання рiзниць мiж залученими коштами та вкладеннями банку
вiдносно позицiї валюти.
4.26. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань.
Статтi активiв та зобов'язань облiковуються Банком в розгорнутому виглядi. У 2018 роцi взаємозалiк
активiв та зобов'язань не здiйснювався.
4.27. Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi.
Активи та зобов'язання, якi Банк утримує вiд свого iменi, але за рахунок третiх осiб, не вiдображається у
балансi. Для цiлей розкриття iнформацiї, до операцiй довiрчого управлiння не включаються послуги
зберiгання цiнностей. Комiсiйнi, утриманi вiд операцiй довiрчого управлiння, вiдображаються у складi
доходiв вiд виплат та комiсiйних.
Рядок Назва статтi 2018
1
1
2

2
3
Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 2 960
Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння

34 191

3
4
5

Усього за активними рахунками довiрчого управлiння
Фонди банкiвського управлiння
34 649
Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння

34 649
34 649

4.28. Облiк впливу iнфляцiї.
Показники немонетарних статей, вiдображенi за справедливою вартiстю, тому кiнець звiтного 2018 року
не коригуються. Коригування статутного капiталу не здiйснено з метою дотримання вiдповiдностi
балансових показникiв установчим документам Банку.
4.29. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування.
Виплати працiвникам Банку та пов'язанi з ними вiдрахування включають:
- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення,
оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони
пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги
теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання
безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
- виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
- iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або
оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за
тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю,
якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
Протягом 2018 року Банком здiйснювались короткостроковi виплати та виплати при звiльненнi.
Витрати, пов'язанi iз нарахуванням заробiтної плати становили 33 521 тис.грн.; витрати, пов'язанi з
вiдрахуваннями - 7 191 тис.грн.
В Банку вiдсутнi програма пенсiйного забезпечення.
4.30. Iнформацiя за операцiйними сегментами.
"Сегменти дiяльностi" - це компоненти бiзнесу Банку, якi можна вiдокремити i якi надають визначенi
послуги. Їм притаманнi ризики та прибутковiсть, що рiзняться вiд iнших сегментiв дiяльностi. Основою
для визначення сегментiв є внутрiшня органiзацiйна структура та система внутрiшньої звiтностi.
Сегмент Банк вiдображає окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд банкiвської
дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких
критерiїв:
"
дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (включаючи банкiвську
дiяльнiсть у межах сегмента);
"
фiнансовий результат (прибуток або збиток) сегменту становить не менше нiж 10 % бiльшої iз
двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв;
"
активи сегменту становлять 10 % або бiльше вiд загальних активiв;
"
сегмент має важливе значення для Банку в цiлому i забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв.
Банком у звiтному 2018 роцi визначенi наступнi сегменти дiяльностi:
"
послуги банкам;
"
послуги корпоративним клiєнтам;
"
послуги фiзичним особам;
"
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;
"
iншi сегменти та операцiї.
До сегменту "Послуги банкам" банк вiдносить всi проведенi банкiвськi операцiї з контрагентами банками. Сегмент "Послуги корпоративним клiєнтам" формується з всiх проведених операцiй, наданих
послуг корпоративним клiєнтам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, що включають юридичних осiб
та фiзичних осiб - пiдприємцiв. Всi послуги, що надаються населенню, формують сегмент "Послуги

фiзичним особам". Операцiї, що пов'язанi iз вкладенням коштiв банку у цiннi папери, формуванням
вiдповiдних портфелiв цiнних паперiв (портфель на продаж) та продажем довгострокових активiв, Банк
вiдносить до сегменту "Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть". До сегменту "Iншi сегменти та операцiї"
Банк вiдносить операцiї, якi не були включенi до жодного з попереднiх сегментiв.
Сегмент корпоративних клiєнтiв та сегмент фiзичних осiб характеризуються рiзними рiвнями ризикiв,
мають рiзнi потреби в банкiвських послугах i продуктах. Тому, для кожного сегменту банку розробленi
банкiвськi продукти, направленi на задоволення потреб клiєнтiв сегменту зi своїми специфiчними
тарифами та вiдсотками, що залежать вiд рiвнiв ризикiв та витрат банку на надання таких послуг.
Враховуючи, що на сьогоднiшнiй день в Українi цiнова конкуренцiя залишається одним iз
найважливiших елементiв стратегiї розвитку українських банкiв, Банк аналiзує i бере до уваги всi
можливi компоненти формування цiни, але найбiльш важливими є: цiни на аналогiчний продукт на ринку
та власна собiвартiсть такого продукту для банку
Стартова цiна складається Банком з прямих витрат, витрат реалiзацiї i банкiвської премiї. Фiнальна цiна
також коригується на рiвень ринкових цiн в окремому регiонi присутностi Банку або бiзнес-сегментi. Для
оптимiзацiї процесу прийняття рiшень щодо цiн на фiлiальному рiвнi, Банк розробив та використовує
"коридор" цiн на продукти з граничними значеннями. Базовими умовами для формування такого
коридору цiн, наприклад для вiдсоткових ставок по кредитах, є маржа .
У Банку не застосовується полiтика цiноутворення за мiжсегментними операцiями за вiдсутнiстю таких.
Доходи i витрати за сегментами розподiлялись вiдповiдно до того, за активами або зобов'язаннями
якого сегменту банк отримував дохiд, або нiс витрати, або безпосередньо за яким сегментом надавались
послуги i, вiдповiдно отримано дохiд, або понесенi витрати. Результат за сегментом - це дохiд за
сегментом мiнус витрати за сегментом.
Банк не здiйснював сегментацiю за географiчною ознакою, так як не здiйснює дiяльнiсть за межами
України.
У 2018 роцi Банк не змiнював полiтику сегмента.
4.31. Операцiї з пов'язаними особами.
Особа вважається пов'язаною з Банком, якщо вона:
а) прямо або опосередковано через одну або кiлькох осiб (посередникiв):
контролює прийняття фiнансових рiшень або рiшень щодо здiйснених Банком операцiй (материнська
компанiя) чи перебуває пiд контролем Банку (дочiрня компанiя), або перебуває пiд контролем однiєї i тiєї
самої особи (групи осiб) разом з Банком (сестринська компанiя);
володiє iстотною участю або часткою в капiталi Банку, що надає такiй особi змогу здiйснювати значний
вплив на банк;
має спiльний контроль над Банком;
б) є асоцiйованою компанiєю Банку;
в) здiйснює з Банком спiльну дiяльнiсть;
г) є членом ключового керiвного складу Банку чи материнської компанiї Банку;
?) є членом сiм'ї будь-якої фiзичної особи, зазначеної в пiдпунктах "а" або "г" цього пункту;
д) є юридичною особою, яку будь-яка фiзична особа, зазначена в пiдпунктах "г" або "?" цього пункту,
прямо або опосередковано контролює, спiльно контролює або здiйснює на неї значний вплив
Перелiк пов'язаних з Банком осiб затверджується Правлiнням Банку.
АТ "АЙБОКС БАНК" не перебуває у вiданнi будь-якої материнської компанiї.
Вiдомостi про остаточних ключових учасникiв у структурi власностi Банку станом на 01 сiчня 2019 року
наведенi у таблицi:
№
з/п
Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
Тип
особи Чи є особа власником iстотної участi в банку Iнформацiя про особу Участь особи в банку,%
Опис взаємозв'язку особи з банком
пряма опосередкована
сукупна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Дробот Володимир Iванович ФО
Так
Громадянин України,
Україна, м. Київ.
81,521881,5218Акцiонер банку

Протягом звiтного перiоду Банк здiйснював операцiї з пов'язаними особами в частинi кредитування,
обслуговування поточних та депозитних рахункiв, розрахунково-касовi операцiї тощо.
4.32. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у
фiнансових звiтах.
Облiкова полiтика застосовується Банком до аналогiчних статей фiнансової звiтностi послiдовно. Змiна
облiкової полiтики є можливою в двох випадках:
- якщо цього вимагає новий стандарт;
- якщо змiна призведе до пiдвищення надiйностi та/або доцiльностi iнформацiї про вплив операцiй, iнших
подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки.
Змiна облiкової полiтики застосовується ретроспективно. Виключення (перспективне застосування)
можливе лише у разi, якщо цього вимагають перехiднi положення нового стандарту або iнтерпретацiї.
Ретроспективне застосування облiкової полiтики означає застосування до попереднiх (порiвняльних
перiодiв нових принципiв, правил, норм облiку та розкриття. Не вважається змiною облiкової полiтики
застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд
тих, що вiдбувались ранiше, не вiдбувались ранiше або були суттєвими.
Змiна облiкової оцiнки - коригування вартостi активу або зобов'язання внаслiдок перегляду очiкуваних
майбутнiх вигод або заборгованостей. Оцiнка пiдлягає перегляду в наслiдок змiни обставин, на яких вона
грунтувалася, отримання нової iнформацiї. Змiна бухгалтерської оцiнки здiйснюється перспективно та не
впливає на показники звiтностi за попереднi перiоди. Змiна бухгалтерської оцiнки вiдображається
шляхом коригування балансової вартостi активу або зобов'язання з вiдображенням результату в звiтi про
прибутки i збитки за звiтний перiод.
У разi виявлення суттєвих помилок попереднього перiоду Банк виправляє шляхом ретроспективного
перерахування. Виняток - випадки, коли неможливо визначити вплив помилки на конкретний перiод або
її кумулятивний вплив (в такому разi Банк перераховує вiдповiдну статтю активiв, зобов'язань або
власного капiталу на початок найпершого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування).
Протягом звiтного 2018 року фактiв виявлення суттєвих помилок не було.
4.33. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв
облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу Банка застосування оцiнок i
суджень, якi можуть мати значний вплив на суми, вiдображенi у фiнансових звiтах. Оцiнки ?рунтуються
на наявнiй у управлiнського персоналу iнформацiї та суб'єктивних судженнях, що часто базуються на
минулому досвiдi, якi використовуються для формулювання об?рунтованих припущень, якi будуть
здiйсненi при оцiнцi операцiйних результатiв.
З огляду на їх характер, оцiнки i припущення, що використовуються, можуть кожного року змiнюватися,
i, отже, не можна виключати, що поточнi суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, можуть iстотно
рiзнитися у майбутнiх фiнансових роках в результатi змiн у здiйснених суб'єктивних оцiнках.
Основнi випадки, стосовно яких керiвництво Банку здiйснює суб'єктивнi оцiнки, включають:
"
оцiнку збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та, як правило, iнших фiнансових активiв;
"
використання моделей оцiнки для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що
не котируються на активних ринках;
"
оцiнку резервiв на покриття ризикiв i нарахувань;
"
оцiнки i припущення щодо можливостi отримання вiдстрочених податкових активiв.
Вiдповiдно до суджень Керiвництва Банку, Банк здатен продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi в майбутньому. Отже, фiнансова звiтнiсть складена з урахуванням принципу безперервної
дiяльностi.
5. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2000.
Примiтка 5. Новi та переглянутi положення з бухгалтерського облiку

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному
роцi, за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2018 р.
Банк не застосовував достроково будь-якi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але
ще не вступили в силу.
Банк вперше застосував МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" за спрощеним пiдходом, за яким
перехiд вiдображається шляхом перерахунку вiдповiдних вступних залишкiв та без коригування
спiвставної iнформацiї. Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче.
Банк також вперше застосував деякi iншi поправки i роз'яснення в 2018 роцi, але вони не вплинули на
його фiнансову звiтнiсть.
Новi стандарти, якi наведенi нижче та поправки до стандартiв, якi стали обов'язковими для Банку з 1
сiчня 2018 року
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ 9 набув чинностi з 1 сiчня 2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно щодо класифiкацiї
фiнансових iнструментiв, оцiнки кредитних збиткiв та визнання доходiв та витрати за фiнансовими
iнструментами з деякими виключеннями та спрощеннями. А саме, порiвняльна iнформацiя за попереднiй
перiод не переобраховується, ретроспективне застосування не стосується статей, визнання яких уже
припинене на дату переходу, та будь-якi рiзницi мiж балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за
МСФЗ 9 та МСБО 39 станом на дату переходу визнаються у вхiдному сальдо статей капiталу.
МСФЗ (IFRS) 9 не мав значного впливу на класифiкацiю фiнансових активiв, утримуваних Банком
станом на 01 сiчня 2018 року, у зв'язку з тим, що наявнi депозитнi сертифiкати НБУ, кредити, наданi
клiєнтам, фiнансова дебiторська заборгованiсть, якi оцiнювались за амортизованою собiвартiстю
вiдповiдно до МСБО 39, також оцiненi за амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, а
цiннi папери (акцiї з нефiксованим прибутком), якi оцiнювались як активи, наявнi для продажу, за
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, також оцiненi за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки в iншому сукупному доходi вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9.
Стандарт мiстить вказiвки щодо класифiкацiї та оцiнки, облiку ризикiв вiд зменшення корисностi та
припинення визнання:
"
МСФЗ 9 вводить новий пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв, що базується на бiзнес-моделi,
до якої вiдноситься даний актив, та характеристицi його грошових потокiв. Було запроваджено нову
бiзнес-модель, яка дозволяє здiйснювати класифiкацiю деяких фiнансових активiв як такi, що
оцiнюються "за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд" за певних обставин.
"
Вимоги до фiнансових зобов'язань переважно перенеслися без змiн у порiвнянi з МСБО 39. Проте
була запроваджена опцiя щодо оцiнки за справедливою вартiстю фiнансових зобов'язань для вирiшення
питання, яке стосується власного кредитного ризику.
"
Новий стандарт впроваджує єдину модель знецiнення очiкуваних кредитних збиткiв для оцiнки
фiнансових активiв.
"
МСФЗ 9 мiстить нову модель облiку хеджування, яка узгоджує облiковий облiк з дiяльнiстю з
управлiння ризиками суб'єкта господарювання, а також посилення розкриття iнформацiї забезпечить
кращу iнформацiю про управлiння ризиками та вплив облiку хеджування на фiнансовi звiти.
"
МСФЗ 9 зберiгає вимоги щодо припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань, якi
наведенi у МСБО 39.
Вплив МСФЗ 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку
станом на дату складання фiнансової звiтностi, представлений нижче.
Узгодження балансової вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 01 сiчня
2018 року внаслiдок змiн в оцiнцi, пов'язаних з переходом на МСФЗ (IFRS) 9, представлено наступним
чином:
(тис. грн.)
Балансова вартiсть згiдно МСБО 39 на
31 грудня 2017
Резерв згiдно МСБО 39/МСБО 37 на 31 грудня 2017 Переоцiнка
(очiкуванi кредитнi збитки) Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9
на 01 сiчня 2018
Резерв згiдно МСФЗ 9 на 01 сiчня 2018

ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
188 433(518) 187 915(518)
готiвковi кошти
89 751 89 751 кошти в Нацiональному банку
23 661 23 661 депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 50 051 50 051 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 24 970 (518) 24 452 (518)
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 424 035(33 558)
(7 241) 416 794(40 799)
кредити юридичним особам 316 222(21 618)
(5 830) 310 392(27 448)
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
50 863 (21)
(154) 50 709 (175)
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 56 950 (11 919)
(1 257) 55 693 (13 176)
Iнвестицiї в цiннi папери
60
60
Iншi фiнансовi активи 67 062 (3 782) 1 043 68 105 (2 739)
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 409 2409 грошовi кошти з обмеженим правом користування банку
6 609 (422) 274
6 883 (148)
Iншi нарахованi доходи
4 653 (1 716) 303
4 956 (1 413)
iншi фiнансовi активи 53 391 (1 644) 466
53 857 (1 178)
Усього фiнансових активiв
679 590(37 340)
(6 716) 672 874(44 056)
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв
483 476483 476Iншi фiнансовi зобов'язання 56 114 56 114 Усього фiнансових зобов'язань
539 590539 590Резерви за наданими зобов'язаннями з кредитування -

3 739

2920

-

819

Вплив застосування Банком МСФЗ 9 на нерозподiлений прибуток станом на 01 сiчня 2018 року
представлено наступним чином:
(тис. грн.)
Нерозподiлений прибуток
Вихiдний залишок станом на 31 грудня 2017 згiдно МСБО 39
Визнання очiкуваних кредитних збиткiв згiдно МСФЗ 9 за залишками на кореспондентських рахунках в
iнших банках
(518)
Визнання очiкуваних кредитних збиткiв згiдно МСФЗ 9 за наданими кредитами клiєнтам
(7 241)
Визнання очiкуваних кредитних збиткiв згiдно МСФЗ 9 за iншими фiнансовими активами
1 043
Визнання очiкуваних кредитних збиткiв згiдно МСФЗ 9 за зобов'язаннями з кредитування
2 920
Усього коригувань згiдно МСФЗ 9
(3 796)
Вхiдний залишок станом на 01 сiчня 2018 згiдно МСФЗ 9
Данi звiту про фiнансовий стан станом на 1 сiчня 2018 р були перерахованi, в результатi чого було
зменшено суму нерозподiленого прибутку на 3 796 тис.грн.
Суттєвий вплив на звiт про рух грошових коштiв i на базовий та скоригований прибуток на акцiю
вiдсутнiй.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 замiнив МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i вiдповiднi
роз'яснення i застосовується щодо всiх статей доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями,
крiм випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери застосування iнших стандартiв. Для облiку доходу,
який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт передбачає модель, що включає п'ять
етапiв. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке
суб'єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи
МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Стандарт вимагає,
щоб органiзацiї застосовували судження i враховували всi доречнi факти та обставини при застосуваннi
кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових
витрат на укладення договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору.

Банк застосовує МСФЗ (IFRS) 15, використовуючи модифiкований ретроспективний метод застосування
та тiльки до тих договорiв, якi є невиконаними станом на 01 сiчня 2018 року. Застосування МСФЗ (IFRS)
15 не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
МСБО 40 вимагає щоб нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу (або виключенню зi складу)
iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу (або виключена зi складу) iнвестицiйної
нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої нерухомостi. Поправка роз'яснює,
що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо використання нерухомостi не є доказом змiни
використання. Це пов'язано з тим, що лише намiри керiвництва не свiдчать про змiну використання.
Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявнiсть пiдтверджувальних дiй для
об?рунтування такої змiни.
КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя"
Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб'єкт господарювання визнає немонетарний
актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед компенсацiї перед
тим, як суб'єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд. Iнтерпретацiя не
застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд при
первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї на
дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов'язання. Крiм того, тлумачення
не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток, договорiв страхування або договорiв
перестрахування.
Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного активу
у виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у зобов'язаннях. При
наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої оплати, дата операцiї
встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження. Iншими словами, вiдповiднi
доходи, витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що
вiдбуваються в перiод мiж датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання
операцiї, до якої вiдноситься така компенсацiя.
Новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування Банком у майбутньому,
наведено нижче.
Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Банком у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування.
Концептуальна основа фiнансового звiтування
Рада з мiжнародних стандартiв бухоблiку в березнi 2018 видала Концептуальну основу. Вона встановлює
широке коло концепцiй для фiнансової звiтностi, розробки стандартiв, порад для тих, хто готує фiнансовi
звiти, щодо розробки послiдовної облiкової полiтики та допомоги спецiалiстам в розумiннi та
трактуваннi стандартiв.
Концептуальна основа включає також новi концепцiї, наводить оновленi визначення та критерiї визнання
активiв та зобов'язань, а також уточнює деякi важливi концепцiї. Вона складається з восьми роздiлiв:
o Роздiл 1 - Мета фiнансового звiтування
o Роздiл 2 - Якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї
o Роздiл 3 - Фiнансовi звiти та суб'єкт господарювання, що звiтує
o Роздiл 4 - Елементи фiнансових звiтiв
o Роздiл 5 - Визнання та припинення визнання
o Роздiл 6 - Оцiнка
o Роздiл 7 - Подання та розкриття
o Роздiл 8 - Концепцiї капiталу та управлiння капiталом
Разом з Концептуальною основою видано й "Основу для висновкiв". Рада також видала окремий
супровiдний документ - "Змiни до посилань на концептуальну основу в стандартах МСФЗ", де показано
змiни у вiдповiдних стандартах для оновлення посилань на Концептуальну основу. Є також винятки в
розробцi облiкової полiтики для обов'язкової звiтностi в двох стандартах: МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
та, для тих, хто його застосовує, МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Переглянута Концептуальна основа набуває чинностi негайно для РМСБ та Комiтету з трактувань

МСФЗ. Для тих, хто розроблює облiкову полiтику на основi Концептуальної основи, вона є чинною для
рiчних перiодiв, що розпочинаються 1 сiчня 2020 або пiзнiше.
Ця поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО IAS 8 "Облiковi принципи (полiтика), змiни в оцiнках та
виправлення помилок"
РМСБ видала нове визначення "суттєвiсть". Змiни в МСБО 1 та МСБО 8 уточнюють визначення та
пiдвищують послiдовнiсть стандартiв. Поправки є чинним для рiчних перiодiв, що розпочинаються 1
сiчня 2020 або пiзнiше.
Цi поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправка до МСФЗ 3 Бiзнес комбiнацiї
В результатi внесення змiн до МСФЗ 3 було змiнено визначення "бiзнес". Визначення було звужене i,
ймовiрно, призведе до збiльшення кiлькостi придбань, якi класифiкуються як придбання активiв.
Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року. Поправка не буде мати
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправка до МСФЗ 9 Передоплата з негативною компенсацiєю
Поправка дозволяє суб'єктам господарювання оцiнювати певнi передплаченi фiнансовi активи з
негативною компенсацiєю за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний
Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
МСФЗ 16 "Оренда"
МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються
1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ 15 "Виручка за
договорами з клiєнтами" також застосовується.
МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 "Оренда" i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню.
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою
забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно
представляє цi операцiї.
МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди,
розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив
орендарем.
МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку для орендаря i вимагає вiд орендаря визнавати активи та
зобов'язання за всiма видами оренди строком бiльше 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, коли базовий актив має
низьку вартiсть. Орендар зобов'язаний визнати право використання активу, що представляє його право
використовувати базовий орендований актив та орендоване зобов'язання, яке вiдображає його
зобов'язання орендних платежiв. Орендар оцiнює право використання активiв аналогiчно iншим
нефiнансовим активам (таким як нерухомiсть, обладнання) та зобов'язання з оренди подiбно до iнших
фiнансових зобов'язань. Як наслiдок, орендар нараховує амортизацiю права використання активу та
вiдсотки щодо зобов'язання з оренди, а також класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з оренди на
основну частину та проценти та представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв.
МСФЗ 16 замiнює наступнi стандарти та тлумачення:
"
Iнтерпретацiя КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду";
"
ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення";
"
ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду"
На противагу цьому, стандарт не мiстить iстотних змiн у бухгалтерському облiку в орендодавцiв.
В даний час Банк почав застосовувати МСФЗ 16 i процес впровадження вимог стандарту представлено
наступним чином:
Визнано право на користування активами у сумi 6 689 тисяч гривень.
Зобов'язання з оренди у сумi 6 154 тис.грн.. Рiзниця мiж сумою визнаного права користування
активами та величиною зобов'язання з оренди представлена здiйсненими передоплатами по гарантiйним
орендним внескам.
Вiдображенi витрати на амортизацiю права на користування активами у сумi 997 тисяч гривень.
Вiдображенi процентнi витрати за орендними зобов'язаннями у сумi 205 тисяч гривень.
МСФЗ 17 Страховi контракти

МСФЗ 17 створює єдину бухгалтерську модель для всiх страхових контрактiв.
МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єкта господарювання здiйснювати оцiнку договорiв страхування з
використанням оновлених оцiнок та припущень, що вiдображають умови грошових потокiв та
враховують будь-яку невизначенiсть, що вiдноситься до договорiв страхування.
Фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання вiдображатиме вартiсть грошей у часi в оцiночних
платежах, якi є необхiдними для задоволення вимог, що виникнуть.
Договори страхування повиннi бути оцiненi лише на основi зобов'язань, якi виникають на базi договорiв.
Суб'єкт господарювання має буде визнавати прибутки за фактом надання страхових послуг, а не пiсля
отримання премiй.
Цей стандарт замiнює МСФЗ 4 "Договори страхування" i застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування.
Очiкується, що даний стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку
МСБО 19 "Виплати працiвникам" змiни набувають чинностi з 1 сiчня 2019 року та стосуються питання
облiку пенсiйних планiв iз фiксованими виплатами працiвникам в разi, якщо в них вiдбуваються змiни,
зокрема скорочення або вiдшкодування дефiциту. Тепер стандарт мiстить вимогу до суб'єктiв
господарювання заново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за пенсiйним планом. При цьому
суб'єктiв господарювання повиннi застосувати зробленi для цiєї переоцiнки припущення для визначення
поточної величини поточних витрат з обслуговування за пенсiйним планом та чистих процентних витрат
на ту частину звiтного рiчного перiоду, що залишилася пiсля змiни плану. Банк не очiкує впливу на
звiтнiсть даних змiн.
МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" змiни набувають чинностi з 1 сiчня 2019
року та стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства та обумовленi
набуття чиннiстю ще одного стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Йдеться про те, що частки
довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод участi у капiталi не
застосовують, облiковують вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i
його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному
пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в
результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ
(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством,
визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або
внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi в
асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за межами даної органiзацiї. Дата
застосування цих поправок вiдкладена до вiдповiдного повiдомлення.
КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо податкових витрат"
У тлумаченнi зазначено, як суб'єкт господарювання повинен вiдображати наслiдки невизначеностi
при облiку податку на прибуток. Iнтерпретацiя IFRIC 23 застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Щорiчнi удосконалення 2015-2017
Цi вдосконалення включають:
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною
операцiєю, йому потрiбно повторно оцiнити ранiше утримувану частку у цьому бiзнесi.
МСФЗ 11 "Спiльнi угоди"
Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує спiльний контроль над бiзнесом, який є
спiльною операцiєю, суб'єкт господарювання не змiнює переоцiнку ранiше утримувану частку у цьому
бiзнесi.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
Роз'яснення того, що всi податковi наслiдки дивiдендiв слiд визнавати у прибутках або збитках,
незалежно вiд того, яким чином виникає податок.

