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Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається  до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії. 
Голова правлiння    Качуровський В.П.

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.М.П.М.П.М.П.
10.04.2014

М.П.М.П.М.П.М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ

26547581
4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01133, м. Київ, бул. Лесi Українки, 30-В
5. Міжміський код, телефон та факс

044 492-91-00 492-91-00
6. Електронна поштова адреса

shymanskats@uci-bank.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2014
(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 70  11.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці http://ubib.com.ua/ua/news.html

в мережі 
Інтернет 11.04.2014

 (адреса сторінки)  (дата)

http://ubib.com.ua/ua/news.html
http://ubib.com.ua/ua/news.html
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X

7. Інформація про посадових осіб емітента:7. Інформація про посадових осіб емітента:7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:12. Відомості про цінні папери емітента:12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:19. 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
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

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
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
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
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5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року
20. 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

20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
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33. Примітки

Рiчна iнформацiя емiтента АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК (надалi -Банк) складена 
у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i 
фондового ринку вiд 3 грудня 2013 р. № 2826.
– «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не 
заповнюється оскiльки емiтентом не створювалось юридичної особи;
– «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» не заповнюється, 
оскiльки вiдсутня посада корпоративного секретаря;
– "Iнформацiя про рейтингове агенство" не складається, оскiльки у статутному 
капiталi Банку не має державної частки, Банк не має стратегiчного значення 
для економiки та безпеки держави i Банк не займає монопольного становища 
(домiнуючого) становища;
– "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" 
не складається в зв'язку з тим, що посадовi особи Банку не володiють акцiями 
Банку; 
– "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" не 
заповнена в повному обсязi, оскiльки в Банку вiдсутня окрема необхiдна 
iнформацiя; 
– "Iнформацiя про дивiденди" не складається в зв'язку з тим, що Банк не 
приймав рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012, 2013 рр.; 
– "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" – «Iнформацiя про облiгацiї емiтента», 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом», "Процентнi 
облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає 
реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 
ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", не складається в 
зв'язку з тим, що Банк не випускав зазначенi цiннi папери;
– "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй;
– "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не складається, 
оскiльки, Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть;
– "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не 
складається, оскiльки, Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
– "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав борговi цiннi папери;
– "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 
покриттям" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних 
цiнних паперiв;
– "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 
кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 
вiдбувались протягом звiтного перiоду" не складається в зв'язку з тим, що Банк 
не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не складається 
в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв; 
– "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного 
року" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних 
паперiв;
– "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до iпотечного покриття" 
не складається в зв'язку з тим, що Банк немає таких договорiв;
– "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не складається в зв'язку з 
тим, що Банк не випускав iпотечних сертифiкатiв; 
– "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв; 
– "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок 
вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав сертифiкати ФОН; 
– В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений Звiт про рух грошових 
коштiв за станом на 31 грудня 2013 (на кiнець дня) (прямий метод) оскiльки, 
Банк складає Звiт про рух грошових коштiв за станом на 31 грудня 2013 (на 
кiнець дня) за непрямим методом. 
– Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку 
– "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi 
об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)" не складається, оскiльки 
Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомостi.

Рiчна iнформацiя емiтента АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК (надалi -Банк) складена 
у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i 
фондового ринку вiд 3 грудня 2013 р. № 2826.
– «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не 
заповнюється оскiльки емiтентом не створювалось юридичної особи;
– «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» не заповнюється, 
оскiльки вiдсутня посада корпоративного секретаря;
– "Iнформацiя про рейтингове агенство" не складається, оскiльки у статутному 
капiталi Банку не має державної частки, Банк не має стратегiчного значення 
для економiки та безпеки держави i Банк не займає монопольного становища 
(домiнуючого) становища;
– "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" 
не складається в зв'язку з тим, що посадовi особи Банку не володiють акцiями 
Банку; 
– "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" не 
заповнена в повному обсязi, оскiльки в Банку вiдсутня окрема необхiдна 
iнформацiя; 
– "Iнформацiя про дивiденди" не складається в зв'язку з тим, що Банк не 
приймав рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012, 2013 рр.; 
– "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" – «Iнформацiя про облiгацiї емiтента», 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом», "Процентнi 
облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає 
реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 
ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", не складається в 
зв'язку з тим, що Банк не випускав зазначенi цiннi папери;
– "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй;
– "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не складається, 
оскiльки, Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть;
– "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не 
складається, оскiльки, Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
– "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав борговi цiннi папери;
– "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 
покриттям" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних 
цiнних паперiв;
– "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 
кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 
вiдбувались протягом звiтного перiоду" не складається в зв'язку з тим, що Банк 
не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", не 
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв;
– "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не складається 
в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв; 
– "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного 
року" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних 
паперiв;
– "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до iпотечного покриття" 
не складається в зв'язку з тим, що Банк немає таких договорiв;
– "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не складається в зв'язку з 
тим, що Банк не випускав iпотечних сертифiкатiв; 
– "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв; 
– "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок 
вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не складається в зв'язку з тим, 
що Банк не випускав сертифiкати ФОН; 
– В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений Звiт про рух грошових 
коштiв за станом на 31 грудня 2013 (на кiнець дня) (прямий метод) оскiльки, 
Банк складає Звiт про рух грошових коштiв за станом на 31 грудня 2013 (на 
кiнець дня) за непрямим методом. 
– Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку 
– "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi 
об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)" не складається, оскiльки 
Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 № 300595
3. Дата проведення державної реєстрації

12.03.2009
4. Територія (область)

м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)

120004636
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

82
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку

321024
3) поточний рахунок

32009197701
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк "Хрещатик"
5) МФО банку

300670
6) поточний рахунок

1600100018925

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності
Номер 
ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний 
орган, що 
видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
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на право надання банкiвських послуг, визначених частиною 
третьою ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 213 15.11.2011 Нацiональний 

банк України Необмежена

Опис

Вiдповiдно до Банкiвської лiцензiї № 213, виданої 
Публiчному акцiонерному товариству 

"Український будiвельно - iнвестицiйний банк", 
зареєстрованому Нацiональним банком України 

20.04.2004 р. за № 293 одержано право 
здiйснювати такi види 
банкiвських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та 
банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб; 
2) вiдкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 
числi у банкiвських металах; 

3) 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.

Вiдповiдно до Банкiвської лiцензiї № 213, виданої 
Публiчному акцiонерному товариству 

"Український будiвельно - iнвестицiйний банк", 
зареєстрованому Нацiональним банком України 

20.04.2004 р. за № 293 одержано право 
здiйснювати такi види 
банкiвських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та 
банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб; 
2) вiдкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 
числi у банкiвських металах; 

3) 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.

Вiдповiдно до Банкiвської лiцензiї № 213, виданої 
Публiчному акцiонерному товариству 

"Український будiвельно - iнвестицiйний банк", 
зареєстрованому Нацiональним банком України 

20.04.2004 р. за № 293 одержано право 
здiйснювати такi види 
банкiвських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та 
банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб; 
2) вiдкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 
числi у банкiвських металах; 

3) 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.

Вiдповiдно до Банкiвської лiцензiї № 213, виданої 
Публiчному акцiонерному товариству 

"Український будiвельно - iнвестицiйний банк", 
зареєстрованому Нацiональним банком України 

20.04.2004 р. за № 293 одержано право 
здiйснювати такi види 
банкiвських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та 
банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб; 
2) вiдкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 
числi у банкiвських металах; 

3) 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.

     
операцiї, визначенi пунктами 1-4 частини другої та частиною 
четвертою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" згiдно з додатком до Дозволу № 213-3
213-3 15.11.2011 Нацiональний 

банк України Необмежена

Опис

Вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй та додатку до Генеральної 
лiцензiї, виданих Нацiональним банком України 
15.11.2011 р. Банк одержав право здiйснювати 

валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та 
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти банкiв;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою 
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються 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 в 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;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку 

України (за винятком операцiй з готiвковою 
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних 

ринках; 
- 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.

Вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй та додатку до Генеральної 
лiцензiї, виданих Нацiональним банком України 
15.11.2011 р. Банк одержав право здiйснювати 

валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та 
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти банкiв;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою 
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються 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 в 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;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку 

України (за винятком операцiй з готiвковою 
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних 

ринках; 
- 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.

Вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй та додатку до Генеральної 
лiцензiї, виданих Нацiональним банком України 
15.11.2011 р. Банк одержав право здiйснювати 

валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та 
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти банкiв;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою 
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються 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 в 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;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку 

України (за винятком операцiй з готiвковою 
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних 

ринках; 
- 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.

Вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй та додатку до Генеральної 
лiцензiї, виданих Нацiональним банком України 
15.11.2011 р. Банк одержав право здiйснювати 

валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та 
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти банкiв;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою 
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються 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 в 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;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку 

України (за винятком операцiй з готiвковою 
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних 

ринках; 
- 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.
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професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)

серiя АВ 
№ 483570 18.08.2009

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

21.04.2014

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

     

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)

серiя АВ 
№ 483571 18.08.2009

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

21.04.2014

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

     

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (андеррайтинг)

серiя АВ 
№ 483574 18.08.2009

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

21.04.2014

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

     

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами)

серiя АВ 
№ 483573 18.08.2009

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

21.04.2014

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Банк планує 
продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

     

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть депозитарної установи

серiя АЕ 
№ 263287 10.09.2013

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
     

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування

серiя АЕ 
№263288 10.09.2013

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмеженийТермiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
     

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)

АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" 24089818 01133Україна м. Київ вул 
Ахматової, 3 8.2109

АТ "АСПРА ФIНАНЦ 
ХОЛДИНГ АГ" 020.3.026 8001Швейцарiя м. Цюрих 

Нюшелерштрассе 31 46.3104

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт*

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)
Мхiтарян Нвєр 
Мнацаканович 45.4787

УсьогоУсьогоУсього 100
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V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мхитарян Астхик Нверовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральна Прокуратура України, старший прокурор вiддiлу нагляду за додержанням законiв при 
здiйсненнi зовнiшньоекономiчної та iнвестицiйної дiяльностi, боротьби з вiдмиванням доходiв 
одержаних злочинним шляхом
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.03.2012 19.03.2015
9) Опис
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Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначенi статутом Банку. Вiдповiдно до 
статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки. Розмiр виплаченої Банком 
винагороди за 2013 р. становить - 76582,90 грн.
Змiни в персональному складi щодо голови наглядової ради в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв 10 мiс.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової 
ради.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Владислав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1973
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", голова правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.03.2012 19.03.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом Банку. Вiдповiдно до 
Статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки.Банк не виплачував посадовiй 
особi винагороду в тому числi у натуральнiй формi. Член наглядової ради обiймає посаду 
заступника голови правлiння АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", мiсцезнаходження, 02068, м. Київ, вул 
А. Ахматової, 3.
Змiни в персональному складi щодо члена Наглядової Ради в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, 
заступник голови правлiння.Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надя Гляйс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
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1976
5) освіта**
Повна вища.
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя вiдсутня.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.03.2012 19.03.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом Банку. Вiдповiдно до 
статуту Банку
наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки.Банк не виплачував посадовiй особi 
винагороду в тому числi у натуральнiй формi. На даний час невiдомо, в якiй установi працює.
Змiни в персональному складi щодо члена наглядової ради в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - iнформацiя вiдсутня.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:- iнформацiя вiдсутня.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качуровський Вадим Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АВАНТ БАНК", вiце-президент
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.12.2011 05.12.2014
9) Опис
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Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi статутом Банку. 
Розмiр виплаченої Банком винагороди за 2013 р. становить - 76067,50 грн.
Змiни в персональному складi щодо голови правлiння в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 8 рокiв, 2 мiс.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор 
департаменту персонального менеджменту, голова правлiння, вiце-президент банку, голова 
правлiння.
Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тамразян Гоар Азатовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Юнiбанк" м. Єреван, керуюча фiлiї "Кентрон".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.02.2009 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi статутом Банку. Розмiр виплаченої 
Банком винагороди за 2013 р. становить - 73628,24 грн.
Змiни в персональному складi щодо заступника голови правлiння в звiтному перiодi не 
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 25 роки, 6 мiс.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови 
правлiння.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашковська Ельвiра Бекiрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
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1967
5) освіта**
Повна вища.
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Iнтербанк", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.10.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi статутом Банку. Розмiр виплаченої 
Банком винагороди за 2013 р. становить - 14086,96 грн.
Змiни в персональному складi щодо члена правлiння в звiтному перiодi вiдбулись. 
Рiшенням наглядової ради 21.10.2013 р. прийнято рiшення про призначення членом правлiння 
Банку Пашковську Ельвiру Бекiрiвну. Наказом голови правлiння вiд 22.10.2013 Пашковську 
Ельвiру Бекiрiвну прийнято на посаду головного бухгалтера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв 5 мiс.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлашев Вiталiй Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1970
5) освіта**
Повна вища.
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Ельдородо", фiнансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.02.2009 безстроково
9) Опис
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Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Банку. 
Банк не виплачував посадовiй особi винагороду в тому числi у натуральнiй формi. Голова 
ревiзiйноїкомiсiї обiймає посаду заступника голови правлiння АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", 
мiсцезнаходження, 02068, м. Київ, вул А. Ахматової, 3.
Змiни в персональному складi щодо голови ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови 
правлiння.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Командир Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1967
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший прокурор
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.02.2009 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом Банку. 
Банк не виплачував посадовiй особi винагороду в тому числi у натуральнiй формi. Член ревiзiйної 
комiсiї обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", 
мiсцезнаходження, 02068, м. Київ, вул А. Ахматової, 3.
Змiни в персональному складi щодо члена ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 23 роки
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
юридичного вiддiлу.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабич Олег Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи
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4) рік народження**
1962
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.10.2009 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом Банку. 
Банк не виплачував посадовiй особi винагороду в тому числi у натуральнiй формi. Член 
ревiзiйноїкомiсiї обiймає посаду головного юрисконсульта АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", 
мiсцезнаходження, 02068, м. Київ, вул А. Ахматової, 3.
Змiни в персональному складi щодо члена ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 
юрисконсульт.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 
емітента

Найменуван
ня 

юридичної 
особи

Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходже
ння

Дата 
внесенн
я до 

реєстру

Кількіс
ть 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

)

Кількість за видами акційКількість за видами акційКількість за видами акційКількість за видами акцій
Найменуван

ня 
юридичної 
особи

Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходже
ння

Дата 
внесенн
я до 

реєстру

Кількіс
ть 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

)

прос
ті 
імен
ні

прості на 
пред'явн
ика

привілейо
вані 
іменні

привілейов
ані на 

пред'явник
а

АТ "АСПРА 
ФIНАНЦ 
ХОЛДИНГ 
АГ"

020.3.026
8001 Швейцарiя 
м. Київ - Цюрих 
Нюшелерштрасс

е 31

21.07.20
04 5234 46.3104 5234 0 0 0

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи*

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт**

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт**

Дата 
внесенн
я до 

реєстру

Кількіс
ть 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

)

Кількість за видами акційКількість за видами акційКількість за видами акційКількість за видами акційПрізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи*

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт**

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт**

Дата 
внесенн
я до 

реєстру

Кількіс
ть 
акцій 

(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

)

прос
ті 
імен
ні

прості на 
пред'явн
ика

привілейо
вані 
іменні

привілейов
ані на 

пред'явник
а

Фiзична 
особа

08.10.20
04 5140 45.4787 5140 0 0 0

УсьогоУсьогоУсьогоУсього 10374 91.7891 1037
4

0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення. 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних 
зборів*

чергові позачерговіВид загальних 
зборів* X
Дата 
проведення 19.04.201319.04.2013

Кворум зборів** 100100

Опис

Загальнi збори акцiонерiв Банку скликанi наглядою радою Банку з затвердженим порядком денним: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами 
акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, та заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудиторської фiрми за 2012 р.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної 
комiсiї Банку за 2012 р.
4.Розподiл прибутку Банку за 2012 р.
5. Про визначення напрямкiв використання Банком придбаної нерухомостi.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi правлiнням Банку. 
По першому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По другому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По третьому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По четвертому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв.
По п'ятому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв.
Збори вiдбулись.

Загальнi збори акцiонерiв Банку скликанi наглядою радою Банку з затвердженим порядком денним: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами 
акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, та заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудиторської фiрми за 2012 р.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної 
комiсiї Банку за 2012 р.
4.Розподiл прибутку Банку за 2012 р.
5. Про визначення напрямкiв використання Банком придбаної нерухомостi.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi правлiнням Банку. 
По першому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По другому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По третьому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По четвертому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв.
По п'ятому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв.
Збори вiдбулись.

Вид загальних 
зборів*

чергові позачерговіВид загальних 
зборів* X
Дата 
проведення 12.07.201312.07.2013

Кворум зборів** 100100

Опис

Загальнi збори акцiонерiв Банку скликанi Наглядою Радою Банку з затвердженим порядком денним: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами 
акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн до статуту Банку.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi правлiнням Банку.
По першому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По другому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
Збори вiдбулись.

Загальнi збори акцiонерiв Банку скликанi Наглядою Радою Банку з затвердженим порядком денним: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами 
акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн до статуту Банку.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi правлiнням Банку.
По першому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
По другому питанню рiшення прийнято одноголосно 100% голосiв зареєстрованих акцiонерiв. 
Збори вiдбулись.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Актив-аудит»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03115 Україна м. Київ Залiзничний Київ Генерала Наумова, 23-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

2315

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0444985652
Факс 49155-3
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 

№ 2315 видане Аудиторською палатою України 30.03.2001, строк дiї 
якого продовжено до 24.02.2016 р. Свiдоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення 
аудиторських перевiрок банкiв № 0000002 вiд 17.09.2012.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 
паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку:серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 
24.02.2016р.
Аудит здiйснений згiдно з Договором №300 про надання послуг з 
проведення аудиторської перевiрки, що укладений 12.06.2013р. мiж 
ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» та АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК».

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

серiя АВ № 498004

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044 585-42-40
Факс 585-42-40
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис В 2013 р. Банк користувався послугами щодо депозитарної дiяльностi 

відповідно до Депозитарного договору № 245/09 вiд 04.12.2009 р. до 
13.10.2013 р.
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Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

.

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

i

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0442796651
Факс 2791322
Вид діяльності
Опис Банк користується послугами щодо депозитарної дiяльностi 

вiдповiдно до Депозитарного договору № Д-329 вiд 26.11.2012 р. 
Депозитарного договору № Д-144/ц вiд 15.10.2013 р.
Банк користується послугами вiдповiдно до Договору № Е-7875/п про 
обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 28.08.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова 
компанiя "Оранта"

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00034186
Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Жилянська, 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ №360285

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2005
Міжміський код та телефон 0445375800
Факс 0445375 00
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 
Опис В 2013 р. Банк користувався послугами щодо послуг страхування 

відповідно до Агентського договору 
№08-03-30/39-13 вiд 20 лютого 2013р.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
" ВЕКТОР IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 32913001
Місцезнаходження 02068 Україна м. Київ Дарницький м. Київ Ахматової, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ № 594046

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.09.2011
Міжміський код та телефон 0444992264
Факс 0444992264
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний)
Опис В 2013 р. Банк користувався послугами щодо страхування кредитних 

ризикiв відповідно до Договору № 05-03/19 добровiльного срахування 
кредитiв вiд 31 сiчня 2014 року.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Нацiональний банк України

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 
Код за ЄДРПОУ 2168
Місцезнаходження 03028 м. Київ Голосiївський м. Київ проспект Науки, 7
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Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

.

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

.

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445273977
Факс 5273977
Вид діяльності .
Опис Банк користується послугами щодо депозитарної дiяльностi 

вiдповiдно до  Депозитарного договору 50/381/75/124 вiд 24.10.2013



21

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстра
ції 

випуск
у

Номер 
свідоцтв
а про 

реєстраці
ю 

випуску

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєструва
в випуск

Міжнародни
й 

ідентифікаці
йний номер

Тип цінного 
паперу

Форма 
існування 
та форма 
випуску

Номіналь
на 

вартість 
акцій 
(грн)

Кількіс
ть 
акцій 

(штук)

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн)

Частка у 
статутно
му 

капіталі 
(у 

відсотках
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.01.20
12 03/1/2012

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 
паперiв та 
фондового 
ринку

UA400002739
5

Акція проста 
бездокумент
арна іменна

Бездокумент
арні іменні 10618.00 11302 120004636

.00 100

ОписОпис

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку 
№ 03/1/2012 , дата реєстрацiї 12.01.2012, дата видачi 29.05.2012.
В звiтному роцi Банк не збiльшував статутний капiтал.
Мета емiсiї акцiй, яка вiдбулась в 2012 р. - збiльшення статутного капiталу. Кошти залучались з 
метою розширення обсягiв банкiвських операцiй. Фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок 
розмiщення акцiй, використанi на розширення активних операцiй та не використовувались на 
покриття збиткiв. Спосiб розмiщення акцiй - проведення закритого (приватного) розмiщення 
акцiй. Цiннi папери Банку не включенi в лiстинг фондових бiрж України. Торгiвля цiнними 
паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку України. Цiннi папери вiльно 
обертаються на внутрішньому фондовому ринку України.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку 
№ 03/1/2012 , дата реєстрацiї 12.01.2012, дата видачi 29.05.2012.
В звiтному роцi Банк не збiльшував статутний капiтал.
Мета емiсiї акцiй, яка вiдбулась в 2012 р. - збiльшення статутного капiталу. Кошти залучались з 
метою розширення обсягiв банкiвських операцiй. Фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок 
розмiщення акцiй, використанi на розширення активних операцiй та не використовувались на 
покриття збиткiв. Спосiб розмiщення акцiй - проведення закритого (приватного) розмiщення 
акцiй. Цiннi папери Банку не включенi в лiстинг фондових бiрж України. Торгiвля цiнними 
паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку України. Цiннi папери вiльно 
обертаються на внутрішньому фондовому ринку України.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку 
№ 03/1/2012 , дата реєстрацiї 12.01.2012, дата видачi 29.05.2012.
В звiтному роцi Банк не збiльшував статутний капiтал.
Мета емiсiї акцiй, яка вiдбулась в 2012 р. - збiльшення статутного капiталу. Кошти залучались з 
метою розширення обсягiв банкiвських операцiй. Фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок 
розмiщення акцiй, використанi на розширення активних операцiй та не використовувались на 
покриття збиткiв. Спосiб розмiщення акцiй - проведення закритого (приватного) розмiщення 
акцiй. Цiннi папери Банку не включенi в лiстинг фондових бiрж України. Торгiвля цiнними 
паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку України. Цiннi папери вiльно 
обертаються на внутрішньому фондовому ринку України.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку 
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XI. Опис бізнесу

Банк входить до єдиної банкiвської системи України як унiверсальна кредитно-фiнансова 
установа, яка може надавати пiдприємствам, установам i органiзацiям всiх форм власностi та 
громадянам банкiвськi послуги за наведеним вище перелiком банкiвських операцiй. 
В 2013 р. злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Банку не вiдбувалось.

 
За станом на 31.12.2013 р. до системи Банку входить 4 вiддiлення: Київське вiддiлення № 1, 
мiсцезнахолження 03151, Україна, м. Київ, вул. Волинська, 65; Старокиївське вiддiлення 
Публiчного акцiонерного товариства «Український будiвельний iнвестицiйний банк» у м. Києвi, 
мiсцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г; Сихiвське вiддiлення Захiдної 
регiональної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Український будiвельний 
iнвестицiйний банк» у м. Львовi, мiсцезнаходження: Україна, 79066, м. Львiв, вул. Кавалерiдзе I., 
буд. 1, кв. 109; Захiдна регiональна Дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Український 
будiвельний iнвестицiйний банк» у м. Львовi, мiсцезнаходження: Україна, 79007, м. Львiв, вул. 
Копернiка, 20, кв. 14. Банк має можливiсть ефективно працювати з клiєнтами та забезпечувати 
надання повного спектра банкiвських послуг. Банк планує вiдкрити вiддiлення № 2 в м. Києвi по 
вул. А.Ахматової, 13-Є. 

 
За 2013 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить - 61 
особа. 
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець року - 82 особи.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
станом за 31 грудня 2013 року становить - 2 особи. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осiб. 
Фонд оплати працi за 2013 рiк становить - 2474,50 тис.грн. 
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 1205,80 тис.грн. Збiльшення 
вiдбулося за рахунок збiльшення чисельностi штатних працiвникiв та пiдвищення заробiтної 
плати.
Кадрова програма Банку спрямована на забезпечення високих рiвнiв квалiфiкацiї працiвникiв. 

 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств.

 
Спiльної дiяльнiстi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, 
немає.

 
В 2013 р. будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
було.
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Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та лiзингових операцiй ведеться у вiдповiдностi 
до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, 
затвердженою постановою Правлiння НБУ вiд 20.12.2005 р. №480 (iз змiнами i доповненнями), 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби", Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку 38 "Нематерiальнi активи". Оприбуткування основних засобiв та 
нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю придбання), яка включає в 
себе всi витрати по їх придбанню, на пiдставi акту приймання-передачi (внутрiшнього 
перемiщення) основних засобiв ОЗ-1, форма якого затверджена наказом Мiнiстерства статистики 
вiд 29.12.1995 №352 та Акту введення в господарський оборот об'єкта права iнтелектуальної 
власностi у складi нематерiальних активiв НА-1, форма якого затверджена наказом Мiнiстрества 
фiнансiв України вiд 22.11.2004р. №732. Амортизацiйнi вiдрахування (крiм малоцiнних 
необоротних активiв) у системi банку здiйснюються прямолiнiйним методом за кожним об'єктом, 
крiм об'єктiв нерухомостi, не введених в експлуатацiю, протягом всього строку використання. 
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно з вiднесенням на вiдповiднi рахунки витрат. 
Протягом 2013 р. Банк не створював резерв на вiдшкодування можливих збиткiв банку вiд 
операцiй з цiнними паперами та iнших вкладень у статутнi капiтали пiдприємств. Бухгалтерський 
облiк цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з 
цiнними паперами в банках України", затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 03.10.2005 № 
358, та внутрiшнiх положень Банку.

 
Банк входить до 4 групи комерцiйних банкiв України за розмiрами активiв. Стратегiчним 
напрямком розвитку банку є корпоративний та роздрiбний бiзнес, нацiленi на обслуговування, 
перш за все, юридичних та фiзичних осiб з метою максимальної диверсифiкацiї ризикiв та 
активного розвитку всiх видiв послуг. Дiяльнiсть Банку здiйснюється згiдно чинного законодавства 
України, нормативних актiв Нацiонального банку України та Статуту Банку. Банк надає такий 
спектр банкiвських послуг на фiнансовому ринку України: здiйснює розрахунково-касове 
обслуговування, кредитування та обслуговування депозитних вкладiв юридичних та фiзичних 
осiб, операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти, послуги зберiгача, послуги електронних 
переказiв за системами "Western Union", "MoneyGram".

 
За останнi п'ять рокiв вiдбулись наступнi основнi придбання активiв: будiвлi та споруди 
(примiщення виробничого призначення); комп'ютерне обладнання та обчислювальна технiка 
(сервер).
Значне вiдчуження активiв Банку - продаж iнвестицiйної нерухомостi (нежитлове примiщення) у 
2013 роцi.

 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афiлiйованими особами, укладених протягом звiтного року немає. Правочинiв мiж Банком 
або вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової 
ради або членами виконавчого органу, з iншого боку немає.

 
До основних засобiв Банку належать основнi засоби виробничого призначення: 
- будiвлi та споруди;
- машини та обладнання; 
- iншi. 
Цi засоби подiляються на власнi основнi засоби та орендованi основнi засоби.
Станом на 01.01.2014 р. орендованi Банком основнi засоби складають 33,0 % в структурi загальної 
суми основних засобiв Банку. Загальна сума основних засобiв (за залишковою вартiстю) станом на 
01.01.2014 р. складає 4 696 тис. гривень. Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi, знаходяться у виробничих примiщеннях за адресами Головного банку  
та безбалансового вiддiлення. Банк не має основних засобiв в заставi. Для амортизацiї основних 
засобiв банком застосовується прямолiнiйний метод нарахування.
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Банк здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, нормативних актiв 
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Дiяльнiсть банку залежить вiд прийняття/неприйняття законодавчих актiв. Нестабiльна полiтична 
ситуацiя. Найвпливовiшими елементами макросередовища є тi, якi суттєво впливають на 
фiнансовий стан юридичних та фiзичних осiб. Серед них: 
- суттєве коливання валютного курсу гривнi до долара США та Євро пропорцiйно впливає на 
здатнiсть клiєнтiв Банку виконувати зобов'язання за валютними кредитами;
- негативнi iнфляцiйнi процеси впливають на структуру видаткiв населення у бiк зменшення 
заощаджень та зростання витрат на нагальнi потреби; 
Негативний вплив на дiяльнiсть Банку мають наступнi фактори: 
- недовiра населення до банкiвської системи призводить до вiдтоку строкових вкладiв та 
загального вiдтоку коштiв за межi банкiвської системи на готiвковий ринок;
- взаємна недовiра банкiвських установ суттєво обмежує дiяльнiсть мiжбанкiвського ринку.

 
В 2013 роцi Банком здiйснено сплату наступних штрафних санкцiй :
- 101 грн. самостiйно нарахована сума пенi (50 грн.) та штрафу (51 грн.) з податку на прибуток;
- 54 879,27 грн. сплата штрафних санкцiй контрагенту згiдно договорiв купiвлi-продажу цiнних 
паперiв.

 
Найважливiшим завданням управлiння для кожного банку є забезпечення оптимальної структури 
залучених та розмiщених коштiв. Регулювання ризикiв щодо розмiщення i залучення фiнансових 
ресурсiв здiйснюється шляхом щоденного контролю фактичних значень спецiальних 
розрахункових показникiв та їх вiдповiдностi встановленим нормативним значенням (постанова 
Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 № 368 iз змiнами i доповненнями). Управлiння ризиком 
лiквiдностi проводиться на постiйнiй основi. Для обмеження негативного впливу ризику 
лiквiдностi проводиться пiдтримка диверсифiкованого портфеля лiквiдних активiв, щоденний та 
перспективний прогноз надходжень i вiдтоку грошових коштiв.

 
Станом на 31.12.2013 р. Банком укладених , але ще не виконаних договорiв (контрактiв) за 
цiнними паперами не було.

 
Основною стратегiчною метою розвитку Банку на найближчу перспективу є збереження позицiй 
на столичному ринку банкiвських послуг, виконання програми капiталiзацiї Банку з метою 
укрiплення фiнансової стабiльностi та забезпечення фiнансової стiйкостi. 
З метою забезпечення стабiльної дiяльностi, змiцнення Банку, захисту капiталу за складних 
зовнiшнiх умов та захисту iнтересiв вкладникiв стратегiя Банку спрямована на здiйснення 
оптимiзацiї бiзнес-процесiв та системи ризик-менеджменту. 
Подальша дiяльнiсть Банку базується на реалiзацiї ряду заходiв щодо збереження достатнього 
рiвня лiквiдностi, прирiст клiєнтської бази, скорочення витрат та зосередження розвитку бiзнесу 
на продуктах з низьким рiвнем ризику та обмеження ризикових активних операцiй, зокрема: 
- змiцнення своєї позицiї в роздрiбному сегментi i збiльшення бази клiєнтiв в корпоративному 
сегментi, розробка i впровадження нових депозитних продуктiв, так, планується збiльшення долi 
ринку по залучених депозитах як фiзичних, так i юридичних осiб;
- захист капiталу шляхом вибiркового зваженого кредитування та вдосконалення системи ризик-
менеджменту;
- розвиток не ризикових продуктiв, зосередження на послугах, що приносять комiсiйнi доходи: 
розрахунково-касове обслуговування, прийом платежiв вiд населення, грошовi перекази та iншi.
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Планується, зокрема, подальший активний розвиток у напрямку максимального задоволення 
фiнансових потреб роздрiбного клiєнта, збереження позицiї надiйного стабiльного фiнансового 
iнституту; розвиток власної мережi.

 
Судових справ стороною в яких виступає Банк, посадовi особи Банку немає. Банк не має дочiрнiх 
пiдприємств.

 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки - немає.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних засобів

Власні основні засоби (тис. 
грн.)

Власні основні засоби (тис. 
грн.)

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.)

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. 
грн.)

Основні засоби, всього (тис. 
грн.)Найменування 

основних засобів на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення: 3516 4696 0 0 3516 4696

будівлі та споруди 3016 2951 0 0 3016 2951
машини та 
обладнання 322 1604 0 0 322 1604

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 178 141 0 0 178 141
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3516 4696 0 0 3516 4696

ОписБанк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

Банк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

Банк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

Банк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

Банк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

Банк не має основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та 
розпорядження. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) вiдсутнi. Банк має на балансi полiпшення 
об'єкту орендованих основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (будiвля Головного банку).
Норми, за якими нараховується амортизацiя (знос основних засобiв) розраховується в залежностi 
вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом, та становлять (на 
рiк):
- будiвлi, споруди - 2%, виходячи iз строку корисного використання - 50 рокiв;
- iншi будiвлi - 4%, строк корисного використання - 25 рокiв;
- тимчасовi споруди, зброя, сейфи - 10%, строк корисного використання - 10 рокiв; 
- електропобутовi прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
- автомобiльний транспорт та вузли до нього, комп'ютерне обладнання та обчислювальна 
технiка, офiснi меблi, засоби зв'язку, множильна технiка, касове та охоронне 
обладнання, рекламнi щити та iнший виробничо-господарський iнвентар - 20 %, 
виходячи iз строку використання - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї та iншi необоротнi 
матерiальнi активи здiйснюється у розмiрi 100% їх первiсної вартостi при передачi об'єктiв у 
експлуатацiю. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 6 663 тис.грн., на кiнець перiоду - 8105 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду - 3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 
тис.грн.; 
Основнi засоби, всього: на початок перiоду-10 659 тис.грн., на кiнець перiоду - 12101 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 147 тис.грн., на кiнець - 3409 тис.грн.; 
2)Орендованi основнi засоби: на початок перiоду -3 996 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 996 тис.грн.;
Сума зносу основних засобiв, всього: на початок перiоду - 7 143 тис. грн., на кiнець перiоду - 7 405 
тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)будiвлi та споруди:8,5%; 
2)машини та обладнання: 52,7%;
4)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 90,6%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2014 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

3. Інформація про зобов'язання емітента
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Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.)