МСБО 23 Витрати на позики
У поправках роз'яснюється, що якщо будь-якi визначенi позики залишаються невиплаченими
пiсля того, як вiдповiдний актив стає готовим до його призначеного використання чи продажу, такi
запозичення стають частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання отримує звичайним чином при
розрахунку ставки капiталiзацiї за загальними позиками.
Цi щорiчнi вдосконалення набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку.
6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000.
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Готiвковi кошти
136 31389 751
2
Кошти в Нацiональному банку України
29 364 23 661
3
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 7 586 24 970
3.1
України
7 534 24 245
3.2
iнших країн 52
725
4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
80 175 50 051
5
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (93)
6
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 253 345188 433

-

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 31 грудня 2018 року склала
29 363,60 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року на балансi Банку облiковуються депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним банком України у кiлькостi 80 шт. iз строком до погашення 03.01.2019 р.
Нарахованi та не отриманi процентнi доходи становлять 175 тис. грн. Протягом звiтного року всi
процентнi доходи були нарахованi та отриманi своєчасно.
Станом на 31 грудня 2018 року у Банка вiдсутнi грошовi кошти та їх еквiваленти, що фактично
забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо та цiнними паперами, якi Банк може
продати чи перезакласти. Грошовi кошти та їх еквiваленти за звiтний перiод є непростроченi i не
знецiненi. В Банку вiдсутнi iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї, якi не потребували використання коштiв
та їх еквiвалентiв.

7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1020.
Примiтка 7. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Таблиця 7.1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
(тис.
грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Валютний своп контракт
394
2
Усього фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток 394
Банк не має фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якi були переданi без припинення визнання.

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040.
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
2
3
4
Кредити, що наданi юридичним особам
423 094337 840
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
47 909 50 884
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
36 660 68 869
Резерв пiд знецiнення кредитiв
(59 696)
(33 558)
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 447 967424 035

Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить
19 467 тис. грн.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року становить
12 628 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. вiдсутнi цiннi папери за справедливою вартiстю, якi є
забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Станом на кiнець дня 31.12.2018р. залишок наданого кредиту рефiнансування вiд Державної iпотечної
установи складає 11 069 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед Державною
iпотечною установою становить 96 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2017р. залишок наданого кредиту рефiнансування вiд Державної iпотечної
установи складає 13 555 тис. грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками перед Державною
iпотечною установою становить 128 тис. грн.
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2018 рiк
(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 початок перiоду (21 618)
(21)
(11 919)
(33 558)
2
Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду* (25 177)
(170)
(26 138)
3
Залишок станом на кiнець перiоду
(46 795)
(191) (12 710)
(59 696)

осiб

(791)

Курсовi рiзницi за резервами вiдсутнi у зв`язку з щомiсячним розформуванням та формуванням резервiв
у повному обсязi.
Протягом 2018 року Банк не отримував кошти за кредитами, якi були списанi за рахунок резерву за
попереднi роки.
Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк
(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 початок перiоду (1 043) (294) (10 993)
(12 330)
2
Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду* (20 575)
273
(21 228)
3
Залишок станом на кiнець перiоду
(21 618)
(21)
(11 919)
(33 558)

осiб

(926)

Курсовi рiзницi за резервами вiдсутнi у зв`язку з щомiсячним розформуванням та формуванням резервiв
у повному обсязi.
Протягом 2017 року Банк не отримував кошти за кредитами, якi були списанi за рахунок резерву за
попереднi роки.

Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2018 рiк
2017 рiк
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 150 31229,61 84470 18,46
2
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
56 648 11,16 52707
11,52
3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 76 541 15,08
35866 7,84
4
Переробна та добувна промисловiсть 21 859 4,30
47061 10,28
5
Будiвництво 8 254 1,63
29647 6,48
6
Фiнансова дiяльнiсть 14 186 2,79
49130 10,74
7
Фiзичнi особи 84 569 16,66 119753 26,17
8
Iншi 95 294 18,77 38959 8,51
9
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
507 663100,00 457 593100,00
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 2018 року.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банком досягнуто наступних значень економiчних
нормативiв щодо рiвня кредитного ризику:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 22,25% (45 544 тис.
грн.);
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 224,19% (458 816 тис. грн.);
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру, Н9 23,55% (48 194 тис. грн.).
Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2018 рiк
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам
Iпотечнi кредити фiзичних
осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Незабезпеченi кредити92 814 666
93 480
2
Кредити, що забезпеченi:
330 28047 909 35 994 414 183
2.1
грошовими коштами 32 727 4 382 37 109
2.2
нерухомим майном
134 97947 909 26 939 209 827
2.2.1 у т.ч. житлового призначення 59 147 12 034 8 153 79 334
2.3
гарантiями i поручительствами
2 659 4 673 7 332
2.4
iншими активами
159 915159 915
3
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
423 09447 909 36 660 507 663
Рядок 2.4 складається з: товари в оборотi - 84 014 тис. грн.; основнi засоби - 75 901 тис. грн.
Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2017 рiк
(тис. грн.)

Рядок
осiб
1
1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.4
3

Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам
Iпотечнi кредити фiзичних
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
2
3
4
5
6
Незабезпеченi кредити55 338 7 436 62 774
Кредити, що забезпеченi:
282 50250 884 61 433 394 819
грошовими коштами 5 210 32 091 37 301
нерухомим майном
90 373 50 884 22 562 163 819
у т.ч. житлового призначення 19 955 14 710 16 000 50 665
гарантiями i поручительствами
92
6 780 6 872
iншими активами
186 827186 827
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
337 84050 884 68 869 457 593

Рядок 2.4 складається з: товари в оборотi - 179 156 тис. грн.; основнi засоби - 7 771 тис. грн.
Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2018 рiк
(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 235 98111 257 22 988 270 226
1.1
Кредити великим компанiям 24 144
24 144
1.1
кредити середнiм компанiям 57 188 57 188
1.2
кредити малим компанiям
154 649154 649
1.3
iншi кредити фiзичним особам
11257 22 988 34 245
2
Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi
187 11336 652 13 672 237 437
2.1
без затримки платежу 169 65435 875 2
205 531
2.2
iз затримкою платежу до 31 дня
80
21
101
2.3
iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв
4 264
559
77
4 900
2.4
iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв
138
47
185
2.5
iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв
13 103 13 103
2.6
iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 92
13 525 13 617
3
Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв
423 09447 909 36 660 507 663
4
Резерв пiд знецiнення за кредитами (46 795)
(191) (12 710)
(59 696)
5
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 376 29947 718 23 950 447 967

осiб

Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк
(тис. грн.)
кредити фiзичних

Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Непростроченi та не знецiненi 210 84813 042 54 916 278 806
1.1
Кредити великим компанiям 15 489
15 489
1.1
кредити середнiм компанiям 15 173 15 173
1.2
кредити малим компанiям
180 186180 186
1.3
iншi кредити фiзичним особам
54 916 54 916
2
Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi
126 99237 842
2.1
без затримки платежу 126 90036 315 41
163 256
2.2
iз затримкою платежу до 31 дня
995
47
1 042
2.3
iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв
282
14
2.4
iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв
81
81
2.5
iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв
115
2.6
iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 92
250
13 655
3
Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв
337 84050 884 68 869
4
Резерв пiд знецiнення за кредитами (21 618)
(21)
(11 919)
5
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 316 22250 863 56 950 424 035

13 953 178 787
296
115
13 997
457 593
(33 558)

осiб

Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть
кредитiв
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення
Вплив
застави
1
2
3
4
5=3-4
1
Кредити, що наданi юридичним особам
423 094(211 635)
211 459
2
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
47 909 (45 879)
2 030
3
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
36 660 (11 067)
25 593
4
Усього кредитiв
507 663(268 581)
239 082
Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть
кредитiв
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення
Вплив
застави
1
2
3
4
5=3-4
1
Кредити, що наданi юридичним особам
337 840(230 555)
107 285
2
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
50 884 (48 563)
2 321
3
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
68 869 (39 630)
29 239
4
Усього кредитiв
457 593(318 748)
138 845
Визначення ринкової вартостi майна, що запропоноване в заставу, здiйснюється наступними
методичними пiдходами в залежностi вiд виду забезпечення:
- Витратний пiдхiд базується на положеннi, що вартiсть об'єкта не перевищує витрат на замiну його
новим.
- Порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi вартостi аналогiчних (по призначенню, мiсцезнаходженню,
складу майнових прав, фiзичним характеристикам та iн.) об'єктiв, що були проданi на ринку нерухомостi.
- Дохiдний пiдхiд базується на тому принципi, що вартiсть об'єкта оцiнки визначається в залежностi вiд
доходу, який може приносити вищевказаний об'єкт своєму власниковi.
При визначеннi ринкової та заставної вартостi майна, що пропонується в якостi заставного забезпечення,
перевага вiддається порiвняльному пiдходу, який найбiльш об'єктивно враховує ситуацiю на ринку та
вiдображає рiвень ринкової вартостi об'єкту оцiнки.
У разi, коли визначення ринкової вартостi заставного майна на базi порiвняльного пiдходу ускладнено в
зв'язку з вiдсутнiстю доступної iнформацiї щодо продажу об'єктiв подiбних до оцiнюваного за своїми
функцiями та параметрами (вiдсутнi спецiалiзованi фiрми, якi займаються продажем подiбних об'єктiв
або вартiсть їх продажу приховується суб'єктами ринку, як комерцiйна таємниця, а поодинокi випадки
реалiзацiї таких об'єктiв за своїм економiчним змiстом не може прийматись для порiвняння - внесок в
статутний фонд, вiдчуження майна боржником на користь кредитора за борги i iнше), оцiнка проводиться
iз застосуванням дохiдного або витратного пiдходiв.
Балансова вартiсть застави вiдповiдає ринковiй вартостi.
9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1050.
Примiтка 9. Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Таблиця 9.1. Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
3
1
Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 60
60
1.1.
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо)
2
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж -

60

60

3
Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв
60
60
Банк у звiтному перiодi не проводив перекласифiкацiю цiнних паперiв у портфелi банку на продаж.
Таблиця 9.2 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Назва компанiї Вид дiяльностi Країна реєстрацiї
Справедлива вартiсть
звiтний перiод попереднiй перiод
1
2
3
4
5
6
1
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку Україна
60
60
Усього Х
х
60
60
У Банка вiдсутнi цiннi папери, якi переданi без припинення визнання у виглядi забезпечення за
операцiями репо
10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1120.
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини
та
обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Iншi
необоротнi матерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та
нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Балансова вартiсть на кiнець 2016 року (на початок 2017 року)
38 550 6 862 5 458 551
1 724 134
62 964 1 274 117 517
1.1
первiсна (переоцiнена) вартiсть
75 395 10 172 6 624 1 040 2 025 1 058 62 964 3 205
162 483
1.2
знос на кiнець 2016 року (на початок 2017 року)
(36 845)
(3 310) (1 166) (489) (301)
(924) (1 931) (44 966)
2
Надходження 1108
109
137
991
2345
3
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
416
10
48
1000 1443 2917
4
Iншi переведення
6
6
5
Вибуття
(9)
(4156) (4)
(43)
(10)
(103) (4325)
6
Амортизацiйнi вiдрахування (488) (1056) (773) (63)
(136) (651) (1442) (4609)
7
Переоцiнка
(13444) (13444)
7.1
первiсної вартостi
(29213) (29213)
7.2
зносу 15769 15769
8
Балансова вартiсть на кiнець 2017 року
24618 7321 539
484
1708 610
63955
1172 100407
8.1
первiсна (переоцiнена) вартiсть
46182 11445 1329 1036 2090 2094 63955 4515
132646
8.2
знос на кiнець 2017 року
(21564) (4124) (790) (552) (382) (1484) (3343)
(32239)
9
Надходження 11751 1709 438
12164 283
1998 28316
10
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
117
26
14
1513 1670
11
Iншi переведення
(202) 202
12
Вибуття
(285) (155) (991) (1431)