Відсоток за користування 
коштами (відсоток 

річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 62 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 121438 X X
Усього зобов'язань X 121500 X X
Опис: Згiдно аудиторського висновку:Згiдно аудиторського висновку:Згiдно аудиторського висновку:Згiдно аудиторського висновку:



28

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

Дата виникнення 
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії
Вид інформації

1 2 3

21.10.2013 22.10.2013 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «АКТИВ-АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 
- фізичної особи) 30785437

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2315 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2315 П 000043 12.03.2013 24.02.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2012
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«АКТИВ-АУДИТ» 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 
- фізичної особи) 30785437

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2315 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2315 П 000043 12.03.2013 до 
24.02.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

станом на кінець дня 31 грудня 2013 року

№ 362/1 

Цей «Аудиторський висновок (звіт)» адресується:  
 керівництву  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у  тому  числі власникам цінних паперів, емітованих 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО 
– ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську  перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» (надалі –  АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», Банк), а саме: Звіту про фінансовий стан, Звіту 
про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту  про 
зміни у  капіталі, складених станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, а також Приміток до 
звітів (далі – Річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.

Основні відомості про емітента

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Код ЄДРПОУ – 26547581. Місцезнаходження   – 
Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в. Банк зареєстрований Печерською 
районною у  м. Києві державною адміністрацією 20.04.2004р., Національним банком України – 
20.04.2004р. за номером 293.

Інформація щодо важливих аспектів облікової політики

Річна фінансова Банку  за 2013 рік складена у  відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ). Основні принципи облікової політики Банку 
викладені у Річному звіті.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку  та достовірне 
представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу  думку щодо достовірності 
зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську 
перевірку  згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг та Вимогами до аудиторського висновку  при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) (затверджені 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти 
не містять суттєвих викривлень.

 При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації 
бухгалтерів. 

Аудит включає виконання процедур, які направлені на  отримання  аудиторських 
доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у  фінансових звітах. Вибір процедур 
базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку  ризику, суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи 
внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансових 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

станом на кінець дня 31 грудня 2013 року

№ 362/1 

Цей «Аудиторський висновок (звіт)» адресується:  
 керівництву  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у  тому  числі власникам цінних паперів, емітованих 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО 
– ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську  перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» (надалі –  АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», Банк), а саме: Звіту про фінансовий стан, Звіту 
про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту  про 
зміни у  капіталі, складених станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, а також Приміток до 
звітів (далі – Річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.

Основні відомості про емітента

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Код ЄДРПОУ – 26547581. Місцезнаходження   – 
Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в. Банк зареєстрований Печерською 
районною у  м. Києві державною адміністрацією 20.04.2004р., Національним банком України – 
20.04.2004р. за номером 293.

Інформація щодо важливих аспектів облікової політики

Річна фінансова Банку  за 2013 рік складена у  відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ). Основні принципи облікової політики Банку 
викладені у Річному звіті.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку  та достовірне 
представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу  думку щодо достовірності 
зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську 
перевірку  згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг та Вимогами до аудиторського висновку  при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) (затверджені 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти 
не містять суттєвих викривлень.

 При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації 
бухгалтерів. 

Аудит включає виконання процедур, які направлені на  отримання  аудиторських 
доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у  фінансових звітах. Вибір процедур 
базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку  ризику, суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи 
внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансових 
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
ЗА  2013  РІК

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
АТ «Укрбудінвестбанк»

на кінець дня 31 грудня 2013 року
                                                                                                                                                                   (тис. грн.) 

Найменування статті Приміт-
ки

31.12.2013 31.12.2012

1 2 3 4

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 74 416 48 339
Кошти обов'язкових резервів банку  в Національному  банку 
України 1 502 680
Кошти в інших банках 7 8922
Кредити та заборгованість клієнтів 8 211 435 109 085
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 59 970 59 691
Інвестиційна нерухомість 10 6 561 8 743
Дебіторська заборгованість  щодо поточного податку на 
прибуток
Відстрочений податковий актив 25 34
Основні засоби та нематеріальні активи 11 9 778 8 321
Інші фінансові активи 12 18 13
Інші активи 13 1 131 1 499
Усього активів 364 836 245 327
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Кошти клієнтів 14 236 891 120 843
Інші залучені кошти  
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 26
Відстрочені податкові зобов’язання 53 36
Резерви за зобов’язаннями 15 643 73
Інші фінансові зобов’язання 16 373 264
Інші зобов’язання 17 950 258
Усього зобов’язань 238 910 121 500
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 18 120 005 120 005
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 011 2 266
Резервні та інші фонди банку 1 660 1 590
Резерви переоцінки 19 250 (34)
Усього власного капіталу 125 926 123 827
Усього зобов’язань пасивів та власного капіталу 364 836 245 327

Затверджено до випуску та підписано 26 березня 2014року                   
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Голова Правління      В.П. Качуровський

Головний бухгалтер     Е.Б. Пашковська 

Примітки 6 -19 є невід’ємною частиною Звіту про фінансовий стан (Баланс) та розшифровують відповідні його 
рядки. Дані рядків Звіту про фінансовий стан (Баланс) відповідають аналогічним даним рядків Звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт  про фінансові результати), рядків Звіту про рух грошових 
коштів, рядків  Звіту про зміни у власному  капіталі  та Приміток. Суми нарахованих доходів та витрат, які  
включено до рядків Звіту про фінансовий стан (Баланс)  розкрито у примітках 6 -19.

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати)

АТ «Укрбудінвестбанк»
на кінець дня 31 грудня 2013 року

                                                                                                                            (тис. грн.) 
Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

2 3 4 5
Процентні доходи 21 33 370 23 872

Процентні витрати 21 (13 597) (5 106)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 19 773 18 766

Комісійні доходи 22 9 202 2 241

Комісійні витрати 22 (77) (66)

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки через прибутки або збитки

(99)

Результат від операцій з іноземною валютою 521 194

Результат від переоцінки іноземної валюти (330) 21

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 
інших банках

7,8 84 (45) 

Відрахування до  резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів

12,13 (2)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 16 (570) (67)

Інші операційні доходи 23 205 20

Адміністративні та інші операційні витрати 24 (26 666) (19 322)

Прибуток/(збиток) до оподаткування 2 043 1 740

Витрати на податок на прибуток 25 (228) (342)

Прибуток/(збиток)  від діяльності, що триває: 1 815 1 398

Прибуток/(збиток) за рік 1 815 1 398

Інший сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів в портфелі банку на продаж
Усього сукупного доходу за рік 1 815  1 398

Прибуток/збиток, що належить:
власникам банку 1 815 1 398

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 1 815 1 398

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 26 160,59 134,79
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Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку 
грн..

160,59 134,79

Чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію за рік грн.. 160,59 134,79

    
Затверджено до випуску та підписано 26 березня 2014 року      

Голова Правління      В.П Качуровський

Головний бухгалтер     Е.Б. Пашковська 

Примітки 21-26 є невід’ємною частиною Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт  про 
фінансові результати) та розшифровують відповідні його рядки. Дані рядків Звіту про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) відповідають аналогічним  даним рядків Звіту про 
фінансовий стан(Баланс), Звіту про рух грошових кошті, Звіту про зміни у  власному капіталі.  
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
АТ «Укрбудінвестбанк»

за 2013 рік
                                                                                                                                                                (тис. грн)
Найменування статті Примітк

и
Належить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банку Неконт

рольова
на 

частка

Усього 
власного 
капіталу

Найменування статті Примітк
и статутний 

капітал 
(прим.18)

емісійні 
різниці

резервні, 
інші фонди 
та резерви 
переоцінки

нерозпод
ілений 
прибуток

усього
Неконт
рольова
на 

частка

Усього 
власного 
капіталу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на 01.01.2012  120 005 - 1 556 2 266 123 827  - 123 827 

Скоригований залишок 
на  01.01.2012

 120 005 - 1 556 2 266 123 827  - 123 827 

Залишок на 31.12.2012  120 005 - 1 556 2 266 123 827  - 123 827 
Усього скупного доходу   - - - 1 815 1 815   - 1 815 
Формування фондів   - - 70 -70 - - -
Резерви переоцінки    284 - 284 - 284 
Залишок на 31.12.2013  120 005 - 1 910 4 011 125 926 - 125 926 

Затверджено до випуску та підписано 26 березня 2014 року      

Голова Правління      В.П Качуровський

Головний бухгалтер     Е.Б. Пашковська 

             За станом на звітну дату у Банка немає залишку за незареєстрованим  статутним  капіталом. 
Неконтрольована частка  у власному капіталі Банку відсутня.
Дані рядків «Звіт  про зміни у власному капіталі» відповідають аналогічним  даним   «Звіту про 
фінансовий  стан (Баланс)», «Звіту про сукупні прибутки і збитки та інший  сукупний дохід», «Звіту про 
рух грошових коштів» та Приміток.
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
АТ «Укрбудінвестбанк»   за 2013 рік

 (тис.грн.)
Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 1 815 1 398
Коригування:  
Знос та амортизація  436 241
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів  (726) 800
Амортизація дисконту/(премії)  151 (792)
Результат операцій з іноземною валютою 162
(Нараховані доходи)  (1 338) 929
Нараховані витрати   1 085 (49)
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  926
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності  
Інший рух коштів, що не є грошовим 521 1 135
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності 
до змін в операційних активах та зобов'язаннях

 
3 032 3 662

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів в НБУ  (822) (170)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  9 012 (9 012)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів  (102 360) (8 442)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  2 21
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  367 (305)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  116 048 49 591
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань  1 362 213
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності до сплати податку на прибуток

  
26 641 35 558

Податок на прибуток, що сплачений (203) (209)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності

 
26 438 35 349

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (88 398)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

9
33 783

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 10 2 048
Придбання основних засобів 11 (2 141) (339)
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів 11 (268) (146)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
інвестиційної діяльності (361) (55 100)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 18 28 159
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів (3 500)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової 
діяльності - 24 659
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 26 077 4 908
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 6 48 339 43 431
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 74 416 48 339

Затверджено до випуску та підписано 26 березня 2014 року      

Голова Правління      В.П Качуровський

Головний бухгалтер     Е.Б. Пашковська 
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Примітка 1. Інформація про Банк

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк» є 
правонаступником Акціонерного комерційного банку «ФОКАС», створеного згідно з рішенням 
Установчих зборів акціонерів від 14 січня 2004р. (протокол № 1) та Установчого договору про 
створення та діяльність від 04 листопада 2003 року.

Банк зареєстрований Національним банком України 20 квітня 2004 року, реєстраційний 
№ 293.

Повна юридична назва Банку:
- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНО – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- англійською мовою : PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN 

CONSTRUCTION INVESTMENT BANK”;
- німецькою мовою: ÖFFENTLICHE AKTIENGESELLSCHAFT "UKRAINISCHE BAU- 

UND INVESTITIONSBANK".
Скорочена назва Банку:
- українською мовою: АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
- російською мовою: АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК»;
- англійською мовою: «UKRCONSTINVESTBANK» JSC;
- німецькою мовою: «UKRAINISCHE BAU- UND INVESTITIONSBANK» AG.
Місцезнаходження банку: Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в.
Банк має банківську Ліцензію на здійснення банківських операцій № 213 від 15 

листопада 2011 року. Свою діяльність Банк розпочав з 13 липня 2004 року.

Річна фінансова звітність за 2013 рік, складена згідно з вимогами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

Дата звітності: 31 грудня 2013 року (на кінець дня). 

Звітний період: 2013 рік. Річна фінансова звітність затверджена 26.03.2014р. 
Правлінням Банку.

Протягом звітного року Банком відкрито три відділення і станом на кінець  дня 31.12.2013 
року АТ «Укрбудінвестбанк»  має на балансі 4 відділення, а саме:
- Київське відділення № 1 АТ «Укрбудінвестбанк», яке знаходиться за адресою: 03151, м. 

Київ, вул. Волинська, 65;
- Старокиївське відділення АТ  «Укрбудінвестбанк» у  м. Києві, яке знаходиться за 

адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г;
- Західна регіональна дирекція АТ «Укрбудінвестбанк» у  м. Львові, яке знаходиться за 

адресою: 79007, м. Львів, вул. Коперніка, 20;
- Сихівське відділення Західної регіональної дирекції АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Львові, 

яке знаходиться за адресою: 79066, м.Львів, вул. Кавалерідзе І., буд. 1, кв. 109; 
Банк не має філій та представництв на території інших держав.

Діяльність Банку  регулюється Цивільним та Господарським кодексами України, Законами 
України «Про банки і банківську  діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери 
та фондовий ринок», Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринку  фінансових послуг», «Про режим іноземного інвестування», «Про Національну 
депозитарну  систему  та особливості електронного обігу  цінних паперів в Україні», 
нормативно-правовими актами   

Банк у  звітному році не проводив злиття з іншими банківськими установами, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення Банку. 

Припинення окремих видів банківських операцій протягом звітного року не відбувалося
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Істотною участю в Банку на кінець звітного періоду володіли наступні акціонери: 

1.  АТ «АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ АГ»(Швейцарія). Опосередкованою участю в Банку 
в розмірі  46,3104% статутного капіталу за  цим акціонером володіє- Андрес Пауль Баумгартнер 
(Швейцарія). Частка іноземного інвестора склала 46,3104%.

2. Мхітарян Нвєр  Мнацаканович (Україна). Пряма участь в розмірі  45,4787 %, 
опосередкована участь-8,2109 % статутного капіталу Банку.

Зареєстрований статутний капітал станом на 01.01.2014 року  становив 120 004 636 
гривень. 

Статутний фонд ділиться на 11 302 простих іменних акцій, випущених у 
бездокументарній формі, кожна номінальною вартістю 10 618 гривень. 

Акції між засновниками розподіляються таким чином:
 

Засновник Країна
Частка в 
статутному 
фонді, %

Кількість 
акцій, шт.

Вартість акцій 
в гривнях

АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» Україна 8,2109 928 9 853 504
АТ «АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ 
АГ» Швейцарія 46,3104 5 234 55 574 612
Мхітарян Нвєр Мнацаканович Україна 45,4787 5 140 54 576 520
Разом  100 11 302 120 004 636

Частка керівників Банку у статутному капіталі АТ «Укрбудінвестбанк» відсутня.    

Основною господарською діяльністю Банку  є банківське обслуговування юридичних і 
фізичних осіб на території України.

Банк є учасником Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво №175 від 
22.07.2004.

Стратегія  середньострокового розвитку  Банку  зорієнтована на підвищення якості 
обслуговування клієнтів та забезпечення зростання бізнесу, розвиток мережі відділень в усіх 
розвинених виробничих та торгових обласних центрах України, виконання програми 
капіталізації Банку  з метою укріплення фінансової стабільності та забезпечення фінансової 
стійкості.   

Основними стратегічними напрямками розвитку банку в економічному полі є:
- якісне і надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності;
- подальше підвищення капіталізації, підтримання достатнього рівня ліквідності та 

збалансування активно-пасивних операцій за термінами, як основи для збільшення обсягів 
діяльності при повному забезпеченні надійності та стабільності Банку; 

- залучення та ефективне використання мобілізованих грошових коштів на фінансування 
потреб клієнтів Банку, їх розрахунково-касове обслуговування, виконання валютних та інших 
банківських операцій;

- збільшення  обсягів робочих активів та довгострокових ресурсів, мінімізації ризиків, 
оптимізація системи кредитного менеджменту, розширення  спектру  банківських послуг та 
укріплення та розвиток матеріально-технічної бази Банку;

Пріоритетним напрямком діяльності Банку є супровід корпоративних клієнтів, але бізнес 
- це передусім люди. Тому  в Банку практично відсутній розподіл на приватних та 
корпоративних клієнтів. Банк розробляє індивідуальні фінансові рішення та надає сервіс рівня 
Private Banking для кожного клієнта.
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Основним завданням АТ  «Укрбудінвестбанк» на ринку банківських послуг є завоювання 
статусу  надійного партнера для клієнтів, Банку  індивідуальних фінансових рішень, істотне 
збільшення кількості клієнтів на комплексному обслуговуванні в Банку. 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

Економічне середовище
Світова економіка в 2013 році продовжувала зростати помірними темпами. Рушієм 

відновлення світової економіки було послідовне нарощення економічного зростання в країнах з 
розвиненою економікою, передусім у США. Ситуація на внутрішніх ринках країн Єврозони 
залишалась нестійкою. Пожвавлення в економіці Китаю завдяки зростання обсягів 
виробництва в усіх галузях промисловості сприяло подальшому  провадженню реформ у  країні. 
Надмірна пропозиція на світових товарних ринках позначилася на здешевленні основних видів 
сировини. 

Восени 2013 року три міжнародних рейтингових агентства: Moody's, S&P та Fitch - 
знизили суверенний рейтинг України до дефолтного із негативним прогнозом. За даними 
аналітиків Moody's, зниження рейтингу у вересні 2013 року  викликано стурбованістю із 
приводу падіння валютних резервів, випуску  нових боргових зобов'язань і потенційного 
погіршення відносин з Росією. 

Серед негативних чинників, що впливають на фінансовий стан України в 
середньостроковій перспективі, також відзначається зростання ставок за державними 
облігаціями, перспективу випуску векселів для оформлення бюджетної заборгованості, 
включаючи заборгованість із ПДВ, а також збільшення фіскального дефіциту, що зростає через 
втрати державного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України".

За даними Міністерства статистики впродовж 2013 року:
I. Базова інфляція в Україні перебувала на низькому рівні (0.1%), що стримувало розвиток 
інфляційних процесів у  країні. У річному  обчисленні базовий індекс споживчих цін шостий 
місяць поспіль залишався на рівні 0.1%. 

II. Ціни виробників промислової продукції знизилися на 0.5% у  річному  обчисленні 
переважно за рахунок здешевлення постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря. 

III.Економічну активність в Україні в 2013 році підтримували насамперед високі показники 
роботи аграрного сектору. Обсяги виробництва аграрної продукції зросли на 42.2% у 
річному  обчисленні. Відповідно темпи приросту  обсягів сільськогосподарського 
виробництва становили 9.9% у січні – жовтні 2013 року. 

IV.Внутрішній споживчий попит залишався на достатньо високому рівні, що сприяло 
зростанню в січні – листопаді 2013 року  обороту  роздрібної торгівлі на 9.2% порівняно з 
відповідним періодом попереднього року. 

V. Дещо поліпшилися і показники роботи промисловості. Падіння обсягів промислового 
виробництва в річному обчисленні в листопаді уповільнилося, що було зумовлено 
покращенням ситуації в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, показники роботи 
якої зросли в річному обчисленні до 2.7%.

VI.Ситуація у будівництві залишалася складною. Обсяги будівельних робіт у  2013 році 
скоротилися в річному обчисленні до “мінус” 10.3%.

VII.На ринку праці рівень зареєстрованого безробіття становив 1.5%. 
VIII.Номінальна заробітна плата штатних працівників у  листопаді 2013 року  становила 3 

268 грн., що на 5.5% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року. На її фоні 
спостерігалося зростання реальної заробітної плати – на 5.3% у річному  обчисленні. 
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2013 року становила 1019.4 млн. грн.

Банківська система
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Протягом 2013 року  кількість зареєстрованих банків в Україні збільшилося на 7 установ, 
таким чином на 01.12.2013 року  кількість зареєстрованих банків становить 183, з них: 181 
установа має банківську  ліцензію (у  т.ч. 1 санаційний), 19 банків знаходиться у стані ліквідації, 
у двох з них (ЕРДЕ БАНК та Банк Тавріка) почато ліквідації у звітному році. 

З початку 2013 року  скоротилася частка іноземного капіталу  в банківській системі 
України. Слід зазначити, що банки з іноземним капіталом продовжують згорати діяльність на 
роздрібному  ринку  та переорієнтовуються на корпоративний сегмент. Процес виходу з 
українського банківського ринку значною мірою спричинено зниження інвестиційної 
привабливості країни, зниженням міжнародного рейтингу  України та складною ситуацією в 
Єврозоні.

У 2013 році подовжилася тенденція до консолідації банківського капіталу. Власником 
ПАТ Дельта банк було придбано ПАТ Сведбанк, ПАТ Астра-банк та ПАТ Кредитпромбанк, 
група компаній «ВЄТЕК» увійшла у банківський сектор  придбавши ПАТ Реал Банк та ПАТ 
Брокбізнесбанк, група UniCredit почала злиття своїх дочірніх структур  ПАТ  Укрсоцбанк та 
ПАТ Унікредитбанк, ПАТ Фідокомбанк увійшов у склад ПАТ Фідобанк як філія.

Впродовж 2013 року Національний банк активно проводив рефінансування банківської 
системи. Обсяг рефінансування банків Національним банком України з початку року  – 71,5 
млрд. грн.) а їх середньозважена процентна ставка з початку року  – 7,15%. Обсяг 
мобілізаційних операцій з початку  року – 270,4 млрд. грн. за середньозваженою процентною 
ставкою 2,05%.

Відповідно до аналітичних даних Національного банку, у 2013 році досліджується 
зростання депозитів резидентів. Насамперед збільшилися залишки на депозитних рахунках 
сектору домашніх господарств у  національній валюті, що свідчило про сталу довіру  населення 
до банківської системи.  Поліпшилася структура депозитів нефінансових корпорацій у 
національній валюті за строками. За 12-місячними кумулятивними даними зросли нові 
депозити, укладені з домашніми господарствами. 

Кредитна підтримка банками реального сектору  економіки здійснювалася насамперед у 
національній валюті. Основним позичальником залишався сектор нефінансових корпорацій. 
Найбільше зросли залишки короткострокових кредитів, наданих нефінансовим корпораціям на 
поточну  діяльність. Тривало скорочення кредитної заборгованості сектору  домашніх 
господарств в іноземній валюті та зростання в національній валюті, що сприяло подальшій 
дедоларизації економіки.

У розрізі видів економічної діяльності значну  кредитну  підтримку  в національній валюті 
отримали корпорації оптової та роздрібної торгівлі, будівництва, постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря, сфери операцій з нерухомим майном, архітектури, 
рекламної діяльності і досліджень  кон’юнктури ринку, виробництва напоїв. Залишки кредитів в 
іноземній валюті суттєво збільшилися в корпорацій оптової торгівлі, наземного, 
трубопровідного і авіаційного транспорту, виробництва харчових продуктів, готових металевих 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва машин і устаткування, сфери 
операцій з нерухомим майном і консультування з питань керування.

Процентна політика Національного банку України спрямовувалася на збереження 
рівноваги на грошово-кредитному  ринку. Облікова ставка Національного банку України 
впродовж 2013 року була зменшена до 6,5% (на 1 процентний пункт). Вартість депозитів 
резидентів як головного джерела ресурсів для кредитування протягом звітного року зросла. 
Зокрема збільшилися процентні ставки за депозитами нефінансових корпорацій як у 
національній, так і в іноземній валюті. На фоні активізації кредитування економіки, що 
супроводжувалося зростанням попиту  на кредитні ресурси та відповідним підвищенням їх 
вартості, процентна ставка за кредитами збільшилася. Унаслідок збільшення  вартості кредитів 
вищими темпами, ніж депозитів, процентний спред банків зріс до 530 базисних пунктів. Це на 
133 базисних пункти вище, ніж у грудні 2012 року.

За 2013 рік відбулися незначні структурні зрушення в розподілі активів банківської 
системи України по групах банків відповідно до класифікації НБУ, що пов’язано зі змінами 
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розмірів активів окремих банків, а саме: зменшення частки активів банків 2-ї  групи на 1,8 п.п. 
(з 17,3% до 15,5%), відповідно і збільшення частки активів банків 1-ї та 4-ї груп на 0,7 п.п. (з 
63,6% до 64,3%) та на 1,1 п.п. (з 10,2% до 11,3%) відповідно. Частка активів банків 3-ї групи з 
початку року не змінилася.

Активи банківської системи на 01.12.13 складають 1 262,9 млрд.грн. та з початку  року 
збільшилися на 135,7 млрд.грн. Загальні активи банківської системи становлять 1 398,1 млрд. 
грн. Структура загальних активів банків така: готівкові кошти, банківські метали та кошти в 
Національному  банку України – 5,1%; кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, – 
5,6%; кредити надані – 63,6%; вкладення в цінні папери – 9,1%; дебіторська заборгованість – 
7,0%; основні засоби та нематеріальні активи – 4,1%; нараховані доходи до отримання – 3,9%; 
інші активи – 1,6%.

За станом на 01.12.2013 року  капітал банківської системи становить 183 млрд.грн. або 
14.3% пасивів банків, що на 4,7% більше за показники минулого року. 

Зобов’язання банків на 1 грудня 2013 року становили 1 082,3 млрд. грн. або на 124 
млрд.грн. більше ніж у  2012 році. Основними складовими зобов’язань були: кошти фізичних 
осіб – 432,5 млрд. грн., або 40,0%; кошти суб’єктів господарювання  – 217,6 млрд. грн., або 
20,1%; міжбанківські кредити та депозити – 107,0 млрд. грн., або 9,9%.

Результат діяльності банківської системи України має негативну динаміку: на 01.01.13 - 
4 899 млн.грн., на 01.12.13 - 2 401 млн.грн.

АТ  «Укрбудінвестбанк» по результатах діяльності за 11 місяців 2013 року за розміром 
активів віднесено до 4-ї групи банків (активи менше 3 000 млн.грн.) та займає в цій групі 101-е 
місце (159-е місце із 180 в загальному рейтингу банків України на 2014 рік  проти 167-го за 
даними попереднього звітного року). В цілому  результати діяльності Банку  за 2013 рік 
вказують на позитивну  динаміку фінансових показників: зростання обсягу  активів, кредитного 
та депозитного портфелів банку; прибуткова діяльність; зростання рівня капіталізації.
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Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк»   за 
2013 рік складена у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). ПАТ  «Укрбудінвестбанк » приймає та застосовує МСФЗ зі звітності, складеної за 2012 
рік.  При складанні фінансової звітності за 2013 рік Банк враховував вимоги міжнародних 
стандартів фінансової звітності та МСБО, які визначають основи складання, подання 
фінансових звітів, та встановлюють загальні вимоги щодо представлення фінансової звітності, 
та які вступили в силу станом на 31.12.2013 року.  

Ця фінансова звітність складена на основі принципу  історичної вартості, за винятком 
зазначеного в основних положеннях облікової політики нижче.  

Назви МСФЗ, на яких ґрунтуються основні принципи бухгалтерського обліку:

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8 Операційні сегменти 
МСФЗ 9 Фінансові інструменти
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості
МСБО 1 Подання фінансової звітності
МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10 Події після звітного періоду
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основні засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохід
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів 
МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони
МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність 
МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства 
МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 
МСБО 32 Фінансові інструменти: подання 
МСБО 33 Прибуток на акцію
МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 
МСБО 36 Зменшення корисності активів 
МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 
МСБО 38 Нематеріальні активи 
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 
       

Валютою фінансової звітності Банку є національна валюта України – гривня, одиницею 
виміру – тисяча гривень, за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцію. 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/364286/file/IFRS7.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364286/file/IFRS7.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364287/file/IFRS8.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364287/file/IFRS8.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364277/file/IFRS_9_2011.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364242/file/ias-01.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364242/file/ias-01.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364247/file/ias-08.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364247/file/ias-08.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364248/file/ias-10.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364248/file/ias-10.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364250/file/ias-12.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364250/file/ias-12.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364251/file/ias-16.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364251/file/ias-16.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364252/file/ias-17.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364252/file/ias-17.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364253/file/ias-18.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364253/file/ias-18.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364256/file/ias-21.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364256/file/ias-21.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364258/file/ias-24.pdf%27
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364258/file/ias-24.pdf%27
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364260/file/ias-27.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364260/file/ias-27.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364261/file/ias-28.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364261/file/ias-28.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364262/file/ias-29.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364262/file/ias-29.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364264/file/ias-32.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364264/file/ias-32.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364265/file/ias-33.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364265/file/ias-33.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364266/file/ias-34.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364266/file/ias-34.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364267/file/ias-36.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364267/file/ias-36.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364268/file/ias-37.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364268/file/ias-37.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364269/file/ias-38.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364269/file/ias-38.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364270/file/ias-39.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364270/file/ias-39.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364272/file/ias-40.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364272/file/ias-40.pdf
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Примітка 4. Принципи облікової політики

Положення  про облікову політику  Банку  розроблене відповідно до Законів України «Про 
банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні», 
«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», Положення про організацію 
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 № 566, основних принципів 
МСФЗ, Міжнародного стандарту  бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки», Плану  рахунків бухгалтерського обліку  банків України та 
Інструкції про застосування Плану  рахунків бухгалтерського обліку банків України, рішень 
наглядової Ради і Правління Банку, нормативних положень Банку  щодо кредитно-ресурсної, 
валютної та фінансової політики.

Положення  про облікову  політику АТ  «Укрбудінвестбанк» визначає основні принципи 
ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування звітності, єдині методи оцінки 
активів, зобов'язань та інших статей балансу Банку, порядок їх застосування, передбачених 
законодавством України, нормативними документами Національного банку України, 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку  і рішеннями органів управління банком; 
основні принципи організації внутрішнього контролю банківських операцій.

Принципи облікової  політики. Інформація, що наведена у  фінансовому  звіті та 
примітках до нього, повинна відповідати основним якісним характеристикам та принципам 
бухгалтерського обліку,  повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і зіставною 
(порівняною).

Зрозумілість - інформація, що подається у  фінансових звітах, вважається  зрозумілою, 
якщо вона є вичерпною для  користувачів, які мають відповідні знання з бізнесу, економічної 
діяльності та бухгалтерського обліку.

Доречність інформації, яка впливає на прийняття економічних рішень  користувачів, дає 
змогу оцінити ними події чи скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому.

Достовірність - інформація є достовірною, коли вона вільна від суттєвих помилок, 
упередженості та відображає дійсний стан справ.

Зіставність інформації, тобто можливість порівнювати фінансові звіти за різні періоди 
для того, щоб визначати тенденції змін у фінансовому  стані та результатах діяльності банку. 
Передумовою зіставності є наведення  відповідної інформації попереднього періоду  та 
розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Повне висвітлення - всі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків, фінансова звітність містить інформацію про 
фактичні та можливі результати операцій Банку, яка може впливати на прийняття відповідних 
рішень.

Нейтральність - інформація, відображена у  звітності Банку має бути нейтральною, тобто 
вільною від упередженості.

Правдивість подання інформації - це реальне відображення операцій та інших подій, 
результатом яких є зміна активів, зобов'язань або капіталу банку на дату звітності.

Окреме відображення активів та зобов’язань – всі рахунки, за якими відображаються 
активи та зобов’язання, оцінюються окремо  і відображаються у розгорнутому  вигляді. Усі 
рахунки у фінансових звітах є активними чи пасивними, за виключенням транзитних чи 
технічних рахунків.

Автономність – активи та зобов’язання Банку  відокремлені від активів та зобов’язань 
власників цього Банку  та інших банків, у  зв’язку  з цим особисте майно та зобов’язання 
власників не відображаються у фінансовій звітності Банку.
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Обачливість – метод оцінки, відповідно до якого активи (доходи) не були завищені, а 
зобов’язання (витрати) – не занижені. 

Фінансові звіти складаються за принципом обачності, із врахуванням невизначеності, яка 
супроводжує багато подій та операцій, таких як погашення безнадійної дебіторської 
заборгованості, вартість активів на продаж, термін використання основних засобів, тощо. 

Активи і доходи не повинні бути  переоцінені,  а зобов’язання  та витрати – недооцінені з 
метою виключення можливості переходу фінансових ризиків до наступних звітних періодів 
навіть у  випадках, коли це може викликати збитки за поточний звітний період. Цей принцип 
передбачає виділення на окремих рахунках прострочених активів та створення резервів під 
знецінення заборгованості на покриття можливих втрат.

Дотримання обачності не дозволяє створювати приховані резерви або надмірне 
забезпечення, навмисно занижувати активи або дохід чи навмисно завищувати зобов’язання 
або витрати, оскільки в такому разі фінансові звіти не будуть нейтральними  та достовірними.

Прийнятність вхідного балансу – залишки за балансовими та позабалансовими 
рахунками на початок поточного звітного періоду   відповідають залишкам на кінець 
попереднього звітного періоду.

Превалювання сутності над формою – операції  обліковуються та розкриваються у 
звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за юридичною формою. 

Відкритість та зрозумілість – фінансові звіти мають бути якісними, деталізованими, 
вивіреними та зрозумілими для користувачів, уникаючи багатозначності та правдиво 
відображаючи операції Банку. 

Суттєвість – у фінансових звітах відображається  уся істотна інформація, корисна для 
прийняття  рішень керівництвом Банку  чи інвесторами. Інформація є суттєвою, якщо її пропуск 
або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті 
на основі фінансових звітів. Суттєвість  залежить  від обсягу статті та помилки, допущенної за 
певних обставин у зв’язку  з пропуском чи неправильним відображенням операцій. Суттєвість 
операцій визначається за період з початку року до поточної звітної дати. Суттєвою (як 
кількісний критерій) для фінансової звітності вважається сума, що становить один або більше 
одного відсотка відповідної базової суми.

Арифметичні округлення при сумуванні рядків чи колонок на 1 тис. грн. не є суттєвими 
для фінансової звітності в цілому та не впливають на прийняття рішень користувачами 
фінансової звітності.

Конфіденційність – інформація, відображена у звітності Банку, не повинна негативно 
впливати на його інтереси, але має представляти весь обсяг інформації, що вимагається  чинним 
законодавством, МСФЗ та МСБО.

Облік доходів/витрат базується на методі нарахування: вони визнаються в тому 
періоді, до якого відносяться, тобто, в якому доходи/витрати зароблені/понесені.

Облік доходів та витрат в іноземній валюті здійснюється шляхом перерахування їх сум у 
валюту України за курсом Національного банку України на дату отримання/ нарахування. 

У разі отримання доходів, що належать до майбутніх періодів, їх облік (за історичною 
вартістю) ведеться із застосуванням рахунку  «Доходи майбутніх періодів», а здійснені витрати і 
платежі, що відносяться до майбутніх періодів, – на рахунку «Витрати майбутніх періодів». 