12.1
13
14
14.1
14.2
15

Знос (вибуття) 285
(29)
182
438
Амортизацiйнi вiдрахування (291) (1964) (106) (131) (173) (4519) (1621) (8805)
Переоцiнка
первiсної вартостi
зносу
Балансова вартiсть на кiнець 2018 року
24327 17225 433
2088 1756 8484 63247
3062 120622
15.1
первiсна (переоцiнена) вартiсть
46182 23028 1329 2771 2340 14305 63247 8026
161228
15.2
знос на кiнець 2018 року
(21855) (5803) (896) (683) (584) (5821) (4964)
(40606)
У рядку "Iншi переведення" Банком зазначенi оборотi з внутрiшнього перемiщення об'єктiв основних
засобiв мiж групами.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року
становить 2699,5 тис. грн.
У АТ "АЙБОКС БАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року вiдсутнi:
"
основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження;
"
нематерiальнi активи оформленi у заставу;
"
основнi засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
"
основнi засобiв, що експлуатувалися та в подальшому були вилученi з експлуатацiї на продаж;
"
створених нематерiальних активiв.
Справедлива вартiсть ?рунтується на ринковiй вартостi, яка являє собою суму, на яку на дату оцiнки
може бути здiйснений обмiн майна мiж зацiкавленим продавцем i зацiкавленим покупцем в операцiї, що
проводиться на ринкових умовах пiсля належного маркетингу i сторони якої є обiзнаними i
зацiкавленими. Справедлива вартiсть машин, обладнання, приладдя та iнвентарю визначається за
допомогою ринкового пiдходу та затратного пiдходу iз застосуванням ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти
основних засобiв, якщо такi є наявними. Якщо ринковi цiни не є наявними, справедлива вартiсть
основних засобiв визначається, головним чином, з використанням методу вартостi замiщення за
вирахуванням зносу. Цей метод передбачає оцiнку витрат, необхiдних для вiдновлення або замiщення
вiдповiдного об'єкта основних засобiв, скоригованих на фiзичний, функцiональний або економiчний знос
та на старiння.
У груднi 2018 року управлiнський персонал Банку проаналiзував справедливу вартiсть iнших основних
засобiв на 31 грудня 2018р. на предмет виявлення суттєвих змiн справедливої вартостi у порiвняннi з
показниками станом на 31 грудня 2017 р. Для аналiзу були використанi рiзнi ринковi данi, отриманi з
опублiкованих джерел, каталогiв, статистичних даних тощо. Крiм того, у процесi визначення цiєї
вартостi залучалися галузевi експерти та постачальники основних засобiв. За результатами цього аналiзу
управлiнський персонал дiйшов висновку про те, що справедлива вартiсть iнших основних засобiв не
змiнилася суттєво станом на 31 грудня 2018 р., тому немає необхiдностi у переоцiнцi основних засобiв.
Колонка 9 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдображена з урахуванням малоцiнних необоротних
матерiальних активiв.
11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1130.
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
3
1
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 63 020 2 409
2
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 11 802 7 031
3
Iншi нарахованi доходи
5 747 6 369
4
Iншi фiнансовi активи 17 618 55 035
5
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(2 974) (3 782)

6

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв

95 213 67 062

До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено кошти грошового покриття, якi
розмiщенi в банках України згiдно умов членства в мiжнароднiй платiжнiй системi VISA International та
кошти грошового покриття для забезпечення Банком грошових зобов'язань з перерахування в iнший банк
прийнятих платежiв.
Сума нарахованих неотриманих доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить 5 747
тис.грн.
Стаття "iншi фiнансовi активи" складається з:
рах. 1819 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 1 149 тис.грн.;
рах. 2809 "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку" - 15 700 тис.грн.;
рах. 3548 "Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами" - 670
тис.грн.;
рах. 3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 99 тис.грн.
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Грошовi кошти з обмеженим правом користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на початок перiоду (1 716) (422) (1 644) (3 782)
2
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 481
(229) 556
808
3
Залишок станом на кiнець перiоду (1 235) (651) (1 088) (2 974)
Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Грошовi кошти з обмеженим правом користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок станом на початок перiоду (821) (636) (1 457)
2
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (895) (422) (586) (707)
3
Залишок станом на кiнець перiоду (1 716) (422) (1 644) (3 782)

Таблиця 11.4. 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
3
4
5

бiльше нiж 365 (366) днiв
1 238 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 63 020

1 238
63 020 11 802 5 747 17 618 98 187
(651) (1 235) (1 088) (2 974)
11 151 4 512 16 530 95 213

Таблиця 11.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 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 2 409 7 031 5 225 53 582 68 247
1.1
великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 7 031 1 290 8 321
1.2
середнi компанiї
3 815 53 582 57 397
1.4
фiзичнi особи 2 409 120
2 529
2
Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу 1 144
1 453 2 597
2.1
без затримки платежу 1 079 1 079
2.2
до 31 дня
73
199
272
2.3
вiд 32 до 92 днiв
41
74
115
2.4
вiд 93 до 183 днiв
43
15
58
2.5
вiд 184 до 365 (366) днiв
127
10
84
2.6
бiльше нiж 365 (366) днiв
860
76
936
3
Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 409 7 031 6 369 55 035 70 844
4
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(422) (1 716) (1 644) (3 782)
5
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 2 409 6 609 4 653 53 391 67 062

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140.
Примiтка 12. Iншi активи
Таблиця 12.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
327
9 820
2
Передоплата за послуги
2 308 528
3
Витрати майбутнiх перiодiв 1 857 7 650
4
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами
5
Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi
147
69
6
Резерв пiд iншi активи (752) (618)
7
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
3 903 17 722

16

273

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги
Усього
1
2
3
4
5
1
Залишок станом на початок перiоду (560) (58)
(618)
2
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 284
(418) (134)
3
Залишок станом на кiнець перiоду
(276) (476) (752)
Данi таблицi 13.2 примiтки 13 (рядок 2) використовуються для заповнення "Звiту про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд".

13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1150.
Примiтка 13. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 13.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
1
Нерухомiсть, що перейшло у власнiсть Банку, як заставодержателя та утримується Банком для
продажу
13 626 11 314
2
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу
13 626 11 314
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.
14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2000.
Примiтка 14. Кошти банкiв
Таблиця 14.1. Кошти банкiв
(тис.грн.)
Рядок
1
1
3

Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
2
3
4
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
Усього коштiв iнших банкiв 1 493 927

1 493

927

Протягом звiтного перiоду Банком виконувалися всi зобов'язання щодо своєчасного та повного
повернення залучених коштiв та вiдсоткiв за ними.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року вiдсутнi активи, наданi Банком третiм особам як забезпечення
своїх зобов'язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв або узятих у забезпечення за кредитними
операцiями.
15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010.
Примiтка 15. Кошти клiєнтiв
Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Державнi та громадськi органiзацiї 156 485230 223
1.1
поточнi рахунки
156 485230 223
2
Iншi юридичнi особи 214 453105 814
2.1
поточнi рахунки
175 35592 180
2.2
строковi кошти
39 098 13 634
3
Фiзичнi особи 130 936147 439
3.1
поточнi рахунки
28 108 26 683
3.2
строковi кошти
102 828120 756

4

Усього коштiв клiєнтiв

501 874483 476

Таблиця 15.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2018 рiк
2017 рiк
сума %
сума %
1
2
3
4
5
6
1
Дiяльнiсть державних та громадських органiзацiй
156 48531,18 230 22347,62
2
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 951
0,19
12 021 2,49
3
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
8 191 1,63
0,73
4
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 34 712
34 441 7,12
5
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
619
0,12
220
0,05
6
Рекламна дiяльнiсть 20 122 4,01
607
0,13
7
Надання фiнансових послуг 9 370 1,87
7 249 1,50
8
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
1 444 0,29
1 406 0,29
9
Будiвництво 3 620 0,72
3 932 0,81
10
Виробництво машин i устаткування, ремонт та технiчне обслуговування
36 721 7,32
3,86
11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
0,76
4 534 0,94
12
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв
4 003 0,80
6 985 1,44
13
Фiзичнi особи 130 93626,09 147 43930,50
14
Транспорт, складське господарство 1 470 0,29
477
0,10
15
Iншi 89 425 17,82 11 749 2,42
16
Усього коштiв клiєнтiв
501 874100,00 483 476100,00

3 521
6,91

18 672
3 805

У Банка вiдсутнi активи, наданi третiм особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами
вiд iнших банкiв.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
31 грудня 2018 року, складає 24 328 тис. грн.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями клiєнтiв, станом на
31 грудня 2017 року, складає 10 864 тис. грн.
Варто зазначити, основними ознаками всiх операцiй по оформленню кредитiв, забезпеченням яких
виступають депозити є процентна ставка по кредиту перевищує процентну ставку по заставленим
депозитам.
16. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2040.
Примiтка 16. Iншi залученi кошти
Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
11 165 13 683
2
Усього 11 165 13 683
Сума нарахованих несплачених процентних витрат станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить
97 тис. грн.
Мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та Державною iпотечною установою укладенi кредитнi договори пiд заставу
майнових прав за iпотечними житловими кредитами. Надання Банком таких iпотечних кредитiв
здiйснюється на пiдставi вимог встановлених стандартами Державної iпотечної установи та в межах

наданих коштiв. Надання iпотечних кредитiв Банк здiйснює за рахунок отриманих коштiв, з одночасним
направленням до Державної iпотечної установи пропозицiї щодо вiдступлення прав вимоги за такими
iпотечними кредитами.
17. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
2080.
Примiтка 17. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 772
467
2
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 17
1 147
3
Кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
147 56849 691
4
Розрахунки за гарантiями
3 218 2 088
5
Заборгованiсть перед клiєнтами (закритi рахунки)
243
349
6
Iншi фiнансовi зобов'язання 33 795 2 372
7
Усього iнших фiнансових зобов'язань 185 61356 114
Стаття "Iншi фiнансовi зобов'язання" складається з:
рах.1911 "Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою" - 2 тис.грн.;
рах.1919 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками" - 30000 тис.грн.;
рах.3670 "Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування" - 2747 тис.грн.;
рах.3678 "Iншi нарахованi витрати" - 645 тис.грн.;
рах.3720 "Кредитовi суми до з'ясування" - 255 тис.грн.;
рах.3739 "Транзитний рахунок за iншими розрахунками" - 146 тис.грн.
18. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090.
Примiтка 18. Iншi зобов'язання
Таблиця 18.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
2
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 3 276 2 458
3
Доходи майбутнiх перiодiв 276
238
4
Iнша заборгованiсть 637
628
5
Усього 4 877 3 654
Стаття "Iнша заборгованiсть" складається з:
рах.3619 "Кредиторська заборгованiсть за послуги" - 637 тис.грн.:
винагорода за залучення клiєнтiв - 430 тис.грн.;
експлуатацiйнi та комунальнi витрати - 102 тис.грн.;
телекомунiкацiйнi витрати - 82 тис.грн.;
iншi витрати - 23 тис.грн.
19. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2100.
Примiтка 19. Субординований борг
(тис. грн.)

688

330

Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Залученi кошти на умовах субординованого боргу 17 000
1.1
вiд фiзичних осiб
17 000
2
Нарахованi витрати за залученим субординованим боргом 73
4
Усього
17 073
АТ "АЙБОКС БАНК" пiдписав з фiзичною особою (резидентом) Договiр про залучення коштiв на
умовах субординованого боргу за №1 вiд 02 грудня 2011 року на суму 17 000 тис. грн. з вiдсотковою
ставкою 6,25% рiчних на 7 рокiв в термiн до 01 грудня 2018 року. Розрахунок вiдсоткiв за користування
залученими коштами здiйснювався з використанням методу ефективного вiдсотка.
Згiдно рiшення комiсiї Нацiонального банку України з питань та регулювання дiяльностi банкiв вiд
16.12.2011 року за № 769 АТ "АЙБОКС БАНК" надано дозвiл на врахування до регулятивного капiталу
банку коштiв, залучених на умовах субординованого боргу вiд iнвестора - фiзичної особи (резидента)
вiдповiдно до Договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 02.12.2011 року № 1
на термiн до 01.12.2018 р. включно. Згiдно умов зазначеного договору, кошти по субординованомк боргу
були повернутi iнвестору у повному обсязi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року АТ "АЙБОКС БАНК" не мав зобов'язань по коштах, залучених
на умовах субординованого боргу.
20. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000.
Примiтка 20. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 20.1. 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 2017 року
103 775122 454122 454
2
Збiльшення статутного капiталу
65 720 77 550 77 550
3
Залишок на кiнець 2017 року (залишок на початок 2018 року)
169 495200 004200 004
4
Залишок на 31 грудня 2018 169 495200 004200 004
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 30 травня 2017 року, затверджено
збiльшення розмiру статутного капiталу Банка до 200 004 тис.грн. Збiльшення статутного капiталу
вiдбулось за рахунок проведення реєстрацiї додаткової емiсiї акцiй у кiлькостi 65 720 тис. шт. на загальну
суму 77 550 тис . грн.
Випуску нових акцiй у 2018 роцi не вiдбувалось.
Станом на 31 грудня 2018 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.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i повернення
капiталу. У 2018 роцi дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу вiдсутнi.
21. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2070.
Примiтка 21. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу)
Таблиця 21.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу)
(тис. грн.)Рядок
Назва статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
5
1
Залишок на початок року
19 171 30 195
2
Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв
-

(12 468)

2.1
3
3.1
5

змiни переоцiнки до справедливої вартостi
(12 468)
Податок на прибуток, пов'язаний iз
1 444
змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв
Залишок на кiнець року
19 171 19 171