Наприкінці кожного місяця доходи/витрати майбутніх періодів (у сумі, що відноситься до 
звітного періоду) визнаються доходами/ витратами звітного періоду.

При розрахунку  процентів та комісій застосовуються  методи і умови, передбачені 
обліковою політикою та відповідними договорами.

Індексація основних засобів у звітному році не проводилась. 
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Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів дорівнює сумі, за якою 
обліковуються активи в балансі після вирахування накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності.  

Фінансова звітність банку надається у  відповідності до вимог нормативних актів 
Національного банку  України в національній валюті України (гривні). Операції в іноземній 
валюті відображаються в бухгалтерському  обліку і фінансовій звітності у валюті України з 
перерахуванням її за курсом Національного банку України на дату здійснення операції або 
складання звітності. 

Операції  відображаються в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. 
Фінансова звітність  банку  складається на підставі даних бухгалтерського обліку  банку  з 

урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після  дати балансу  за 
певний період. Суттєва інформація розкривається як окрема стаття фінансових звітів або 
приміток до них, а несуттєва – об’єднується із сумами, подібними за економічною сутністю чи 
функціями.

Фінансова звітність  банку   підготовлена за принципом історичної  вартості з урахуванням 
сформованих резервів. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів 
дорівнює їх первісній вартості за вирахуванням зносу.  

4.1. Консолідована фінансова звітність

АТ «Укрбудінвестбанк» не має консолідованої групи, консолідовану звітність не складає.
4.2. Основи оцінки складання фінансової звітності

Для ведення бухгалтерського (фінансового) обліку  та складання фінансової звітності 
активи і зобов'язання  обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за 
первісною або справедливою вартістю).  

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 
сплачених за них коштів, а зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
зобов'язання.

При обліку  за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою 
коштів, яку  необхідно було б сплатити для придбання таких активів у  поточний час, а 
зобов'язання - за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний 
час.  

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за 
передачу  зобов'яання у  звичайній операції на головному (або найсприятливішому) ринку  на 
дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи 
спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншої методики оцінювання. 
Мета оцінки справедливої вартості - визначення ціни, за якою відбувалася б звичайна 
операція продажу актива чи передачі зобов'язання між учасниками ринку на дату  оцінки за 
нинішніх ринкових умов. Оцінка справедливої вартості - це оцінка конкретного актива або 
зобов'язання. Тому, оцінюючи справедливу  вартість, до уваги беруться ті характеристики 
активів або зобов'язань, які учасники ринку  взяли б до уваги, визначаючи ціну актива або 
зобов'язання на дату оцінки. До таких характеристик належать:
- стан та місце розташування актива; 
- обмеження, якщо вони є, на продаж або використання актива.

Активи і зобов’язання  в іноземній валюті  відображаються в бухгалтерському  обліку в 
номіналах іноземних валют; у  фінансовій звітності статті балансу щодо іноземної валюти та 
банківських металів відображаються у  національній валюті за офіційним валютним курсом на 
дату балансу.

Активи і зобов’язання в іноземній валюті, які є монетарними статтями балансу, 
відображаються в бухгалтерському обліку за історичною вартістю в номіналі  іноземних 
валют; у  фінансовій звітності вказані статті відображаються у  національній валюті за 
офіційним валютним курсом на дату балансу. Активи і зобов’язання, що є немонетарними 
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статтями балансу, відображаються у  фінансовій звітності за офіційним курсом на дату  їх 
виникнення.

Облікова політика банку  визначає порядок створення та використання резервів на 
підставі законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. 
Резерви під активи створюються за рахунок витрат банку  та мають використовуватися лише на 
цілі, для яких вони були створені.

Грошові кошти та її еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові 
кошти в касі, кошти на поточному  рахунку  в Національному банку  України,  які не обтяжені 
будь-якими договірними зобов’язаннями. За припущеннями банку  їх балансова вартість 
дорівнює справедливій вартості. Віднесення фінансових інвестицій до високоліквідних 
здійснюється за судженнями менеджменту Банку. 

Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за номінальною вартістю. (Примітка 
«Грошові кошти та їх еквіваленти»).

Кошти в інших банках. Банк оцінює надані банкам кредити, розміщені вклади 
(депозити) в інших банкам під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи 
витрати на операцію. Банк включає витрати на операцію, що безпосередньо пов'язані з 
визнанням фінансового інструменту, в суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

Банк визначає справедливу  вартість  фінансового активу  шляхом дисконтування всіх 
очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо 
подібного фінансового інструменту. 

Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту  (премії) має бути повністю 
амортизована на дату  погашення (повернення) кредиту  (депозиту). Заборгованість інших 
банків обліковується за амортизованою вартістю.

За наданими банкам кредитами та депозитами «овернайт» ефективна ставка відсотка не 
застосовується. (Примітка «Кошти в інших банках»).

Кредити та заборгованість клієнтів. Банк оцінює надані клієнтам кредити під час 
первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію. Банк уключає 
витрати на операцію, що безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового інструменту, в суму 
дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

Банк визначає справедливу  вартість  фінансового активу  шляхом дисконтування всіх 
очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо 
подібного фінансового інструменту. 

Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту  (премії) має бути повністю 
амортизована на дату погашення (повернення) кредиту. 

Банк оцінює надані клієнтам кредити, після первісного визнання за амортизованою 
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. Є припущення, що грошові потоки 
та очікуваний строк дії групи подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. 
Проте в тих рідкісних випадках, коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або 
очікуваний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів), Банк 
використовує грошові потоки за весь  строк фінансового інструмента (або групи фінансових 
інструментів.

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це вартість 
фінансового активу або фінансового зобов'язання під час первісного визнання за вирахуванням 
отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших 
платежів, що пов'язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов'язання), яка 
збільшена або зменшена на величину  накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною 
сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшена на величину  визнаного 
зменшення корисності фінансового активу.

  (Примітка «Кредити та заборгованість клієнтів»).
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Цінні папери в портфелі банку на продаж. Цінні папери в портфелі банку  на продаж 
обліковуються: за справедливою вартістю та за собівартістю. 

Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку 
за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних 
паперів. На дату балансу цінні папери в портфелі банку на продаж відображаються за 
справедливою вартістю, а акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу 
вартість яких достовірно визначити неможливо, на дату балансу  відображаються за 
собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності.

(Дивись Примітки «Цінні папери в портфелі банку на продаж»)

Інвестиційна нерухомість. Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості банк 
оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. (Примітка 
«Інвестиційна нерухомість»).

Основні  засоби та нематеріальні активи. Придбані (створені) основні засоби та 
нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю. яка включає усі витрати, що пов`язані 
з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

 Після первісного визнання об'єкта основних засобів та нематеріального активу  як активу, 
їх подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності всіх груп. 

Первісна вартість основних засобів чи нематеріальних активів - історична (фактична) 
собівартість  основних засобів чи нематеріальних активів у  сумі грошових коштів або 
справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) основних засобів або нематеріальних активів. 

Переоцінена вартість основних засобів або нематеріальних активів - вартість  основних 
засобів або нематеріальних активів після їх переоцінки. Переоцінка вартості основних засобів 
та нематеріальних активів не здійснювалась, оскільки вона відповідає справедливій.

 (Примітка «Основні засоби та нематеріальні активи»).

Інші фінансові  активи.  До інших фінансових активів віднесені: дебіторська 
заборгованість  за операціями з іншими фінансовими інструментами. 

Визнання інших фінансових активів за банківською діяльністю здійснюється за 
собівартістю, та у  подальшому  інші фінансові активи оцінюються  за справедливою вартістю 
та переглядається на зменшення корисності. (Примітка «Інші фінансові активи»).

Інші  активи.  До інших активів віднесено дебіторську  заборгованість з придбання 
активів, передплата за послуги. Господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані 
предмети оприбутковуються за фактичними цінами придбання - первісною вартістю, 
включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі, що безпосередньо 
пов’язані з придбанням і доставкою матеріальних цінностей до Банку. Визнання інших активів 
за господарською діяльністю здійснюється за собівартістю  та переглядається на зменшення 
корисності. (Примітка «Інші активи»).

Кошти клієнтів. Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед 
фізичними особами, державними чи корпоративними клієнтами – юридичними особами та 
відображаються за амортизованою вартістю.

За судженнями керівництва Банку балансова вартість коштів клієнтів на вимогу  та 
депозитів клієнтів до запитання дорівнює їх справедливій вартості.

Банк оцінює залучені строкові вклади (депозити) під час первісного визнання за 
справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському 
обліку  відповідно як зобов'язання. Банк включає витрати на операцію, що безпосередньо 
пов'язані з визнанням фінансового інструменту, у  суму дисконту  (премії) за цим фінансовим 
інструментом. 
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Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту  (премії) має бути повністю 
амортизована на дату повернення депозиту. 

Банк оцінює вклади (депозити) після первісного визнання за амортизованою собівартістю 
з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації 
дисконту (премії). (Примітка «Кошти клієнтів»).

Інші  фінансові зобов’язання.  До інших фінансових зобов’язань віднесені: кредиторська 
заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами. 

Визнання інших фінансових зобов’язань за банківською діяльністю здійснюється за 
собівартістю, та у  подальшому  інші фінансові зобов’язання оцінюються  за справедливою 
вартістю. 

Банк відображає в бухгалтерському  обліку надані гарантії, поруки та авалі (далі - 
гарантії) під час первісного визнання як зобов'язання за справедливою вартістю, яка дорівнює 
сумі отриманих банком комісій (винагороди за надану гарантію).

Банк здійснює амортизацію первісно визнаного зобов'язання за наданою гарантією 
прямолінійним методом. (Дивись примітку «Інші фінансові зобов’язання»). 

Інші  зобов’язання. До інших зобов’язань віднесено кредиторську  заборгованість за 
податками та обов’язковими платежами (крім податку  на прибуток), кредиторську 
заборгованість з придбання активів, послуг, по розрахункам з персоналом. Визнання інших 
зобов’язань за господарською діяльністю здійснюється  за собівартістю.   (Примітка «Інші 
зобов’язання»). 

4.3. Первісне визнання фінансових інструментів.

Первісне визнання. Банк визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, 
тоді і тільки тоді коли стає стороною контрактних положень щодо інструмента.

Первісне визнання фінансових інструментів. Всі фінансові інструменти оцінюються ти 
відображаються за справедливою вартістю включаючи витрати на проведення операції. 
Підтвердженням справедливої вартості кредитів або депозитів є виконання операцій з надання 
(отримання) фінансових інструментів за стандартними тарифами (цінами) за окремими 
банківськими продуктами для фізичних/юридичних осіб або базовими цінами, що 
встановлюються на окремі операції.

Прибуток або збиток під час первісного визнання враховується тільки у  тому випадку, 
якщо є різниця між справедливою вартістю та ціною операції. За судженням управлінського 
персоналу  у  звітному  фінансовому  році Банк не проводив операцій, за якими виникає різниця 
між  справедливою вартістю та ціною операції. Всі операції в звітному  році Банк проводив за 
ринковими процентними ставками. 

Процес оцінки справедливої вартості фінансового інструмента під час його первинного 
визнання здійснюється в декілька етапів:

1) структурний підрозділ, що ініціює  конкретну  операцію, подає на розгляд і 
затвердження колегіального органу  Банку (КУАП, Кредитний комітет, Тарифний 
комітет) пропозиції щодо умов проведення  операції (процентних ставок, 
тарифів (цін), комісій) та вказує ринкову  ціну  на подібний інструмент, що 
визначається на підставі внутрішніх нормативних актів банку;

2) після прийняття рішення щодо проведення операції колегіальним органом 
Банку протокол рішення із затвердженими ціновими параметрами та поточними 
ринковими цінами надається працівникам бухгалтерської служби Банку в 
установленому  порядку  для відображення  операції з фінансовим інструментом в 
бухгалтерському та податковому обліку.

4.4. Знецінення фінансових активів.
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Банк здійснює аналіз об'єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності 
фінансового активу на кожну  дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, якщо є 
об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу  унаслідок однієї або кількох 
подій, що відбулися після  первісного визнання і впливають на величину  чи строки попередньо 
оцінених майбутніх грошових потоків від використання фінансового активу. Основними 
факторами, які приймаються до уваги при визначені знецінення фінансового активу  є наявність 
прострочених платежів.

Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, можуть 
бути: 

- фінансові труднощі позичальника; 
- порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати процентів та 

інших нарахованих доходів або основної суми боргу); 
- висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника; 
- надання банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов'язаних з 

фінансовими труднощами позичальника, які банк не розглядав за інших умов; 
- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Банк формує резерви на покриття можливих втрат за активами у  національній та 
іноземній валютах, включаючи розміщені депозити, надані кредити, придбані цінні папери, 
дебіторську заборгованість, кошти розміщені на кореспондентських рахунках в банках-
нерезидентах та інші активи в межах норм, встановлених нормативними актами Національного 
банку  України та  вимог МСФЗ. У фінансовому  обліку  спеціальні резерви створюються за всіма 
видами активів у  необхідних сумах. Банк використовує резерви для  погашення безнадійної до 
отримання заборгованості. Віднесення заборгованості до безнадійної до отримання 
здійснюється на підставі відповідного рішення Кредитного комітету. Списання безнадійної до 
отримання заборгованості за рахунок сформованого резерву  здійснюється  відповідно до 
рішення Правління Банку.

4.5. Припинення визнання фінансових інструментів:

Припинення визнання - це виключення раніше визнаного фінансового активу  або 
фінансового зобов'язання з балансу Банку.

Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо: 
- строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами 

договору, закінчується. 
-   передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання.

Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке 
зобов'язання погашено або строк його виконання закінчився. 

Критерії припинення визнання активу. Банк передає фінансовий актив, якщо 
виконується одна з таких умов:

− Банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які 
передбачені договором;
− Банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які 
передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити 
грошові потоки одному  чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким 
умовам:
а) Банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу  отримання 

еквівалентних сум від первісного активу;
б) умови договору забороняють Банку продавати або передавати в заставу первісний 

фінансовий актив, крім його передавання  кінцевим одержувачам як забезпечення 
зобов'язання сплатити грошові потоки;

в) Банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за 
дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Банк не має права 



49

повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або 
еквівалентами коштів (як визначено в МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів") протягом 
короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим 
одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються кінцевим одержувачам.

Банк оцінює межі, у  яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом під 
час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:

а) якщо Банк передає в основному  всі ризики та винагороди від володіння 
фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу  і визнати права і 
зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або 
зобов'язання;

б) якщо Банк зберігає в основному  всі ризики та винагороди від володіння 
фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;

в) якщо Банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від 
володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за фінансовим 
активом.

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив 
передається, має реальну  змогу його продати непов'язаній третій стороні, може здійснити цей 
продаж в односторонньому порядку  без необхідності встановлювати додаткові обмеження 
щодо такого передавання.

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то Банк припиняє визнання такого 
активу  і визнає права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як 
актив або зобов'язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом Банк продовжує 
визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому.

Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу  та сумою отриманої 
компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання такого активу.

Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що продана іншому  банку 
(небанківській фінансовій установі), аналогічно до проданих іпотечних кредитів.

Банк відображає в бухгалтерському обліку  продаж активів з відстроченням платежу 
відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку  кредитів згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку банків України.

Припинення визнання фінансових зобов'язань. Банк виключає фінансове зобов'язання 
(або частину фінансового зобов'язання) з балансу, згідно положень  МСФО 39, тільки тоді, коли, 
його погашають, тобто, коли заборгованість, визначену в угоді, погашено, анульовано або строк 
її дії закінчується.

Обмін борговими інструментами між позичальником та Банком на суттєво відмінних 
умовах обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового 
фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значна зміна умов існуючого фінансового 
зобов'язання або його частини (незалежно від того, чи відбувається вона внаслідок фінансових 
труднощів боржника) обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та 
визнання нового фінансового зобов'язання.

Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового 
зобов'язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою компенсацією 
(включаючи будь-які передані негрошові активи та прийняті зобов'язання) визнається у 
прибутку чи збитку. 

4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати в готівку 
за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. До складу  грошових 
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коштів та їх еквівалентів Банк відносить наявні грошові кошти в касах Банку, залишки на 
кореспондентському  рахунку  у  Національному  банку  України, використання яких не обмежене, 
залишки на кореспондентських рахунках в інших банках. 

Кошти обов’язкових резервів Банку  в Національному банку  України не віднесено до 
складу  грошових коштів та їх еквівалентів, а відображено окремим радком у  Звіті про 
фінансовий стан (Баланс).  У минулому році ці кошти були показані окремо. Залишки 
грошових коштів обов’язкового резерву  в Національному  банку  України  являють собою 
обов’язкові резервні депозити, що не можуть використовуватися для фінансування 
повсякденних операцій Банку.

       
4.7. Торгові цінні папери:

У звітному році Банком не придбавались цінні папери у торговий портфель.
4.8. Кредити та заборгованість клієнтів:

Кредитна операція - вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням 
залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям 
зобов'язань  про надання коштів у  тимчасове користування  за певних умов, а також надання 
гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення 
факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у  формі врахування  векселів, у 
формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо 
сплати процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення платежу).