-

1 444

22.
Примiтка 22. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
Таблиця 22.1. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
тис.грн.
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв
бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
6
253 345253 345188 433188 433
2
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 7
394
394
3
Кошти в iнших банках 8
4
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 9
401 63846 329 447 967375 57748 458 424 035
5
Цiннi папери в портфелi банку що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки через iнший сукупний дохiд
10
60
60
60
60
6
Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток
19
19
7
Вiдстрочений податковий актив
29
1 338 1 338 8
Основнi засоби та нематерiальнi активи
11
120 622120 622100 407100
407
9
Iншi фiнансовi активи 12
95 213 95 213 67 062 67 062
10
Iншi активи 13
3 903 3 903 17 722 17 722
11
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
14
13 626 13 626 11 314 11 314
12
Усього активiв
767 725168 349936 074660 521148 925809 446
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13
Кошти банкiв 15
1 493 1 493 927
927
14
Кошти клiєнтiв
16
495 8696 005 501 874478 1195 357 483 476
15
Iншi залученi кошти 17
1 153 10 012 11 165 1 421 12 262 13 683
16
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 29
17
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1 602 1 602
Резерви за зобов'язаннями
911
911
3 739 3 739
18
Iншi фiнансовi зобов'язання 18
184 4731 140 185 61355 750 364
56 114
19
Iншi зобов'язання
19
4 851 26
4 877 3 654 3 654
20
Субординований борг 20
17 073 17 073
21
Усього зобов'язань
688750 17 183 705 933560 68319 585 580 268

23.
Примiтка 23. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 23.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк

2017 рiк

1
2
3
4
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 66 458 53 947
2
Цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
3
Кошти в iнших банках 2 777 3 244
4
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 5
10
5
Усього процентних доходiв 72 811 63 473
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
6
Строковi кошти юридичних осiб
(2 602) (3 647)
7
Iншi залученi кошти (1 727) (5 108)
8
Строковi кошти фiзичних осiб (14 875)
(15 478)
9
Строковi кошти iнших банкiв (164)
10
Поточнi рахунки
(2 111) (3 418)
11
Iншi (972) (1 062)
12
Усього процентних витрат
(22 287)
(28 877)
13
Чистий процентний дохiд/(витрати) 50 524 34596

3 571

6 272

У статтю "Iншi" (рядок 11) Банк включив процентнi витрати за субординованим боргом.
24.
Примiтка 24. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 24.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1
Розрахунково-касовi операцiї 333 892125 794
2
Iнкасацiя
12 411 12 283
3
Операцiї з цiнними паперами 585
720
4
Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку 2 173 1 956
5
Гарантiї наданi 16 468 29 831
6
Комiсiйнi доходи за акредитивами
7
Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв 59
31
8
Комiсiйнi доходи за обслуговування кредитiв ДIУ 369
1 620
9
Комiсiя за обслуговування депозитних ячеєк 429
406
10
Iншi 1
76
11
Усього комiсiйних доходiв
366 387172 717
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
12
Розрахунково-касовi операцiї (126 449)
(61 128)
13
Операцiї з цiнними паперами (95)
(2 618)
14
Гарантiї наданi (12)
15
Комiсiйнi витрати по залученню клiєнтiв
(8 348) (11 180)
16
Комiсiйнi витрати по платiжнiй системi VISA
(697) (1 239)
17
Комiсiйнi витрати по платiжнiй системi MasterCard (138)
18
Комiсiйнi витрати по супроводженню акредитиву
19
Комiсiйнi витрати по коррахунках
(490) (425)
20
Усього комiсiйних витрат
(136 079)
(76 740)
21
Чистий комiсiйний дохiд/витрати
230 30895 977
Прирiст комiсiйних доходiв та витрат у 2018 роцi порiвняно з 2017 пояснюється наступним: протягом
2018 року мiж АТ "АЙБОКС БАНК" та надавачами рiзного роду послуг було укладено 618 договорiв на
приймання готiвкових платежiв вiд фiзичних осiб на користь юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв з залученням ПТКС агента Банку. Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року таких

договорiв було 1 807. Врахувуючи, що вiдповiдно умов договорiв комiсiя Банку за надання послуг з
прийому платежiв розраховується як вiдсоток вiд суми прийнятих платежiв або фiксований тариф за
кожен прийнятий платiж, суттєво зросли комiсiйнi доходи Банку за надання послуг з приймання
платежiв та комiсiйнi витрати Банку за договором з комерцiйним агентом.

25.
Примiтка 25. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 25.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Дохiд вiд суборенди 100
105
2
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв
3
Штрафи та пенi, отриманi Банком
645
437
4
Винагороди вiд страхових компанiй 21
49
5
Розформований резерв пiд вiдпустки 6
Iншi 336
77
7
Усього операцiйних доходiв 1 126 955

24

286

26.
Примiтка 26. Витрати на виплати працiвникам
Таблиця 26.1. Витрати на виплати працiвникам
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
5
1
Основна i додаткова заробiтна плата
(33 521)
(29 151)
2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування
103)
3
Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати
(135) (91)
4
Витрати на пiдготовку кадрiв
(4)
(22)
5
Iншi витрати на утримання персоналу
(9)
(18)
6
Усього витрат на виплати працiвникам
(40 860)
(35 385)

(7 191) (6

27.
Примiтка 27. Витрати зносу та амортизацiя
Таблиця 27.1. Витрати зносу та амортизацiя
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
5
1
Амортизацiя основних засобiв
(7 184) (3 167)
2
Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв
442)
3
Усього витрат зносу та амортизацiї
(8 805) (4 609)
28.

(1 621) (1

Примiтка 28. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 28.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
5
1
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги
(10946) (7 643)
2
Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
(10 233)
(7 981)
3
Професiйнi послуги
(10 264)
(3467)
4
Витрати на маркетинг та рекламу
(25)
(150)
5
Витрати iз страхування
(61)
(60)
6
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток
(1 480) (1 230)
7
Iншi
(181 398)
(46 086)
8
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
(214 407)
(66 617)
Стаття "Iншi" складається з:
рах. 7452 "Витрати на вiдрядження" - 43 тис.грн.;
рах. 7454 "Представницькi витрати" - 223 тис.грн.;
рах. 7499 "Iншi витрати" - 430 тис.грн.;
рах. 7397 "Штрафи, пенi, що сплаченi банком" - 643 тис.грн.;
рах. 7399 "Iншi операцiйнi витрати" - 180 059 тис.грн.
Роялтi ТОВ "Айбокс" - 165 200 тис.грн.;
Винагорода ТОВ "Трейдбокс" - 7 440 тис.грн.;
Винагорода ТОВ "Айбокс" - 3 228 тис.грн.;
Iншi операцiйнi витрати КП №5 - 1 457 тис.грн.;
Iншi банкiвськi операцiйнi витрати - 1 239 тис.грн.;
Витрати по обслуговуванню платiжних карток - 610 тис.грн.;
Витрати MasterCard - 385 тис.грн.;
Роялтi ПП "Мебiус" - 250 тис.грн.;
Роялтi ТОВ "АЙДОК" - 250 тис.грн.

29.
Примiтка 29. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток
Таблиця 29.1. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами,
що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
1
2
4
1
Форварднi контракти в торговому портфелi банку
(3 121)
2
Усього результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток (3 121)
30.
Примiтка 30. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 30.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
2018 рiк
2017 рiк

1
1
2
3

2
3
4
Поточний податок на прибуток
(894)
Змiна вiдстроченого податку на прибуток
Усього витрати податку на прибуток 1 150

(239)
2 044 (871)
(1 110)

Таблиця 30.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
1
Прибуток до оподаткування (1 082) 1294
2
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (195) (233)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3
Вплив витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському облiку 4
Вплив витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку (використання податкових збиткiв за 2014 р., здiйснення
перерахунку резерву у зв'язку iз знецiненням активiв (зменшення корисностi) на 01.01.2015 р. згiдно п.21
пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ Податкового Кодексу України)
1 345 (877)
5
Вплив доходiв, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не
належать) до облiкового прибутку (збитку) (результат вiд операцiй з цiнними паперами) 6
Вплив доходiв, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в
бухгалтерському облiку (результат переоцiнки цiнних паперiв в торговому портфелi)
7
Витрати на податок на прибуток
1 150 (1110)
У звiтному 2018 роцi пiд час розрахункiв з бюджетом, ставка податку на прибуток залишилась на рiвнi
18%.
Таблиця 30.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок 2018 року
Визнанi в прибутках/ збитках
Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець 2018 року
1
2
3
4
5
6
1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
(1 602) 3 083 1 338
1.1
Основнi засоби
(1 757) 3 094 1 337
1.2
Забезпечення оплати вiдпусток
12
(11)
1
1.3
Перевищення резерву пiд активнi операцiї по МСФЗ в порiвн. з розрах.резерву з-но постанови
НБУ № 23
143
(143) 2
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
(1 602) 3083 1338
3
Визнаний вiдстрочений податковий актив
155
(154) 1
4
Визнане вiдстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив
(1 757) 3 094 1337
Таблиця 30.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок 2017 року
Визнанi в прибутках/ збитках
Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець 2017 року
1
2
3
4
5
6
1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
(2 175) (871) 1 444 (1 602)
1.1
Основнi засоби
(2 421) (780) 1 444 (1 757)
1.2
Забезпечення оплати вiдпусток
103
(91)
12
1.3
Перевищення резерву пiд активнi операцiї по МСФЗ в порiвн. з розрах.резерву з-но постанови
НБУ № 23
143
143

2
3
4
757)

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
(2 175) (871) 1 444
Визнаний вiдстрочений податковий актив
246
(91)
155
Визнане вiдстрочене (податкове зобов'язання)/податковий актив
(2 421) (780)

(1 602)
1 444

(1

31.
Примiтка 31. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 31.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 2017
1
2
3
4
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
68
184
2
Прибуток/(збиток) за рiк
68
184
3
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)
169 495109 536
4
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
0,00
0,00
АТ "АЙБОКС БАНК" в 2018 роцi не мав розбавляючих потенцiйних простих акцiй, тому показник
скоригованого прибутку (збитку) на одну акцiю дорiвнює показнику чистого прибутку (збитку) на одну
акцiю та обраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що припадає на утримувачiв звичайних
акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що знаходяться в обiгу протягом звiтного року.
Мiж звiтною датою i датою складання цiєї фiнансової звiтностi iнших операцiй iз звичайними акцiями
або потенцiйними звичайними акцiями, якi вимагали б перерахунку прибутку/збитку на акцiю, не
проводилося.
Таблиця 31.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
4
1
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
2
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)
3
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
0,00

68
184
169 495109 536
0,00

?
32.
Примiтка 32. Операцiйнi сегменти
Таблиця 32.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпоративним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
6 353 58 238 8 220 72 811
2
Комiсiйнi доходи
654
355 2449 904 585
366 387
3
Iншi операцiйнi доходи
11
909
48
158
1 126
4
Усього доходiв сегментiв
7 018 414 39118 172 585
158
440 324
5
Процентнi витрати
(8)
(6 045) (16 234)
(22 287)
6
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (322) (20
538)
(1 007) (21 867)

7

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (12)
(881) (893)
8
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
451
451
9
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 929
3 515 4 444
10
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
(1
103) (1 103)
11
Комiсiйнi витрати
(1 509) (134 475)
(95)
(136 079)
12
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (211 273)
(41 527)
(11
272) (264 072)
13
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
6 547 41 179 (37 081)
490
(12 217)
(1 082)
Таблиця 32.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпоративним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв
1
Процентнi доходи
9 526 48 866 5 081 63 473
2
Комiсiйнi доходи
2 274 160 0999 624 720
172 717
3
Iншi операцiйнi доходи
12
514
124
304
954
4
Усього доходiв сегментiв
11 812 209 47914 829 720
304
237 144
5
Процентнi витрати
(164) (11 670)
(17 043)
(28 877)
6
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (20
575)
(653) (21 228)
7
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (437) (1 972) (2 409)
8
Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
(12)
(12)
9
Результат вiд операцiй з iноземною валютою (427) 5 234 4 807
10
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
(1
040) (1 040)
11
Комiсiйнi витрати
(1 611) (72 511)
(2 618) (76 740)
12
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (57 828)
(29 283)
(19501) (106 612)
13
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
9 161 44 923 (26 916)
(1 898) (20 237)
5 503
Таблиця 32.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпоративним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1
Активи сегментiв
80 175 376 29971 668 60
99 117 627 319
2
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття)
13 626 13 626
3
Усього активiв сегментiв
80 175 376 29971 668 60
112 743640 945

4
5

Нерозподiленi активи 295 129295 129
Усього активiв 80 175 376 29971 668 60
407 872936 074
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
6
Зобов'язання сегментiв
1 493 383 014130 936515 443
7
Усього зобов'язань сегментiв 1 493 383 014130 936515 443
8
Нерозподiленi зобов'язання 190 490190 490
9
Усього зобов'язань
1 493 383 014130 936190 490705 933
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
10
Амортизацiя 8 805 8 805
Данi рядка 4 "Нерозподiленi активи" на суму 295 129 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" - 173 169 тис. грн.;
"Вiдстрочений податковий актив" - 1 338 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 120 622 тис. грн.;
Данi рядка 8 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 190 490 тис. грн. складаються з
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 185 613 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 4 877 тис. грн.;
Таблиця 32.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Iншi
сегменти
та
операцiї
Усього
послуги банкам
послуги корпоративним клiєнтам
послуги фiзичним особам
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1
Активи сегментiв
50 051 326 615107 81460
84 784 569 324
2
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття)
11 314 11 314
3
Усього активiв сегментiв
50 051 326 615107 81460
96 098 580 638
4
Нерозподiленi активи 228 808228 808
5
Усього активiв 50 051 326 615107 81460
324 906809 446
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
6
Зобов'язання сегментiв
927
353 459164 512518 898
7
Усього зобов'язань сегментiв 927
353 459164 512518 898
8
Нерозподiленi зобов'язання 61 370 61 370
9
Усього зобов'язань
927
353 459164 51261 370 580 268
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
10
Амортизацiя 4 827 4 827
Данi рядка 4 "Нерозподiленi активи" на суму 228 808 тис. грн. складають з:
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" - 128 382 тис. грн.;
"Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" - 19 тис. грн.;
"Основнi фонди та нематерiальнi активи" - 100 407 тис. грн.;
Данi рядка 8 "Нерозподiленi зобов'язання" на суму 61 370 тис. грн. складаються з
"Iншi фiнансовi зобов'язання" - 56 114 тис. грн.;
"Iншi зобов'язання" - 3 654 тис. грн.;
"Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток i вiдстроченi податковi зобов'язання" - 1 602 тис.
грн.