Кредити клієнтам обліковуються, коли Банк надає грошові кошти клієнтам з метою 
придбання або створення дебіторської заборгованості, яка не пов’язана з похідними 
фінансовими інструментами, не котирується на відкритому ринку та має бути погашена на 
встановлену чи визначену  дату; при цьому  Банк не має наміру  здійснювати торгові операції з 
цією дебіторською заборгованістю. 

Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) первісно оцінюються 
і відображаються  в бухгалтерському  обліку  за справедливою вартістю (в сумі фактично 
наданих (отриманих) коштів, уключаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо 
пов'язані з цими операціями) відповідно як актив та зобов'язання і не підлягають взаємозаліку.

Банк оцінює надані клієнтам кредити, після первісного визнання за амортизованою 
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

Реструктуризація кредитів та заборгованості клієнтів здійснюється  за рішенням 
Кредитного комітету Банку.

Якщо балансова вартість активів (наданих кредитів та розміщених депозитів) перевищує 
оцінену  суму  очікуваного відшкодування, то визнається зменшення їх корисності. Зменшення 
корисності в бухгалтерському  обліку  відображається шляхом формування спеціальних резервів 
за рахунок витрат банку.

Необхідність зменшення  корисності фінансового активу засвідчують факти про втрату 
економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, що відбулися 
після первісного визнання фінансового активу.

У разі наявності об’єктивних фактів про зменшення корисності фінансового активу 
величина збитку оцінюється  як різниця між балансовою вартістю фінансового активу і 
теперішньою вартістю попередньо оцінених грошових потоків.

Облікова вартість активу  скорочується через визнання  суми збитку  шляхом формування 
резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.
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Оцінка кредитних ризиків здійснюється на підставі внутрішніх положень щодо оцінки 
фінансового стану  позичальника, стану  обслуговування позичальником боргу за наданим 
кредитом, оцінки рівня забезпеченості кредитної операції заставою чи гарантією та порядку 
формування та використання резерву  для відшкодування можливих втрат за активними 
операціями Банку.  Резерв формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Затвердження результатів оцінки стану кредитного портфелю станом на перше число 
місяця, наступного за звітним, та рівня резервів здійснюється на основі рішення Кредитного 
комітету АТ «Укрбудінвестбанк». 

Станом на звітну  дату  формування резерву  на відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями у  обсягах, які визначались за результатами оцінки кредитних ризиків, 
здійснено Банком  в повному обсязі. 

Інформацію про кредити та заборгованість клієнтів розкрито у  Примітці «Кредити та 
заборгованість клієнтів».

Проценти, що отримані по кредитах та заборгованості клієнтів, включаються у рядок 
“Процентні доходи” Звіту  про прибутки і збитки та інший скупний дохід (Звіт про фінансові 
результати). Доходи відображені  у  Примітці «Процентні доходи та витрати».

У 2013 році  Банком  не списувалась  заборгованості за безнадійними кредитами за 
рахунок сформованих резервів.

Банком здійснються  усі можливі законні заходи щодо повернення проблемної 
заборгованості; наразі тривають виконавчі провадження, реалізація предметів застави, за 
виконавчим листом надходять платежі. 

4.9. Цінні папери в портфелі банку на продаж:

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з 
нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме: 

боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру  і/або змоги 
тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку  цінних паперів 
у портфелі до погашення; 

цінні папери, які банк готовий продати у  зв'язку  із зміною ринкових відсоткових ставок, 
його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій; 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно 
визначити справедливу вартість; 

фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються 
виключно для продажу протягом 12 місяців; 

інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

На дату балансу цінні папери в портфелі банку  на продаж відображаються за 
справедливою вартістю. Справедлива вартість цінного паперу визначається на кожну дату 
балансу банка, а саме щомісячно. Цінні папери в портфелі на продаж, що обліковуються за 
справедливою вартістю та підлягають  переоцінці. Обов'язково на дату балансу  результати 
переоцінки відображаються в капіталі Банку. Усі цінні папери в портфелі Банку  на продаж на 
дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності.

Банк для визначення справедливої вартості цінного паперу  брав справедливу  вартість 
цінного паперу, визначену  за його котирувальною ціною оприлюднених котирувань 
лістингових цінних паперів на ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа».

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери були недоступними, то Банк для 
визначення справедливої вартості використовував метод визначення справедливої вартості 
цінних паперів - аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих 
грошових потоків, Банк використовував ставку  дисконту, яка дорівнює діючій поточній 
ринковій ставці дохідності KIACR. Справедлива вартість цінних паперів визначалась як сума 
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оцінених величин майбутніх грошових потоків за цінним папером та дисконтована на 
відповідну за строком поточну ринкову ставку дохідності KIACR у відсотках щоденних.

За борговими цінними паперами в портфелі на продаж Банк визнає процентні доходи, у 
тому числі процентні доходи у вигляді амортизації дисконту (премії), з використанням 
ефективної ставки відсотка. Банк визнає процентні доходи за цінними паперами в портфелі на 
продаж на дату їх переоцінки та обов’язково на  дату балансу, але не рідше одного разу  на 
місяць.

Нарахування  доходів (витрат) проводиться щомісяця, незалежно від дати їх отримання та 
сплати, а також здійснюється амортизація премії та дисконту  за цінними паперами. Якщо суми 
дисконту  (премії) несуттєві, тобто складають  менш ніж 1% від номіналу  придбаних боргових 
цінних паперів, то в цьому разі амортизація дисконту  (премії) не здійснюється, а ці суми 
відразу відносяться на збільшення (зменшення) процентних доходів за цінними паперами. 

Протягом звітного року Банк не придбавав акції та інші цінні папери з нефіксованим 
прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо.

Банк не проводив операцій з цінними паперами, які придбавались та/або зберігались  за 
дорученням та за кошти клієнтів, а також з цінними паперами, які придбавались згідно з 
договорами про довірче управління.

Інформацію по цінних паперах в портфелі банку  на продаж розкрито у  Примітці «Цінні 
папери в портфелі банку на продаж».

У 2013  та 2012 роках у портфелі на продаж Банку  не було інвестиції в асоційовані та 
дочірні компанії.

Проценти, що отримані від цінних паперів у  портфелі банку  на продаж під час володіння 
ними, включені до Примітки «Цінні папери в портфелі банку  на продаж». Доходи відображені  
у  Примітці «Процентні доходи та витрати».

4.10. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу 
(продажу):

У звітному та попередньому роках Банк не здійснював операції з продажу  (купівлі) 
цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу  (продажу) та відповідно не отримував 
доходів за такими операціями.

4.11. Цінні папери в портфелі банку до погашення:

У звітному році Банком не придбавалися цінні папери у портфель до погашення.
4.12. Інвестиції в асоційовані компанії:

У 2013  та 2012 роках  Банк не здійснював інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
4.13. Інвестиційна нерухомість:

Інвестиційна нерухомість – нерухомість  (земля чи будівля або частина будівлі, або їх 
поєднання), утримувана (власником або лізингоодержувачем за договором про фінансовий 
лізинг [оренду]) з метою отримання  лізингових (орендних) платежів або збільшення  вартості 
капіталу чи для досягнення обох цілей.

До інвестиційної нерухомості Банк відносить обєкти нерухомості, подальше 
використання яких на цей час не визначено та будівлі, що не зайняті на цей час та призначені 
для надання в лізинг (оренду) за договорами про оперативний лізинг (оренду). При первісному 
визнанні інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за 
собівартістю, яка включає всі витрати, пов’язані з її створенням (придбанням). Після 
первісного визнання об'єктів інвестиційної нерухомості відповідно до внутрішніх положень 
Банку подальша їх оцінка здійснюється за за первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням 
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накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності. Метод амортизації –
прямолінійний, строки використання Банк використовує єдині, як для всіх основних засобів.

4.14. Гудвіл:

У звітному році Банк не придбавав та не визнавав гудвіл.

4.15. Основні засоби:

Придбані  основні засоби первісно оцінюються і відображаються Банком в 
бухгалтерському  обліку  за первісною вартістю (в суму  придбаних основних засобів 
включається  ціна придбання,  держмито, митний збір, витрати на доставку  та розвантаження, 
витрати на установку та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цією операцією).

Після первісного визнання об’єкта основних  засобів, як активу, їх подальший облік 
здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та  
накопичених збитків від зменшення корисності всіх груп.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання 
або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первісної вартості. 

Строк корисного використання основних засобів встановлюється Банком в залежності від 
очікуваного періоду часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися. 

Банк у  2013 році  застосовував наступні строки корисного використання основних засобів 
за такими групами: 

будівлі, споруди – 2%, виходячи із строку корисного використання 50 років;
інші будівлі – 4%, строк корисного використання - 25 років;
тимчасові споруди,  сейфи – 10%, строк корисного використання – 10 років;
електропобутові прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
автомобільний транспорт та вузли до нього, комп’ютерне обладнання та обчислювальна 

техніка, офісні меблі, засоби зв’язку, множильна техніка, касове та охоронне обладнання, 
рекламні щити та інший виробничо-господарський інвентар – 20 %, виходячи із строку 
використання – 5 років;

інші оборотні активи – 100% вартості у першому місяці використання об’єкта.

Норми амортизації та строки корисного використання необоротних активів у  2013 році 
Банк переглядав, але не змінював.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів Банк відносить основні засоби, 
вартість придбання яких не перевищує 2 500 гривень.

 При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод. У 
2013 році Банком не змінювався метод амортизації основних засобів.

Нарахування  амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в 
якому об’єкт передано в експлуатацію і закінчується з першого числа місяця, наступного за 
місяцем вибуття об’єкту.  

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому 
місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

За обліковою політикою банку переоцінка об’єктів основних засобів здійснюється у разі, 
якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої. При прийнятті рішення про 
переоцінку  об’єкта, на ту ж дату здійснюється переоцінка вартості усіх об’єктів групи 
необоротних активів.

У звітному році Банк не здійснював переоцінку основних засобів.      
Банк не отримував основні засоби у фінансовий лізинг. 
Активи, що надані під заставу зобов’язань, відсутні.
4.16. Нематеріальні активи:
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Придбані нематеріальні активи зараховуються Банком на баланс за первісною вартістю, 
яка складається із фактичних витрат на придбання і доведення  їх до стану, придатного для 
використання за призначенням.

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.
Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється  Банком від 3 до 

10 років в залежності від очікуваного періоду  часу, протягом якого вони будуть 
використовуватися на підставі правовстановлюючих документів. 

Нарахування  амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в 
якому нематеріальні активи передано в експлуатацію і закінчується з першого числа місяця, 
наступного за місяцем вибуття об’єкта.

У 2013 року Банком не змінювався метод амортизації нематеріальних активів.
Нарахування  амортизації проводиться щомісячно за нормами, розрахованими виходячи із 

строків корисного використання. Норми амортизації та строки корисного використання 
нематеріальних активів можуть переглядаються наприкінці фінансового року. 

При перегляді терміну  корисного використання  нематеріальних активів за звітний період  
терміни не змінювались.

Переоцінка первісної вартості нематеріальних активів у 2013 році Банком не 
здійснювалася. Після первісного визнання нематеріального активу  як активу, його подальший 
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої 
амортизації.

У фінансовій звітності нематеріальні активи Банку відображені в залишковій вартості, 
тобто в сумі, яка являється різницею між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу.

4.17. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або 
лізингоодержувачем:

Власні основні засоби Банку  у  звітному  році в оперативний лізинг не надавались. Банк є 
лізингоотримувачем за оперативною орендою, орендує приміщення для  здійснення основної 
діяльності. Визнані витрати за оперативним лізингом (орендою) відображено в рядку  «Витрати 
на оперативний лізинг (оренду)»  Примітки «Адміністративні та інші операційні витрати». 

4.18. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або 
лізингоодержувачем:

Власні основні засоби Банку  у  звітному році в фінансовий лізинг не надавались, від 
лізингодавців- не отримувались.

4.19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:

Протягом звітного року  керівниками та/або учасниками Банку  не приймалось  рішення 
щодо припинення визнання  в балансі Банку  необоротних активів, та відповідно, переведення їх 
до групи вибуття.   

4.20. Припинена діяльність:

Протягом звітного року  не приймалось рішення щодо припинення окремих видів 
діяльності, які Банк має право здійснювати у відповідності до Банківської Ліцензії №213 та 
Генеральної Ліцензії № 213 від 15 листопада 2011 року.

4.21. Похідні фінансові інструменти:

Протягом звітного року  операції з похідними фінансовими інструментами (форвардними, 
ф’ючерсними контрактами, опціонами) Банком не здійснювались; похідні фінансові 
інструменти з метою хеджування ризиків Банком не придбавались.
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4.22. Залучені кошти:

Станом на звітну дату Банк не має залучених коштів від інших фінансових організацій. 

4.23. Резерви за зобов'язаннями:

Резерви за зобов’язаннями – це фінансові зобов’язання з кредитування, за гарантіями, 
поруками, авалями, акредитивами, точна сума та фактичний строк сплати за якими на момент 
виникнення невідомі. Резерви нараховуються, коли Банк має поточне юридичне або 
конструктивне зобов’язання у  результаті минулих дій, та коли існує вірогідність, що для 
погашення такого зобов’язання знадобиться відплив ресурсів, які передбачають економічні 
вигоди, а суму цієї заборгованості можна розрахувати з достатньою точністю. 

 Зобов’язання по видачі кредитів та фінансові гарантії під час первісного визнання оцінюються 
по справедливій вартості, підтвердженої, як правило, сумою отриманих комісій. Ця сума 
амортизується  прямолінійним методом  протягом терміну дії зобов’язання, за винятком зобов’язання 
по наданню кредиту, у випадку, якщо існує ймовірність того, що Банк укладе конкретну кредитну 
угоду та не буде планувати реалізацію кредиту  протягом короткого періоду після його надання; такі 
комісійні доходи, пов'язані із зобов’язанням по наданню кредитів, обліковуються як доходи 
майбутніх періодів і включаються в балансову вартість кредиту  при первісному  визнанні. На кінець 
кожного звітного періоду  зобов’язання оцінюються по найбільшій із двох величин: суми первісного 
визнання за винятком накопиченої амортизації отриманих доходів і найкращої оцінки витрат, 
необхідних для врегулювання зобов’язання за станом на кінець звітного періоду.

Під зобов’язання кредитного характеру створюються резерви, якщо існує ймовірність 
виникнення збитків по таких зобов’язаннях.

Витрати Банку  на резерви відображено в  Примітці «Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями».

4.24. Субординований борг:

Субординованого боргу станом на звітну дату Банк не мав.

4.25. Податок на прибуток:

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється у відповідності до податкового 
законодавства України. Ставка податку на прибуток за 2013 рік складає 19%. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових 
різниць за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються 
стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань 
та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності

Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність 
отримання у  майбутньому  оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік 
цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що 
будуть застосовуватись  протягом періоду  реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на 
підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату.

Причинами виникнення відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених 
податкових активів є:

тимчасові різниці, які виникають унаслідок того, що період, у якому окремі доходи 
(витрати) включаються до складу податкового прибутку, не збігається з періодом, у якому 
ці статті включені для обчислення облікового прибутку, 

визнанням сум податку на прибуток витратами Банку (у фінансовому обліку), що 
зменшує його обліковий прибуток.
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Постійні та тимчасові різниці, які обумовили різницю між податком на прибуток, 
розрахованим за правилами ведення податкового обліку, та податком на прибуток, 
розрахованим за ставкою оподаткування із облікового прибутку, наведені у  Таблиці 
«Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)».

Податкових збитків та невикористаних податкових пільг Банк не має. 

Тимчасових різниць, пов’язаних з фінансовими інвестиціями в асоційовані компанії, в 
обліку Банку немає.

Витрат (доходу) з податку  на прибуток, що пов’язаний з прибутком (збитком) від 
діяльності, що припинена, немає.

У 2013році банк не здійснював дооцінку/уцінку основних засобів.
4.26. Статутний капітал та емісійний дохід.

Статутний капітал – це сплачені акціонерами (пайовиками) зобов’язання про внесення 
коштів за підпискою на акції (паї), величина якого зареєстрована в порядку, встановленому 
чинним законодавством.

Визначення статутного капіталу та емісійного доходу.

4.27. Власні акції, викуплені в акціонерів.

Протягом звітного року Банк не здійснював викуп власних акцій у акціонерів.
4.28. Визнання доходів і витрат:

Доходи і витрати Банку визнаються за таких умов: 
− визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Банку; 

− фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може 
бути точно визначений. 

Доходи і витрати, що виникають у  результаті операцій, визначаються договором між її 
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, 
фінансової) Банку. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної 
операції Банку. 

У результаті використання активів Банку  іншими сторонами доходи визнаються у  вигляді 
процентів, роялті та дивідендів. Проценти визнаються у  тому звітному періоді, до якого вони 
належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку  користування 
відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним 
змістом відповідної угоди. Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання Банком 
економічної вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід. 