Таблиця 32.5. Iнформацiя про географiчнi регiони

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
Україна
iншi країни
усього Україна
iншi країни
усього
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 440 324440 324237 144237 144

33.
Примiтка 34. Управлiння капiталом
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство. Банкiвська полiтика управлiння капiталом являє собою сукупнiсть дiй,
що направленi на досягнення компромiсу мiж ризикованiстю та доходнiстю операцiй банку, а також
пов'язаних iз вибором та об?рунтуванням найбiльш вигiдного розмiщення його вiльних коштiв
вiдповiдно до обраної стратегiї.
Основнi цiлi полiтики управлiння капiталом Банку - це: дотримання всiх вимог щодо достатностi
капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, пiдтримка
високого кредитного рейтингу i нормативiв капiталу, необхiдних для здiйснення ефективної дiяльностi i
максимiзацiї акцiонерної вартостi та забезпечення стiйкого зростання вартостi власного капiталу в
умовах мiнливого зовнiшнього економiчного середовища.
Основними принципами полiтики управлiння капiталом виступають:
вiдповiднiсть стратегiї розвитку банку та масштабiв його дiяльностi дiючому законодавству;
комплекснiсть планово-нормативної, iнформацiйно-аналiтичної та контрольної пiдсистем;
обмеженiсть обсягу банкiвських операцiй, залучених ресурсiв та їх наступне розмiщення в
активнi операцiї, особливо кредитнi, розмiром власного капiталу;
динамiчнiсть обсягу та структури власного капiталу вiдповiдно до змiн внутрiшнього та
зовнiшнього середовища.
Банк управляє структурою свого капiталу i коригує її з огляду на змiни в економiчних умовах i
характеристику ризику рiзних видiв дiяльностi. При цьому, враховується i вплив рiвня капiталу на
прибутки акцiонерiв, у зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi,
що є можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами
та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Процеси управлiння капiталом охоплюють планово-нормативну, iнформацiйно-аналiтичну та контрольну
пiдсистеми. Планово-нормативна система спрямована на вирiшення завдань вибору найбiльш
рацiональних джерел поповнення власного капiталу з урахуванням невизначеностей факторiв
зовнiшнього середовища. Iнформацiйно-аналiтична пiдсистема призначена для збору необхiдної
iнформацiї: маркетингової, правової, iнформацiї про лiквiднiсть, рiвень рентабельностi банкiвських
операцiй, якостi кредитного портфеля. У рамках цiєї системи проводиться оцiнка ринкової вартостi
банку. За допомогою контрольної система аналiзується ефективнiсть використання банкiвських ресурсiв,
визначається вiдповiднiсть фактичних значень економiчних нормативiв до нормативних значень, що
встановленi Нацiональним банком України. В порiвняннi з минулими роками, в цiлях, полiтицi i
процедурах управлiння капiталом змiн не вiдбулося.
Сума регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. складає 204 655 тис. грн. (на кiнець
дня 31.12.2017 р. - 200 279 тис. грн.). Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника
адекватностi капiталу. Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу
та станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. його значення становить 20,57% при нормативному значеннi не
менше 10% (на кiнець дня 31.12.2017 р. - 20,22%).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року величина непокритого кредитного ризику Банку, розрахована
вiдповiдно до вимог НБУ, склала 18 252 тис. грн.
В Таблицi 34.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до дiючих
вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:

Таблиця 34.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 2017
1
2
3
4
1.1.
Регулятивний капiтал банку (РК)
204 655200 279
Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200004 200004
1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом
1.1.3 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 10 003 9819
1.1.3.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України
10 003 9819
1.1.3.1.1
З них резервнi фонди 10 003 9819
1.1.4 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу;
капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточних рокiв) 23 441 37247
1.1.4.1 нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 3 061 1172
1.1.4.2 розрахунковий збиток поточного року
20 380 3107
1.1.4.3 Непокритiй кредитний ризик 18 252 32968
1.1.5 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 186 566178 790
% в сумi основного та додаткового капiталу 91
89
Додатковий капiтал
1.1.6 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з
урахуванням переоцiнки ОЗ) 1.1.7 Результат переоцiнки основних засобiв
18 089 18 089
1.1.8 Субординований борг, що враховується до капiталу 3 400
1.1.9 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)
18 089 21 489
1.1.10 Додатковий капiтал до розрахунку
18 089 21 489
% в сумi основного та додаткового капiталу 9
11
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 2018 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.
34.
Примiтка 34. Управлiння капiталом
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство. Банкiвська полiтика управлiння капiталом являє собою сукупнiсть дiй,
що направленi на досягнення компромiсу мiж ризикованiстю та доходнiстю операцiй банку, а також
пов'язаних iз вибором та об?рунтуванням найбiльш вигiдного розмiщення його вiльних коштiв
вiдповiдно до обраної стратегiї.
Основнi цiлi полiтики управлiння капiталом Банку - це: дотримання всiх вимог щодо достатностi
капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, пiдтримка
високого кредитного рейтингу i нормативiв капiталу, необхiдних для здiйснення ефективної дiяльностi i
максимiзацiї акцiонерної вартостi та забезпечення стiйкого зростання вартостi власного капiталу в
умовах мiнливого зовнiшнього економiчного середовища.
Основними принципами полiтики управлiння капiталом виступають:
вiдповiднiсть стратегiї розвитку банку та масштабiв його дiяльностi дiючому законодавству;
комплекснiсть планово-нормативної, iнформацiйно-аналiтичної та контрольної пiдсистем;
обмеженiсть обсягу банкiвських операцiй, залучених ресурсiв та їх наступне розмiщення в
активнi операцiї, особливо кредитнi, розмiром власного капiталу;
динамiчнiсть обсягу та структури власного капiталу вiдповiдно до змiн внутрiшнього та

зовнiшнього середовища.
Банк управляє структурою свого капiталу i коригує її з огляду на змiни в економiчних умовах i
характеристику ризику рiзних видiв дiяльностi. При цьому, враховується i вплив рiвня капiталу на
прибутки акцiонерiв, у зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi,
що є можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами
та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Процеси управлiння капiталом охоплюють планово-нормативну, iнформацiйно-аналiтичну та контрольну
пiдсистеми. Планово-нормативна система спрямована на вирiшення завдань вибору найбiльш
рацiональних джерел поповнення власного капiталу з урахуванням невизначеностей факторiв
зовнiшнього середовища. Iнформацiйно-аналiтична пiдсистема призначена для збору необхiдної
iнформацiї: маркетингової, правової, iнформацiї про лiквiднiсть, рiвень рентабельностi банкiвських
операцiй, якостi кредитного портфеля. У рамках цiєї системи проводиться оцiнка ринкової вартостi
банку. За допомогою контрольної система аналiзується ефективнiсть використання банкiвських ресурсiв,
визначається вiдповiднiсть фактичних значень економiчних нормативiв до нормативних значень, що
встановленi Нацiональним банком України. В порiвняннi з минулими роками, в цiлях, полiтицi i
процедурах управлiння капiталом змiн не вiдбулося.
Сума регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. складає 204 655 тис. грн. (на кiнець
дня 31.12.2017 р. - 200 279 тис. грн.). Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника
адекватностi капiталу. Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу
та станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. його значення становить 20,57% при нормативному значеннi не
менше 10% (на кiнець дня 31.12.2017 р. - 20,22%).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року величина непокритого кредитного ризику Банку, розрахована
вiдповiдно до вимог НБУ, склала 18 252 тис. грн.
В Таблицi 34.1. розкрита структура регулятивного капiталу Банку, розрахованого вiдповiдно до дiючих
вимог Нацiонального банку України, яка включає в себе наступнi складовi:
Таблиця 34.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 2017
1
2
3
4
1.1.
Регулятивний капiтал банку (РК)
204 655200 279
Основний капiтал
1.1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200004 200004
1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом
1.1.3 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 10 003 9819
1.1.3.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України
10 003 9819
1.1.3.1.1
З них резервнi фонди 10 003 9819
1.1.4 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу;
капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточних рокiв) 23 441 37247
1.1.4.1 нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 3 061 1172
1.1.4.2 розрахунковий збиток поточного року
20 380 3107
1.1.4.3 Непокритiй кредитний ризик 18 252 32968
1.1.5 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 186 566178 790
% в сумi основного та додаткового капiталу 91
89
Додатковий капiтал
1.1.6 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з
урахуванням переоцiнки ОЗ) 1.1.7 Результат переоцiнки основних засобiв
18 089 18 089
1.1.8 Субординований борг, що враховується до капiталу 3 400
1.1.9 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)
18 089 21 489
1.1.10 Додатковий капiтал до розрахунку
18 089 21 489
% в сумi основного та додаткового капiталу 9
11
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 2018 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.

35.
Примiтка 35. Потенцiйнi зобов'язання банку
а) розгляд справ у судi
На кiнець дня 31 грудня 2018 р. у Банку вiдсутня iнформацiя щодо можливих потенцiйних зобов'язань ,
що суттєво можуть вплинути на фiнансовий стан Банку, зокрема вiдсутнi будь-якi судовi справи, що
можуть призвести до виникнення суттєвих непередбачених зобов'язань ;
Станом на 01 сiчня 2019 року на розглядi у судах перебуває 5 справ за позовами Банку до боржникiв
щодо стягнення заборгованостi з фiзичних та юридичних осiб. Сума вимог складає 5 675,1 тис.грн.
б) потенцiйнi податковi зобов'язання
Враховуючи змiни в податковому законодавствi, керiвництво Банку вважає, що можливiсть виникнення
непередбачених податкових зобов'язань є незначною.
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року контрактнi зобов'язання,
нематерiальних активiв в Банку вiдсутнi.

пов'язанi iз придбанням

г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди)
Таблиця 35.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг
(оренду) банку-орендаря
(тис. грн.)
Рядок Найменування стаття 2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
3
1
До 1 року
3482 1 956
2
Вiд 1 до 5 рокiв
6143 8 500
3
Усього 9625 10 456
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року очiкуванi майбутнi мiнiмальнi суборенднi платежi за
договорами про суборенду становлять 60 тис.грн.
?) дотримання особливих вимог
Характер використання залучених Банком коштiв не має
дотримання певних умов їх використання.

будь-яких особливостей або вимог щодо

д) зобов'язання з кредитування
За своєю структурою зобов'язання значною мiрою забезпеченi заставою, непередбаченi зобов'язання з
кредитування на звiтну дату вiдсутнi.
Зобов'язання з кредитування носять вiдкличний характер. Умовою для надання чергового траншу за
кредитною лiнiєю є дотримання клiєнтом певних стандартiв кредитоспроможностi та наявнiсть у Банку
вiльних ресурсiв для розмiщення.
Таблиця 35.2. Структура зобов'язань з кредитування
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 2017 рiк
1
2
3
4
1
Наданi зобов'язання з кредитування 38 988 40783
2
Невикористанi кредитнi лiнiї 123 881148589
3
Iмпортнi акредитиви -

4
5
6

Гарантiї виданi322 376360598
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням
Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву

485 245549970

Таблиця 35.3. Зобов'язання з кредитування в розрiзi валют
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 2017 рiк
1
2
3
4
1
Гривня 481 246530724
2
Долар США 1 567 5368
3
Євро 2 432 13878
4
Усього 485 245549970
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року часток в будь-яких асоцiйованих компанiях Банк не має.
е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням
та розпорядженням ними
Таблиця 35.4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки
2018 рiк
2017 рiк
активи, наданi в заставу
забезпечене зобов'язання (пов'язане iз цими
активами)
активи, наданi в заставу
забезпечене зобов'язання (пов'язане iз цими активами)
1
2
3
4
5
6
7
1
Основнi засоби
11
5 334 10 343 5 135 10 502
2
Майновi права за iпотечними кредитами фiзичних та юридичних осiб
9
3
Кошти грошового покриття, якi розмiщенi в банках України згiдно умов членства в мiжнароднiй
платiжнiй системi VISA Internetional 12
4721
4 631 4
Кошти грошового покриття, якi розмiщенi в банках України для забезпечення Банком грошових
зобов'язань з перерахування в iнший банк прийнятих платежiв
12
7081
2 400 5
Майновi права за кредитами юридичних осiб
9
34 688 67 263 34 688 68 166
6
Усього
51 824 77 606 46854 78 668
36.
Примiтка 36. Похiднi фiнансовi iнструменти
Таблиця 36.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка
2018 рiк
2017 рiк
додатне значення справедливої вартостi
вiд'ємне значення справедливої
вартостi
додатне значення справедливої вартостi
вiд'ємне значення справедливої вартостi
1
2
3
4
5
6
7
1
Валютний своп контракт
394
2
Чиста справедлива вартiсть
394
37.
Примiтка 37. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань
Справедлива вартiсть - сума за якою може бути здiйснений обмiн активу, або оплата зобов'язання в
результатi операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Банком з використанням наявної ринкової
iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методик оцiнки. Банк визначає справедливу вартiсть
фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для фiнансового

iнструменту не є активним, зокрема:
"
посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
"
аналiз дисконтованих грошових потокiв;
"
iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв.
Фiнансовi активи, що вiдображенi за справедливою вартiстю:
Цiннi папери у портфелi банку на продаж оцiнюються за справедливою вартiстю, згiдно з методикою,
затвердженою внутрiшнiм Положенням. Банк визначає поточну справедливу вартiсть цiнного папера за
його котирувальною цiною покупця за даними оприлюднених котирувань лiстингових цiнних паперiв на
фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi
таких котирувань на зазначену дату Банк визначає справедливу вартiсть цiнного папера за останнiм
бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом останнiх п'яти
робочих днiв звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi оприлюднених котирувань цiнного папера його
справедлива вартiсть визначається шляхом розрахунку теперiшньої вартостi попередньо оцiнених
майбутнiх грошових потокiв за цiнним папером, з урахуванням показника безризиковостi активу, та
використанням поточної ринкової ставки доходу для подiбного фiнансового активу.
Справедлива вартiсть Грошових коштiв та їх еквiвалентiв приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi та
не потребує окремого визначення.
Кредити (кошти в iнших банках, кредити та заборгованiсть клiєнтiв, дебiторська заборгованiсть)
вiдображаються за амортизованою вартiстю, їх справедлива вартiсть визначається шляхом порiвняння
ринкової вартостi (проценти або цiна) щодо подiбного активу пiд час первiсного визнання. Оскiльки
процентнi ставки та/або цiна активу знаходяться в межах ринкових коливань фiнансових iнструментiв з
аналогiчним кредитним ризиком та строком погашення - балансова вартiсть цих активiв максимально
наближена до справедливої вартостi.
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображенi за справедливою вартiстю:
Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового зобов'язання шляхом дисконтування всiх очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням ринкової процентної ставки щодо подiбного фiнансового
iнструменту.
Оцiночна справедлива вартiсть вкладiв (депозитiв), залучених вiд iнших банкiв коштiв та iнших
фiнансових зобов'язань визначалася банком з використанням усiєї наявної ринкової iнформацiї.
Оскiльки зобов'язання залучаються пiд процентнi ставки якi суттєво не вiдрiзняються вiд ринкових та
вiдображаються з урахуванням майбутнiх очiкуваних грошових потокiв їх вiдображення в балансi
максимально наближено до їх поточної справедливої вартостi.
Вiдповiднiсть ринковим коливанням досягається своєчасним коригуванням процентних ставок за
вiдповiдним фiнансовим iнструментом.
Таблиця 37.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань за 2018 рiк
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi:
1-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках, або за
цiнами котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними;
3-й рiвень - оцiнка за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на
вiдкритих ринках.
(тис.грн)
Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть
Усього балансова вартiсть
ринковi котирування
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує спостережнi данi
(2-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними
(3-й рiвень)
1
2
3
4
5
6
7

I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
7
II
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
11
11.1
11.2
568
11.3
12
13

АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
173 17080 175 253 345253 345
готiвковi кошти
136 313136 313136 313
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 29 364 29 364
29 364
кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 7 493 7 493
7 493
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
80 175 80 175
80 175
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток похiднi фiнансовi активи
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 447 967447 967447 967
кредити юридичним особам 376 299376 299376 299
iпотечнi кредити фiзичних осiб
47 718 47 718 47 718
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 23 950 23 950 23 950
Цiннi папери якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
60
60
60
акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 60
60
60
Iншi фiнансовi активи 95 213 95 213 95 213
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 63 020 63 020
63 020
грошовi кошти з обмеженим правом користування 11 151 11 151 11 151
iншi фiнансовi активи 21 042 21 042 21 042
Основнi засоби та нематерiальнi активи
24 327 24 327 24 327
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
24 327 24 327 24 327
Усього активiв 173 170104 562543 180820 912820 912
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 1 493 1 493 1 493
кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
1 493 1 493
1 493
Кошти клiєнтiв
501 874501 874501 874
державнi та громадськi органiзацiї
156 485156 485156 485
iншi юридичнi особи 214 453214 453214 453
фiзичнi особи 130 936130 936130 936
Iншi залученi кошти 11 165 11 165 11 165
кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
11 165
11 165 11 165
Iншi фiнансовi зобов'язання 185 613185 613185 613
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 772
772
772
кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
147 568147
147 568
iншi фiнансовi зобов'язання 37 273 37 273 37 273
Субординований борг Усього зобов'язань
700 145700 145700 145

Таблиця 37.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань за 2017 рiк
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi:

1-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2-й рiвень - оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках, або за
цiнами котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними;
3-й рiвень - оцiнка за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на
вiдкритих ринках.
(тис.грн)
Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть
Усього балансова вартiсть
ринковi котирування
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує спостережнi данi
(2-й рiвень)
модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними
(3-й рiвень)
1
2
3
4
5
6
7
I
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
138 38250 051 188 433188 433
1.1
готiвковi кошти
89 751 89 751 89 751
1.2
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 23 661 23 661
23 661
1.3
кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 24 970 24 970
24 970
1.4
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
50 051 50 051
50 051
2
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 394
394
394
2.1
похiднi фiнансовi активи
394
394
394
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 424 035424 035424 035
3.1
кредити юридичним особам 316 221316 221316 221
3.2
iпотечнi кредити фiзичних осiб
50 864 50 864 50 864
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 56 950 56 950 56 950
4
Цiннi папери у портфелi банку на продаж
60
60
60
4.1
акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 60
60
60
5
Iншi фiнансовi активи 67 062 67 062 67 062
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 409 2 409
2 409
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 6 609 6 609 6 609
5.3
iншi фiнансовi активи 58044 58044 58044
6
Основнi засоби та нематерiальнi активи
24 618 24 618 24 618
6.1
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
24 618 24 618 24 618
7
Усього активiв 138 38275 123 491 097704 602704 602
II
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8
Кошти банкiв 927
927
927
8.1
кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
927
927
927
9
Кошти клiєнтiв
483 476483 476483 476
9.1
державнi та громадськi органiзацiї
230 223230 223230 223
9.2
iншi юридичнi особи 105 814105 814105 814
9.3
фiзичнi особи 147 439147 439147 439
10
Iншi залученi кошти 13 683 13 683 13 683
10.1
кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
13 683
13 683 13 683
11
Iншi фiнансовi зобов'язання 56 114 56 114 56 114
11.1
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 467
467
467

11.2
11.3
12
13

кредиторська заборгованiсть за платежами/переказами клiєнтiв
46 691
iншi фiнансовi зобов'язання 8 956 8 956 8 956
Субординований борг 17 073 17 073 17 073
Усього зобов'язань
571 273571 273571 273

-

-

46 691 46 691

38.
Примiтка 38. Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань
Таблиця 38.1. Фiнансовi активи, за якими банк має право взаємозалiку за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Сукупна вартiсть визнаних зобов'язань
Чиста сума фiнансових активiв, що
вiдображається в звiтi про фiнансовий стан Пов'язанi суми, що не зараховуються у звiтi про фiнансовий
стан Чиста сума
фiнансовi iнструменти суми, пов'язанi з фiнансовою заставою (у тому числi
грошовi кошти)
1
2
3
5
6
7
8
1
Валюта до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 14 034 394
13 640 394
Усього 14 034 394
13 640 394
У разi невиконання клiєнтом своїх зобов'язань i закриття форвардного контракту Банк має право на
здiйснення взаємозалiку, пов'язаних з визнаними фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями.
39.
Примiтка 39. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Таблиця 39.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовi активи, якi облiкову облiк за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Фiнансовi активи за
справедливою вартiсть з
вiдображенням переоцiнки
як прибутку (збитку) Усього
1
2
3
4
6
7
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
253 345253 345
2
Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 447 967447 967
3.1
кредити юридичним особам 376 299376 299
3.2
iпотечнi кредити фiзичним особам
47 718 47 718
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 23 950 23 950
4
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
60
60
5
Iншi фiнансовi активи 95 213 95 213
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 63 020 63 020
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 11 151 11 151
5.3
iншi фiнансовi активи 21 042 21 042
6
Усього фiнансових активiв
716 35060
796 585
Таблиця 38.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть

Активи,

доступнi

для

продажу
Iнвестицiї утриманi до погашення
Фiнансовi активи за
справедливою вартiсть з
вiдображенням переоцiнки
як прибутку (збитку) Усього
1
2
3
4
5
6
7
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
138382 50051 188433
2
Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
394
394
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 424035 424035
3.1
кредити юридичним особам 316221 316221
3.2
iпотечнi кредити фiзичним особам
50864 50864
3.3
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 56950 56950
4
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
60
60
5
Iншi фiнансовi активи 67062 67062
5.1
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2409 2409
5.2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 6609 6609
5.2
iншi фiнансовi активи 58044 58044
6
Усього фiнансових активiв
629479 60
50051 394
679984

40.
Примiтка 40. Операцiї з пов'язаними сторонами
При визначеннi ознаки пов'язаностi осiб, Банк керується вимогами Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку МСБО 24 i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Материнської компанiї, асоцiйованих компанiй та дочiрнiх компанiй Банк не має. У колонцi "Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку" зазначено данi щодо операцiй з акцiонером Банку, що володiє iстотною
участю в капiталi Банку. До провiдного управлiнського персоналу Банк вiдносить Голову та членiв Ради
Банку, Голову та заступникiв Голови Правлiння Банку, Головного бухгалтера Банку, керiвникiв
вiддiлень, членiв комiтетiв (комiсiй) i членiв Правлiння Банку. До компанiй пiд спiльним контролем Банк
вiдносить компанiї, якi мають спiльного з Банком контролера. У колонцi "Iншi пов'язанi сторони" Банк
включає спорiднених юридичних осiб, осiб, якi мають в них iстотну участь та їх керiвникiв, асоцiйованих
осiб фiзичних осiб, зазначених вище, юридичних осiб, у яких фiзичнi особи, якi є пов'язаними з Банком, є
керiвниками або власниками iстотної участi, а також осiб, через якi проводяться операцiї в iнтересах
пов'язаних осiб Банку та на яких здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi
вище, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини.
Протягом 2018 року в ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надавав кредити, залучав депозити, отримував
гарантiї та здiйснював iншi операцiї iз пов'язаними сторонами.
Таблиця 40.1. 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 управлiнський 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 0-5%) 118
327
456
1 169
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
-

спiльним
20

6

Iншi зобов'язання

-

-

-

-

Таблиця 40.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
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)

пiд

спiльним

Таблиця 40.3. 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
Таблиця 40.4. 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
Таблиця 40.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2017 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
пiд
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-25%) 114 665
2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на кiнець дня 31 грудня
(6 753)
3
Iншi активи 1
3
4
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-23%)1 974 264
822
3 606
5
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 0%)
6
Iншi зобов'язання
Таблиця 40.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 рiк
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї
контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
5
6
1
Процентнi доходи
5
21
2
Процентнi витрати
(5)
(17)
(10)
3
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 3
9
5
4
Комiсiйнi доходи
21
21
908
36
5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (12)
(12)
(15)
(10)

пiд

спiльним
7

спiльним

Таблиця 40.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2017
року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1
2
3
4
1
Гарантiї отриманi
73 057
2
Iншi зобов'язання
124
23 161
Таблиця 40.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2017 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
85 458
2
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 279
67 432
Таблиця 40.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2018 рiк
2017 рiк
витрати
нараховане зобов'язання
витрати
1
2
3
4
5
6
1
Поточнi виплати працiвникам 3 411 659
7029
1262
ер
Кiньколих Т.М.