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за 
наявності таких умов: 

− покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи; 
− Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами; 
− сума доходу може бути достовірно визначена; 
− є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення  економічних вигід 
Банку; 
− витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та 
відображається  в бухгалтерському  обліку  в розмірі здійснених витрат, що підлягають 
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відшкодуванню. Банк, ураховуючи принцип суттєвості, здійснює коригуючі проводки, 
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. 

Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на величину 
пов'язаної з ним дебіторської заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за 
якими немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської заборгованості визнається 
витратами Банку  шляхом формування резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів 
Національного банку  України. Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на 
зменшення корисності в складі відповідного фінансового інструменту. Банк формує резерв за 
дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими доходами.

Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася 
внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що 
застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від 
зменшення корисності цього фінансового активу.

Доходи визнаються в бухгалтерському  обліку  в сумі справедливої вартості активів, які 
отримані або підлягають отриманню. У разі відстрочення платежу, унаслідок чого виникає 
різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх 
еквівалентів, які підлягають отриманню за надані послуги та інші активи, така різниця 
визнається доходом у вигляді процентів. 

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу вартість. 

Сума доходів (витрат) за операціями обміну  неподібними активами визначається за 
справедливою вартістю активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню 
(наданню) Банком, зменшеною або збільшеною відповідно на суму  переданих або отриманих 
грошових коштів та їх еквівалентів. 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають 
отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід 
(витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів 
та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, 
то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, 
амортизація) між відповідними звітними періодами. 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. 

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісійні витрати за 
обслуговування кореспондентських рахунків тощо) можуть визнаватися без відображення за 
рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у  звітному періоді, у 
якому послуги фактично надаються (отримуються). Доходи (витрати) за безперервними 
послугами визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) 
послуг і відображаються в бухгалтерському  обліку  за принципом нарахування. Доходи 
(витрати) за послугами, що надаються  поетапно, визнаються після завершення кожного етапу 
операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку  за 
принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення 
документа, що підтверджує надання (отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з 
обов'язковим результатом визнаються  за фактом надання  (отримання) послуг або за фактом 
досягнення передбаченого договором результату. 

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, 
визнаються витратами. 
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Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за 
обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку  тощо), а 
також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між 
Банком і контрагентом. 

Процентні доходи і витрати, нараховуються з використанням методів, визначених 
відповідними договорами, (як правило, для активів і зобов’язань у гривні (крім кредитних 
операцій) - це метод «факт/факт», за активами і зобов’язаннями в іноземній валюті  - це метод 
«факт/360». Нарахування доходів за кредитами в національній та іноземній валютах 
здійснюється за єдиним методом «факт/360»). 

 Доходи (витрати), що фактично отримані (сплачені) Банком у  звітному періоді, але 
мають відношення до майбутніх періодів, відображаються як інші активи (інші зобов’язання).

Доходи та витрати за пенями і штрафами визнаються за касовим методом у період, коли 
вони фактично сплачені/ отримані.

Дивідендний дохід: Дивідендний дохід  визнається в момент визнання  права на нього. У 
звітному році дивідендний дохід Банком не визнавався.

4.29. Переоцінка іноземної валюти:

Функціональною валютою Банку  є гривня. Операції в іноземних валютах первісно 
відображаються у  функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення 
операції. 

Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються  у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. 

Прибутки та збитки в результаті перерахунку  операцій в іноземній валюті 
відображаються у  звіті про фінансові результати як результат від операцій в іноземній валюті – 
курсові різниці. 

Немонетарні статті, які оцінюються  за справедливою вартістю в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати визначення справедливої вартості.

Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та 
офіційним курсом НБУ  на дату такої операції також включаються до результату торгових 
операцій в іноземній валюті.

Аналітичний облік операцій в іноземній валюті ведеться Банком у подвійній оцінці: у 
номіналі іноземних валют та гривневому  еквіваленті за офіційним валютним курсом на дату 
здійснення бухгалтерських операцій.

Офіційні курси іноземних валют, за якими у  фінансовій звітності відображені статті 
балансу Банку в іноземній валюті (за станом на 31.12.2013):

1 американський доллар (USD)                                   7,993 грн.
1 ЄВРО (EUR)  11,04153 грн.
1 російський рубль (RUR)                                             0,24497 грн.

4.30. Взаємозалік статей активів і зобов'язань:

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з наступним включенням у  баланс Банку 
тільки чистої суми здійснюється тільки тоді, коли існує юридично встановлене право здійснити 
взаємозалік визнаних сум і є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно 
реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.

Процедури бухгалтерського обліку, визначені обліковою політикою Банку, виключають 
можливість  здійснення  взаємозаліку  активів та зобов’язань, або доходів і видатків (крім 
випадків, передбачених чинним законодавством).
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У звітному  році Банк не здійснював взаємозалік статей активів і зобов’язань, що 
враховані на його балансі.

4.31. Інформація за операційними сегментами:

В якості первинного формату  звітності за сегментами Банк використовує бізнес-сегмент, 
оскільки на ризики та рентабельність Банку  впливають в основному відмінності у  продуктах і 
послугах, які він надає. 

Вторинний розподіл по звітних сегментах за географічними регіонами не здійснюється, 
оскільки Банк проваджує свою діяльність лише в Україні, яка є основним місцем знаходження 
активів та клієнтів Банку. 

Засади ціноутворення  за міжсегментними операціями та правила розподілу  доходів і 
витрат за сегментами банком не встановлювались.

4.32. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих 
помилок.

Відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності зміни в обліковій  
політиці Банку, що викликані змінами стандартів та тлумачень, враховуються  ретроспективно, 
за винятком ситуації, коли ретроспективний підхід є практично неможливим.

Протягом звітного року  Банк не змінював принципи облікової політики та методи оцінки  
у статтях фінансової звітності.

4.33. Основні облікові  оцінки та судження, що використовувалися під час 
застосування принципів облікової політики.

Для застосування облікової політики Банку керівництво використовувало свої судження і 
робило оцінки щодо визначення сум, визнаних у  фінансовій звітності. Найбільш істотні 
випадки використання суджень та оцінок:

Справедлива вартість фінансових інструментів
Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображена в 

звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі цін за відсутності активного 
ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок, що включають  математичні 
моделі. Якщо таке не можливо, для визначення справедливої вартості  необхідно застосовувати 
судження управлінського персоналу.

Резерв під знецінення кредитів
Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет 

знецінення. Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє суб’єктивне судження при 
оцінці збитків від знецінення в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і 
відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. Банк аналогічним 
чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі спостереджуваних даних, що 
вказують на несприятливу  зміну  в статусі погашення зобов’язань позичальниками. Керівництво 
Банку використовує оцінки, засновані на історичних даних про структуру  збитків стосовно 
активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику  та об’єктивними ознаками 
знецінення за дебіторською заборгованістю. 
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Визнання відстрочених податкових активів
Станом на 31 грудня 2013 року  Банк визнав відстрочений податковий актив враховуючи 

попередній досвід роботи та перспективи у  своїй діяльності, керівництво Банку вважає, що 
протягом найближчого періоду  матиме достатньо оподатковуваного прибутку, який дасть змогу 
реалізувати відстрочену податкову пільгу. 

Банк розкриває інформацію про судження, що їх використовував управлінський персонал 
у  процесі застосування облікових політик банку  та які мають  суттєвий вплив на суми, визнані у 
фінансових звітах.
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Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Перелік нових та переглянутих стандартів і тлумачень, що набули чинності з 1 січня 2013 
року або після цієї дати: 

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» передбачає єдину  модель 
контролю, застосовну до всіх типів компаній, включаючи компанії спеціального призначення. 
Зміни, що вносяться  стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть від керівництва значно 
більшого обсягу  суджень при визначенні того, які з компаній контролюються і, отже, повинні 
консолідуватися материнською компанією, ніж при застосуванні вимог МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ 
(IFRS) 10 також передбачає спеціальні вказівки щодо застосування його положень в умовах 
агентських відносин. Стандарт містить  також облікові вимоги та процедури консолідації, 
перенесені без змін з МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 замінює вимоги щодо консолідації, що 
містяться в ПКІ 12 «Консолідація - компанії спеціального призначення» і МСФЗ (IAS) 27 
«Консолідована та окрема фінансова звітність» і набуває чинності для річних звітних періодів, 
що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється. 

Банк вважає,  що застосування МСФЗ (IFRS) 10 не має впливу на його фінансове 
становище і результати діяльності.

МСФЗ 11 «Спільна діяльність»

 Набирає чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2013 року  або після цієї 
дати, з можливістю дострокового застосування. МСФЗ 11  удосконалює облік угод про спільну 
діяльність шляхом введення підходу, що вимагає від сторони в угоді про спільну діяльність 
визнавати відповідні права і зобов'язання, обумовлені угодою. Класифікація угод про спільну 
діяльність проводиться  на основі аналізу прав і зобов'язань сторін по даній угоді. Стандарт 
виключає можливість застосування для  обліку угод про спільну  діяльності методу 
пропорційної консолідації та передбачає класифікацію таких угод або в якості спільних 
операцій, або у якості спільних підприємств. МСФЗ 11 замінює МСФЗ 31 «Участь у  спільному 
підприємництві» та ПКР 13 «Спільно контрольовані підприємства - немонетарні вклади 
учасників спільного підприємництва». 

Банк не має укладених угод про спільну діяльність, тому дія МСФЗ 11 не мав впливу на 
облікову політику та фінансову звітність Банку. 

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»

МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої 
вартості згідно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змін щодо визначення того, коли компанії 
зобов'язані використовувати справедливу  вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої 
вартості згідно МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої вартості вимагається 
або дозволяється у відповідності з іншими стандартами у  складі МСФЗ. Застосування МСФЗ 
(IFRS) 13  не мало суттєвого впливу  на оцінку  справедливої вартості Банку. МСФЗ (IFRS) 13 
передбачає вимоги до розкриття певної інформації про справедливу вартість, які замінюють 
діючі вимоги до розкриття інформації, які містяться  в інших стандартах в складі МСФО, 
включаючи  МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Деякі з цих вимог, 
які відносяться до розкриття інформації про фінансові інструменти відповідно до МСФЗ (IAS) 
34.16(j), застосовуються і до проміжної фінансової звітності. 

Банк розкриває таку інформацію в Примітці 32.

 Поправка до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»

Поправка до МСФЗ (IAS) 19 набувають чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2013 або після цієї дати. Поправка вносить істотні зміни в облік винагород 
працівників, зокрема усуває можливість відкладеного визнання змін в активах та зобов'язаннях 
пенсійного плану  (так званий «коридорний метод»). Крім того, поправка обмежує зміни чистих 
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пенсійних активів (зобов'язань), визнаних у прибутку  або збитку, чистим доходом (витратою) за 
відсотками і вартістю послуг. 

Поправка не матиме впливу на фінансовий стан або результати діяльності Банку .
 
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
Стандарт застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї 

дати. МСФЗ (IFRS) 12 об'єднує вимоги до розкриття інформації, які раніше містилися в МСФЗ 
(IAS) 27 в частині консолідованої фінансової звітності, а також в МСФЗ (IAS) 31 і МСБО (IAS) 
28. Зазначені вимоги до розкриття інформації відносяться до часток участі компанії в дочірніх 
компаніях, спільної діяльності, асоційованих та структурованих компаніях. Введено також ряд 
нових вимог до розкриття інформації щодо таких компаній. Банку  доведеться розкривати 
більше інформації про консолідованих і не консолідованих структурованих компанії, в 
діяльності яких він бере участь або які він спонсорує.

Банк не має участі в інших підприємствах, тому дія МСФЗ (IFRS) 12  не має впливу на 
фінансовий стан або результати діяльності Банку.

 
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» - «Представлення 

статей іншого сукупного доходу»
Поправка змінює угруповання статей, що подаються у  складі іншого сукупного доходу. 

Статті, які можуть  бути перекласифіковані до складу  прибутку або збитку в певний момент 
часу  в майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи за фінансовими активами, що є в 
наявності для продажу) повинні подаватись окремо від статей, які ніколи не будуть 
перекласифікованими (наприклад, переоцінка будівель ). 

Поправка впливає виключно на подання інформації та не зачіпає фінансове становище 
або фінансові результати діяльності Банку. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Розкриття вимог  по відношенню до порівнюваної 
інформації»

Поправка пояснює різницю між добровільним розкриттям порівнюваної інформації і 
мінімумом необхідної порівнюваної інформації. Банк повинен включати порівнювану 
інформацію у відповідні примітки до фінансової звітності, коли він на добровільній основі 
надає порівнювану  інформацію поверх мінімуму даних за один порівнюваний період. В 
поправці пояснюється, що надання такої додаткової порівнюваної інформації в примітках до 
вступного звіту  про фінансовий стан, який надається в результаті ретроспективного 
перерахунку та пере класифікації статей фінансової звітності, не являється обов’язковим. 

Поправка має вплив виключно на представлення інформації і не зачіпає фінансове 
становище або результати діяльності Банку.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і 
фінансових зобов'язань»

Згідно з даними поправкам, компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на 
здійснення взаємозаліку  у  відповідних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). 
Дані розкриття забезпечать користувачів інформацією корисною для  оцінки впливу  угод про 
взаємозалік на фінансове становище Банку. Нові вимоги щодо розкриття  інформації 
застосовуються до всіх визначених фінансових інструментів, які згортаються  відповідно до 
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання  інформації». Вимоги щодо розкриття 
інформації також застосовуються до визнаних фінансових інструментів, які є предметом 
юридично закріпленої генеральної угоди про взаємозалік або аналогічної угоди незалежно від 
того, чи підлягають вони взаємозаліку згідно МСФЗ (IAS) 32. Поправки не мають  впливу на 
фінансове становище або результати діяльності Банку, а також на розкриття нової інформації в 
зв’язку з відсутністю таких операцій.
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Перелік нових та переглянутих стандартів і тлумачень, що є обов'язковими з 1 січня  2014 
року або після цієї дати:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Набирає чинності для річних періодів, що 
починаються з 1 січня 2015 або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. 
Стандарт було випущено з метою вдосконалення принципів обліку фінансових інструментів в 
цілому з огляду  на непрості світові економічні умови, чисельні кризові явища в світовій 
економіці. Перегляд положень, що регулюють фінансові інструменти, був ініційований РМСБО 
з метою полегшення розуміння, застосування та інтерпретації вимог діючого стандарту, як 
відповідь на чисельні зауваження та звернення зацікавлених сторін щодо складності розуміння 
і інтерпретації положень стандарту. Стандарт встановлює принципи фінансової звітності про 
фінансові активи та фінансові зобов’язання та застосовується для всіх статей, на які 
поширюється сфера застосування МСБО 39. МСФЗ 9 поступово замінить МСФЗ 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка». Більшість вимог щодо класифікації та оцінки фінансових 
зобов'язань  було перенесено в МСФЗ 9 в основному  без поправок з МСФЗ 39. Основною 
відмінністю є відображення і розкриття інформації про вплив змін власного кредитного ризику 
фінансових зобов'язань, що оцінюються  за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
в іншому  сукупному  прибутку. МСФЗ 9 вводить нові вимоги до класифікації та оцінки 
фінансових активів. Зокрема, в цілях подальшої оцінки всі фінансові активи повинні 
класифікуватися як «оцінюються за амортизованою вартістю» або «за справедливою вартістю з 
переоцінкою через прибуток або збиток». Не підлягає скасуванню вибір  відображення 
переоцінки дольових фінансових інструментів, не призначених для торгівлі, через інший 
сукупний дохід звіту про сукупний дохід. 

В даний час Банк проводить оцінку впливу МСФЗ 9 на фінансову звітність.

Поправки до МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації». Набувають 
чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2014 або після цієї дати, з 
ретроспективним застосуванням. Ці поправки роз'яснюють застосування критерію 
взаємозаліку, що використовується в МСФЗ 32 для розрахункових систем (приклад клірингових 
розрахунків), які застосовують механізм неодночасно валових розрахунків. 

Застосування МСФЗ 9 та поправок до МСФЗ 32 матимуть вплив на облікову політику 
Банку, Банк проводить оцінку впливу даних змін на фінансову звітність.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 Готівкові кошти 23 599 4 791
2 Кошти в Національному банку  України (крім 

обов’язкових резервів)
20 047 37 805

3 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 
овернайт у банках:

30 770 5 743

3.1. України 30 770 5 743
3.2. Інших країн - -
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 74 416 48 339
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Примітка 7. Кошти в інших банках

Таблиця 7.1 Кошти в інших банках
                                                                                                       ( тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 Кредити, надані іншим банкам: - 9 012

1.1. Короткострокові - 9 012
2 Резерв під знецінення коштів в інших банках - (90)
3 Усього коштів у банках за мінусом резервів - 8 922

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2013 рік
                                                                                                       (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Кредити Усього
1 2 3 4
1 Непрострочені і незнецінені: - -

1.1. У 20-ти найбільших банках - -
1.2. В інших банках України - -
6 Резерв під знецінення коштів в інших банках - -
7 Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 
- -

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2012 рік
                                                                                                       (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Кредити Усього
1 2 3 4
1 Непрострочені і незнецінені: 9 012 9 012

1.1. У 20-ти найбільших банках - -
1.2. В інших банках України 9 012 9 012
6 Резерв під знецінення коштів в інших банках (90) (90)
7 Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 
8 922 8 922

Таблиця 7.4. Аналіз зміни резервів під знецінення коштів в інших банках
                                                                                                     (тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
1 Резерв під знецінення за станом на 1 січня - -
2 (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення 

протягом року
- (90)

3 Списання безнадійної заборгованості - -
4 Переведення до активів групи вибуття - -
5 Вибуття дочірніх компаній - -
6 Курсові різниці за резервами - -
7 Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 

грудня 
- (90)
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів*

Таблиця  8.1. Кредити та заборгованість клієнтів
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого 

самоврядування
- -

2 Кредити юридичним особам 164 686 76 953
3 Кредити, що надані за операціями репо - -
4 Кредити фізичним особам - підприємцям - -
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 14 923 11 319
6 Споживчі кредити фізичним особам  41 717 30 693
7 Резерв під знецінення кредитів (9 891) (9 880)
8 Усього кредитів за мінусом резервів 211 435 109 085

*статті активу подаються із врахуванням нарахованих та не отриманих процентних доходів, в тому числі 
прострочених. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2013 року та на кінець дня 31 грудня 2012 року Банк не мав залишків за 
договорами репо, які відносяться до цієї примітки, та не отримував  у вигляді застави цінні папери, які є об’єктом 
цих операцій репо.
             В звітному році Банк не проводив списання сум безнадійної заборгованості за рахунок спеціального 
резерву. 