нараховане зобов'язання

41.
Примiтка 41. Подiї пiсля дати балансу
Банкiвськi операцiї та фiнансовi результати дiяльностi Банку протягом звiтного 2018 року облiковувалися
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Помилок та
пов'язаних з ними коригувань, якi є важливими для розумiння змiн у фiнансовому станi Банку, пiсля дати
останньої рiчної звiтностi не виявлено. Нетипових операцiй, якi могли б вплинути на активи,
зобов'язання та капiтал або потоки грошових коштiв, Банк не здiйснював.
Затверджено до випуску та пiдписано
Голова Правлiння
Головний бухгалтер
"19" квiтня 2019 р.
вик. Рiзник Ю.В.
тел. 205-41-92

Хейло Г.М.
Кiньколих Т.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

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

3
4
5
6
7
8

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фирма "ПКФ Аудит-фiнанси"
34619277
01054, Україна, м. Київ, вул.
О.Гончара, 41 (лiт. <А>), 3 поверх
3886
номер: 355/4, дата: 22.02.2018
з 01.01.0218 по 31.12.2018
01 - немодифікована
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Радi Банку
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"
Звiт щодо аудиту фiнансової
звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової
звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" (далi - "Банк"),
що складається зi звiту про
фiнансовий стан Банку станом на 31
грудня 2018 року, звiту про
прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд, звiту про рух
грошових коштiв та звiту про змiни
у власному капiталi за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, та
примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть,
що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Банку на 31 грудня
2018 року, та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк,

9
10

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

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

13

що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ").
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту
("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню
до Банку згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в
Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.
номер: 49, дата: 25.09.2018
дата початку: 12.01.2018, дата
закінчення: 24.04.2019
24.04.2019
50 000,00

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що нижчеописанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд
вiдобразити в нашому звiтi.
Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було
розглянуто пiд час нашого аудиту
Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв
Визнання та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв ("ECL") є дуже складним процесом i
передбачає використання суттєвих суджень та оцiнок, включаючи розробку та включення до
оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв прогнозних економiчних умов з метою дотримання цiлей
оцiнок, якi визначенi МСФЗ 9.
При визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв управлiнський персонал зобов'язаний приймати
судження щодо визначення того, що вважається значним збiльшенням кредитного ризику, а
також робити припущення та оцiнки для включення вiдповiдної iнформацiї щодо минулих

подiй, поточних умов та прогнозiв економiчних умов. Точнiсть припущень, що
використовуються в моделях, включаючи макроекономiчнi сценарiї, впливає на рiвень
резервiв на знецiнення.
Управлiнський персонал застосовує судження при оцiнюваннi, що вимагає використання
припущень, якi є дуже суб'єктивними та чутливими до факторiв ризику, зокрема до змiн
економiчних та кредитних умов.
Ми визначили питання знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв як ключове питання
аудиту через суттєвiсть залишкiв за кредитами та заборгованостi клiєнтiв, високу складнiсть
та суб'єктивний характер розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв.
Iнформацiя щодо суттєвих облiкових полiтик наведена у Примiтцi 4 та 5, а у Примiтках 9, 22,
28 та 29 представленi розкриття та детальна iнформацiя про застосованi методи та моделi,
величину резерву на знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Пiд час наших
аудиторських процедур ми перевiрили контролi, якi були впровадженi управлiнським
персоналом для забезпечення розрахункiв очiкуваних кредитних збиткiв.
Ми також оцiнили вiдповiднiсть вимогам МСФЗ 9 методологiї знецiнення, що
використовується Банком. Зокрема, ми оцiнили пiдхiд Банку щодо застосування критерiїв
значного пiдвищення кредитного ризику ("SICR"), визначення дефолту, ймовiрностi дефолту
("PD"), втрат в разi дефолту ("LGD") та експозицiї пiд ризиком ("EAD") та врахування
прогнозної iнформацiї при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв.
З огляду на факт першого застосування МСФЗ 9 у перiодi, що пiдлягав аудиту, ми
зосередилися на оцiнцi припущень Банку та експертних оцiнок, застосованих у моделi оцiнки
очiкуваних кредитних збиткiв, з урахуванням емпiричних даних та iснуючих процесiв
кредитування та монiторингу.
Для суттєвих кредитiв та заборгованостей клiєнтiв, якi були оцiненi на предмет зменшення
корисностi на iндивiдуальнiй основi, ми застосували наше професiйне судження для
здiйснення вибiрки з урахуванням рiзних критерiїв ризику.
Так, для обраних кредитiв ми перевiрили класифiкацiю етапiв знецiнення, включаючи оцiнку
факторiв, якi впливають на кредитний ризик. В той же час, для обраних знецiнених кредитiв,
ми перевiрили припущення, використанi при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв,
зокрема застосованi очiкуванi сценарiї та ймовiрностi, строки та суми очiкуваних грошових
потокiв, включаючи грошовi потоки вiд погашення та реалiзацiї застави.
Для iндивiдуально незначних кредитiв та заборгованостей, якi оцiнюються на предмет
знецiнення на портфельнiй основi, ми виконали такi процедури, як перевiрка достовiрностi
ключових вхiдних даних та вiдповiдних управлiнських контролiв, аналiз суджень та
припущень керiвництва, включаючи макроекономiчнi сценарiї та пов'язанi з ними застосованi
ваги ймовiрностей, аналiз покриття резервом на знецiнення кредитного портфеля та вiдповiднi
змiни.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, що не є фiнансовою звiтнiстю
та звiтом аудитора щодо неї. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора
щодо неї складається з Рiчної iнформацiї Банку як емiтента цiнних паперiв, що має бути
складена у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами (затверджене
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826),
та мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
Очiкується, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв буде надана нам пiсля дати цього
звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана та при цьому розглянути,
чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Ради Банку за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть,
або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Рада Банку несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження
або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
лежать в основi її складання, так , щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Радi Банку разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i
час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Радi Банку твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Радi Банку, ми визначили тi, що
були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть
очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Звiт щодо вимог Нацiонального банку України, якi стосуються аудиторського звiту щодо
аудиту фiнансової звiтностi
Звiт щодо звiту з управлiння
Ми виконали перевiрку iнформацiї у звiтi з управлiння Банку, пiдготовленого у вiдповiдностi
до вимог пункту 7 статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi" та "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв
України", затвердженої постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 № 373.
Вiдповiдальнiсть за Звiт з управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 7 статтi 11
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Iнструкцiї про
порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої
постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 № 373, несе Правлiння.
Наша перевiрка Звiту про управлiння полягала в розглядi того, чи узгоджується iнформацiя у
ньому з фiнансовою звiтнiстю, чи пiдготовлено Звiт про управлiння вiдповiдно до вимог
чинного законодавства та чи не мiстить Звiт про управлiння суттєвих виправлень та який їх
характер, якщо такi вiдхилення є. Наша перевiрка Звiту про управлiння вiдрiзняється вiд
аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є значно меншою
за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали основу для
висловлення нашої думки.
Нами у вiдповiдностi з вимогами роздiлу IV "Структура i змiст Звiту про управлiння"
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
затвердженої постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 № 373 надається
додаткова iнформацiя:
Звiт про управлiння пiдготовлено та iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до вимог роздiлу
IV "Структура i змiст Звiту про управлiння" Iнструкцiї про порядок складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Нацiонального
банку України вiд 24.10.2011 № 373. Iнформацiя Банку, наведена у Звiтi про управлiння,
узгоджується з iнформацiєю, наведеною у фiнансовiй звiтностi Банку, i не мiстить суттєвих
викривлень.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Цей роздiл аудиторського звiту складено згiдно з вимогами Закону Українi "Про цiннi папери
та фондовий ринок"

Звiт щодо звiту з корпоративного управлiння
Ми виконали перевiрку iнформацiї у звiтi з корпоративного управлiння Банку (далi - Звiт з
корпоративного управлiння).
Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту
3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе
Правлiння.
Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить
iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне
управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми
отримали основу для висловлення нашої думки.
Думка
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до
вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Банку; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб
Банку, наведенi у Звiтi про управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час
аудиту фiнансової звiтностi i вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок".
Наступний роздiл аудиторського звiту включено згiдно з Вимогами до аудиторського
висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв,
затвердженими рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
12.02.2013 N 160 (далi - Комiсiя) та вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами, затвердженими рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 14.05.2013 N 819
Наводимо опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор, щодо:
"
вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку,
вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї:
Власний капiтал за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам, установленим
нормативно-правовими актами Комiсiї;
"
вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз
зазначенням форми внескiв):
Зареєстрований статутний капiтал згiдно даних звiту про фiнансовий стан Банку станом на 31
грудня 2018 року складає 200 004 тис. грн. (двiстi мiльйонiв чотири тисячi гривень), а його
розмiр вiдповiдає установчим документам. формування та сплати статутного капiталу
(сплачено повнiстю чи частково, документи (iз зазначенням назви, дати, номера), на пiдставi
яких зроблено аудиторський висновок):
"
вiдсутностi у Банку прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за
порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Нами не виявлено прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених
штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку
цiнних паперiв.

"
Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування
статутного капiталу Банку, який вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв з дати створення або з дати внесення змiн до статуту щодо
основних видiв дiяльностi:
Кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для проведення
банкiвської дiяльностi.
"
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi
виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi:
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання
процедур аудиту фiнансової звiтностi, розкрита у примiтцi 34 до фiнансової звiтностi.
"
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою:
Станом на звiтну дату не iснує обставин та подiй, що пов'язанi з виникненням непередбачених
податкових зобов'язань. Наданi зобов'язання з кредитування (з видачi кредитiв, у т.ч. в рамках
кредитних лiнiй) не мають непередбачений характер.
"
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку:
Ми не виявили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Банку.
"
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть Банку у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу
Ми не виявили iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у
майбутньому крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi та в аудиторському звiтi.
Додаткова iнформацiя вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi"
Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту Банку Радою Банку рiшенням №
261/1 вiд 20.09.2017 р. Загальна тривалiсть всiх наших безперервних завдань з аудиту
фiнансової звiтностi Товариства складає 6 роки.
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають:
1)

Судження та оцiнки щодо Кредитiв та заборгованостi клiєнтiв

Ми визначили це питання ключовим питанням аудиту та навели вiдповiдну iнформацiю у
роздiлi нашого звiту Ключовi питання аудиту
2)
Ризик шахрайства
Ми не виявили iншi, крiм тих, що наведенi у нашому звiтi, фактори, якi б створювали
значущiй ризик шахрайства.
Згiдно результатiв нашого аудиту, всi виявленi порушення були обговоренi з управлiнським
персоналом Банку, тi з них, якi потребували внесення виправлень у фiнансову звiтнiсть
виправленi. Згiдно з результатами нашого аудиту ми не виявили суттєвих порушень, якi могли
б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть.
Наш звiт узгоджений з додатковим звiтом для Ради Банку.
Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством.
Наша аудиторська фiрма ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" та ключовий партнер у завданнi з аудиту

фiнансової звiтностi Банку станом на 31 грудня 2018 року Пашина Тетяна Сергiївна є
незалежними по вiдношенню до Банку.
Ми та iншi члени мережi PKF International, а також контрольованi нашої фiрмою суб'єкти
господарювання не надавали Банку iншi нiж обов'язковий аудит послуги, iнформацiя про якi
вимагалася б до розкриття у звiтi про управлiння та/або у фiнансовiй звiтностi.
Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової
звiтностi Банку. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фiнансова
звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ. Наш аудит проведено згiдно з МСА та
вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку.
Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких
сформованi нашi висновки та на яких ?рунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж
остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню життєздатнiсть Банку, ефективнiсть чи
результативнiсть ведення справ Банку управлiнським персоналом.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
а) повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:
"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПКФ УКРАЇНА"
(Iдентифiкацiйний код юридичної особи 34619277)
б) номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ):
"
аудиторська фiрма внесена до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять
суспiльний iнтерес" реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi. Номер реєстрацiї у
Реєстрi 3886.
в) номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Ведення реєстру скасовано
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 04.12.2018 № 845.
г) прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi
сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ:
"
Пашина Тетяна Сергiївна; сертифiкат аудитора банкiв № 0089 вiд 26/11.2009 р.
?) мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування:
"
вул. Б. Хмельницького, 52 ЛIТ.Б, 4 поверх, мiсто Київ, Україна
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору на проведення аудиту:
"
договiр № 49 вiд 25.09.2018 р.
б) дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
"
дата початку аудиту:
12.11.2018 р.
"
дата закiнчення аудиту:
24.04.2019 р.
Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звiт
незалежного аудитора, є Тетяна Пашина, сертифiкований аудитор України.
Директор ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"
Директор з аудиту ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"
(сертифiкат аудитора банкiв № 0089)
мiсто Київ, Україна

I.О. Каштанова
Т.С. Пашина

24 квiтня 2019р.

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

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

Дата
виникнення
події

1
12.01.2018
05.04.2018
05.04.2018
20.04.2018
05.06.2018
26.06.2018
14.08.2018
06.09.2018
07.12.2018
10.12.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
12.01.2018
05.04.2018
05.04.2018
20.04.2018
05.06.2018
26.06.2018
15.08.2018
07.09.2018
10.12.2018
11.12.2018

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