Нараховані та не отримані процентні доходи становили:
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 За кредитами, що надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування
- -

2 За кредитами юридичним особам 976 3
3 За кредитами, що надані за операціями репо - -
4 За кредитами фізичним особам - підприємцям - -
5 За іпотечними кредитами фізичних осіб 1 316 858
6 За споживчими кредитами фізичним особам  402 487
7 Всього нарахованих не отриманих доходів 2 694 1 348
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2013 рік
  (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Кредити 
юридич-
ним особам

Кредити 
фізичним 
особам –
підпри-
ємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок за станом на початок 

року (1 633)
-

( 4 105) (4 142) (9 880)
2 (Збільшення)/ зменшення резерву 

під знецінення протягом року 632
-

(1762) 1119 (11)
3 Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок резерву -
-

- - -
4 Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності -
-

- - -
5 Залишок за станом на кінець року 

(1001)
-

(5867) (3023) (9891)

У 2013 році було відшкодовано раніше списаних у минулих  роках кредитів за рахунок резервів на суму 
8,4 тис. грн.

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2012 рік
  (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Кредити 
юридич-
ним особам

Кредити 
фізичним 
особам –
підпри-
ємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок за станом на початок 

року
(920) - (4 100) ( 984) (6 004)

2 (Збільшення)/ зменшення резерву 
під знецінення протягом року (713)

-
- (3 158) (3 871)

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок резерву -

-
- - -

4 Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності -

-
(5) - (5)

5 Залишок за станом на кінець року 
(1 633)

-
( 4 105) (4 142) (9 880)
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

      Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

Рядок Вид економічної діяльності 2013 рік2013 рік 2012 рік2012 рікРядок Вид економічної діяльності
сума 

(тис.грн.)
% сума 

(тис.грн.)
%

1 2 3 4 5 6
1 Операції з нерухомим майном, 

виробництво, оренда, 
інжиніринг та надання послуг

79 285 35,8 65 866 55,37

2 Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку

85 401 38,6 11 087 9,32

3 Кредити, що надані фізичним 
особам

56 640 25,6 42 012 35,31

4 Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів без 
резервів

221 326 100 118 965 100
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2013 рік
                                                                                                                                            (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Кредити, 

надані 
юридич-ним 
особам 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6

1 Незабезпечені кредити 723 4 140 5 580 10 443

2 Кредити, що забезпечені: 163 963 10 783 36 137 210 883

2.1. грошовими коштами 37 554 136 9 286 46 976

2.2. нерухомим майном 77 781 10 647 26 225 114 653

2.2.1 у т. ч. житлового призначення 6 331 10 647 10 725 27 703

2.3 гарантіями і поручительствами 26 912 - - 26 912

2.4 іншими активами* 21 716 - 626 22 342

3 Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів без 
резервів

164 686 14 923 41 717 221 326

*інші активи – транспортні засоби, біологічні активи, готова продукція, обладнання, інші 
майнові права.

Таблиця 8.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2012 рік
                                                                                                                                                 (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Кредити, 

надані 
юридич-ним 
особам 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані фізичним 

особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6

1 Незабезпечені кредити 22 000 3 730 77 25 807
2 Кредити, що забезпечені: 54 953 7 589 30 616 93 158

2.1. грошовими коштами 9 095 1 199 5 704 15 998
2.2. нерухомим майном 36 300 6 334 24 717 67 351
2.2.1 у т. ч. житлового призначення 1 700 6 180 10 669 18 549
2.3 гарантіями і поручительствами 9 558 - - 9 558
2.4 іншими активами - 56 195 251
3 Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів
76 953 11 319 30 693 118 965
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2013 рік
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Кредити, 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб 

Кредити, що надані 
фізичним особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6

1 Непрострочені та не знецінені: 79 458 136 22 486 102 080
1.3. Кредити середнім компаніям 41 764 - - 41 764
1.4. Кредити малим компаніям 37 694 - - 37 694
1.5. Кредити фізичним особам - 136  22 486 22 622

2 Прострочені, але не знецінені: 57 943 - - 57 943
2.1. Із затримкою платежу до 31 дня 57 943 - - 57 943

3 Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

27 285 14 787 19 231 61 303

3.1. Знецінені , але не прострочені 27 285 4 547 18 140 49 972
3.2. Із затримкою платежу до 31 дня - 6 099 6 099
3.3. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 406 406
3.4. Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - 32 32
3.5. Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- 52 - 52

3.6. Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів

- 4 089 653 4 742

4 Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів

164 686 14 923 41 717 221 326

5 Резерв під знецінення за кредитами 1 001 5 867 3 023 9 891
6 Усього кредитів за мінусом  резервів 163 685 9 056 38 694 211 435

Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2012 рік
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Кредити, 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб 

Кредити, що надані 
фізичним особам на 
поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6

1 Непрострочені та не знецінені: 45 395 7 174 12 196 64 765
1.3. Кредити середнім компаніям 5 850 - - 5 850
1.4. Кредити малим компаніям 39 545 - - 39 545
1.5. Кредити фізичним особам - 7 174 12 196 19 370

2 Прострочені, але не знецінені: - - 164 164
2.2. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 164 164

3 Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

31 558 4 145 18 333 54 036

3.1. Із затримкою платежу до 31 дня 31 558 - 7 048 38 606
3.2. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - 56 10 632 10 688
3.5. Із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів
- 4 089 653 4 742

4 Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів

76 953 11 319 30 693 118 965

5 Резерв під знецінення за кредитами (1 633) (4 105) (4 142) (9 880)
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6 Усього кредитів за мінусом  резервів 75 320 7 214 26 551 109 085
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.9. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2013р.
 (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Балансова вартість (з 
урахуванням 

сформованих резервів)

Вартість 
застави*

Вплив застави

1 2 3 4 5=3-4

1 Кредити, що надані органам державної 
влади та місцевого самоврядування

- - -

2 Кредити, що надані юридичним особам 163 685 181 146 -17 461
3 Кредити, що надані за операціями репо - - -
4 Кредити, що надані фізичним особам - 

підприємцям
- - -

5 Іпотечні кредити фізичних осіб 9 056 12 751 -3 695
6 Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
38 694 59 564 -20 870

7 Усього кредитів 211 435 253 461 -42 026
* застава, що  приймається для розрахунку резерву.

Таблиця 8.10. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2012р.
 (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Балансова вартість (з 
урахуванням 

сформованих резервів)

Вартість 
застави*

Вплив застави

1 2 3 4 5=3-4
1 Кредити, що надані органам державної 

влади та місцевого самоврядування
- - -

2 Кредити, що надані юридичним особам 75 321  337 069 - 261 748
3 Кредити, що надані за операціями репо - - -
4 Кредити, що надані фізичним особам - 

підприємцям
- - -

5 Іпотечні кредити фізичних осіб 7 213 19 474 -12 261
6 Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
26 551 52 899 -26 348

7 Усього кредитів 109 085 409 442 -300 357
* застава, що  приймається для розрахунку резерву.
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Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж

Таблиця 9.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж 
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 4 3
1 Боргові цінні папери: 55 165 55 000

1.1 облігації підприємств 55 165 55 000
2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком:
4 805 4 691

2.1 справедлива вартість яких визначена за даними 
оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових 
біржах

4 805 4 691

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

- -

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 59 970 59 691
В звітному році Банк не проводив перекласифікацій цінних паперів  в портфелі банку на продаж.                                           
До складу примітки 9 включено нараховані  доходи в сумі 165 тис. грн. 

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку  на продаж 

Рядок Найменування статті Облігації 
підприємств

Усього

1 2 3 4
1 Непрострочені та незнецінені: 55 165 55 165
1.1 Малі підприємства 55 165 55 165
2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж
- -

5 Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на 
продаж за мінусом резервів

55 165 55 165

Таблиця 9.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 4 3
1 Балансова вартість на 1 січня 59 691 4 550
2 Результат (дооцінка / уцінка) від переоцінки до 

справедливої вартості
114 (34)

3 Нараховані процентні доходи 7 497 7 875
4 Проценти отримані (7 332) (7 315)
5 Придбання цінних паперів - 88 398
6 Реалізація цінних паперів на продаж - (33 783)
10 Балансова вартість за станом   на   кінець   дня   31 

грудня
59 970 59 691

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж в звітному періоді не відбувалось.
Цінних  паперів, які були використані як застава або  для операцій репо, за станом на кінець дня 31 
грудня 2013 року  в АТ «Укрбудінвестбанк» не було. 
Пайових цінних паперів в портфелі банку на продаж  протягом 2012- 2013 рр. Банк не мав.
Станом на 31 грудня 2013 року АТ  «Укрбудінвестбанк» не мав цінних паперів у портфелі банку до 
погашення.
Інвестицій в асоційовані компанії протягом 2012-2013рр. Банк не здійснював.
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Примітка 10. Інвестиційна нерухомість

Таблиця 10.1  Інвестиційна нерухомість
 (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Земля Будівлі Частина 
будівлі

Земля і 
будівлі

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок на початок 2012р. - -
2 Переведення з категорії капітальних 

інвестицій до інвестиційної 
нерухомості

8743 8743

3 Залишок за станом на кінець 2012р. 
(початок 2013р.)

8743 8743

3.1 Первісна вартість 8743 8743
3.2 Знос - -
3.3 Зменшення корисності - -
4 Придбання - -
5 Капітальні інвестиції на 

реконструкцію
- -

6 Амортизація (165) (165)
7 Зменшення корисності - -
8 Переведення з категорії капітальних 

інвестицій  до інвестиційної 
нерухомості

- -

9 Надходження в результаті об'єднання 
бізнесу

- -

10 Переведення до необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та активів 
групи вибуття

- -

11 Вибуття (2048) (2048)
12 Переведення до категорії будівель, 

займаних власником
- -

13 Переведення до категорії будівель, що 
займані власником

- -

14 Інші зміни - -
15 Вплив перерахунку у валюту звітності - -
16 Залишок за станом на кінець 2013р. 6561 6561
16.1 Первісна вартість 6695 6695
16.2 Знос (134) (134)
16.3 Зменшення корисності - -

Таблиця 10.2  Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
 (тис.грн.)

Рядок Суми доходів і витрат 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 59 -
2 Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і 

обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що 
генерує дохід від оренди

- -

3 Інші прямі витрати, що генерують дохід від оренди - -
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Примітка 10. Інвестиційна нерухомість

Таблиця 10.3  Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за
 невідмовною операційною орендою, якщо банк є орендодавцем

 (тис.грн.)
Рядок Період дії операційної оренди 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
1 До 1 року - -
2 Від 1 до 5 років 81 -
3 Понад 5 років - -
4 Усього платежів, що підлягають отриманню за 

операційною орендою
81 -
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Примітка 11. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 11.1. Основні засоби та нематеріальні активи
Операції надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобів та нематеріальних 
активів зазначаються за балансовою вартістю.

(тис.грн.) 
Рядо
к

Найменування статті Зем. 
ділян
-ки

Буд. 
спору
д та 
перед. 
прист
р

Маши
ни та 
обладн
ання

Маши
ни та 
обладн
ання

Тра
нсп. 
засо
би

Інструм
енти та 
прилад
и, 
інвента
р 
(меблі)

Інші 
основ
ні 
засоб
и

Інші 
необоро
т 
матеріа
л. 
активи

Інші 
необоро
т 
матеріа
л. 
активи

Незавер
ш.
кап. 
вклад. в 
ОЗ та 
НА

Немате
ріальні 
активи

Гудві
л

Усьог
о

1 2 3 4 55 6 7 8 99 10 11 12 13
Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)Розрахунок статті (рахунки)

1 Балансова вартість на 
початок 2012р.

- 3 080 32 -- 279 - 13 42213 422 7 - 16 820

1.1 Первісна (переоцінена) 
вартість

- 3 225 1695 -- 1422 4 143 13 42213 422 632 - 24 539

1.2 Знос на початок 2012 р. - (145)  
(1663

)

-- (1143) (4 143) -- (625) - (7 719)

2 Придбання, пов’язане з 
об’єднанням компаній

- - - -- - - - -- - - -

3 Надходження - - 321 -- 3 - 15 -- 146 - 485

4 Капітальні інвестиції на 
добудову основних 
засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів

- - - -- - - -- - - -

5 Переведення до 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу, 
та активів групи вибуття

- - - -- - - -- - - -

6 Інші переведення 
(переведення до 
інвестиц.нерухомості)

- - - -- - - (8743)(8743) - - (8743)

7 Вибуття - - - -- - - -- - - -
7.1 Первісна (переоцінена) 

вартість
- - 1 -- 1 - 1 -- 160 - 163

7.2 Знос - - (1) -- (1) - (1) -- (160) (163)

8 Амортизаційні 
відрахування

- (64) (31) -- (104) (15) -- (27) - (241)

9 Зменшення корисності - - - -- - - -- - - -
10 Відновлення корисності - - - -- - - -- - - -
11 Переоцінка - - - -- - - -- - - -

12 Вплив перерах.у валюту 
подання звітності

- - - -- - - -- - - -

13 Інші зміни - - - -- - - -- - - -

14 Баланс. вартість на 
кінець 2012 р.  (початок 
2013р.)

- 3016 322 -- 178 - 46794679 126 - 8321

14.1 Первісна (переоцінена) 
вартість

- 3 225 2015 -- 1424 4 157 46794679 618 - 16118

14.2 Знос на кінець 2012  року 
(початок 2013р.)

- (209)  
(1693

)

-- (1246) (4 157) -- (492) - (7 797)

15 Придбання, пов’язане з 
об’єднанням компаній

- - - -- - - -- - -

16 Надходження - - 1390 -- 66 96 589589 268 - 2409
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17 Капітальні інвестиції на 
добудову основних 
засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів

- - - -- - - -- - - -

18 Переведення до 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу, 
та активів групи вибуття

- - - -- - - -- - - -

19 Інші переведення 
(переведення до 
інвестиц.нерухомості)

20 Вибуття - - (516)(516) (516)

20.1 Первісна (переоцінена 
вартість)

- (15) - (4) (516)(516) (535)

20.2 Знос 15 - 4 -- 19
21 Амортизаційні 

відрахування
- (65) (108) -- (103) (96) -- (64) - (436)

22 Зменшення корисності - - - -- - - -- - - -
23 Відновлення корисності - - - -- - - -- - - -
24 Переоцінка - - - -- - - -- - - -
25 Вплив перерах.у валюту 

подання звітності
- - - -- - - -- - - -

26 Інші зміни - - - -- - - -- - - -
27 Баланс. вартість на 

кінець 2013 р. 
- 2 951 1 604 -- 141 - 4 7524 752 330 - 9 778

27.1. Первісна (переоцінена) 
вартість

- 3 225 3 390 -- 1 490 4 249 4 7524 752 886 - 17 992

27.2. Знос на кінець 2013  року - (274)  (1 
786)

-- (1 349) (4 249) -- (556) - (8 214)

* В бухгалтерському обліку банку:
- вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, 

користування та розпорядження – відсутня;
- вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів – відсутня;
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція) – відсутня;
- залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж – відсутня;
- первісна  (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  становить – 2 012 487,84 

грн.;
- вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності – відсутня;
- вартість створених нематеріальних активів – відсутня;
- збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникли у результаті переоцінок, а також у 

результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному 
капіталі –відсутні.

- сторнованих безпосередньо у власному капіталі –відсутні.
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Примітка 12. Інші фінансові активи

Таблиця 12.1. Інші фінансові активи
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітка 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4 5
1 Інші фінансові активи 31 20
2 Резерв під знецінення (13) (7)
3 Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 
18 13

Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2013 рік
                                                                                                                        (тис.грн.)                                                            

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями

Інші Усього

1 2 3 5 6
1 Залишок за станом на 1 січня - 13 13

2 (Збільшення)/ зменшення резерву під 
знецінення протягом року 

- 5 5

3 Списання безнадійної заборгованості - - -
4 Переведення до активів групи вибуття - - -
5 Вибуття дочірніх компаній - - -
6 Залишок за станом на кінець дня  31 

грудня 
- 18 18

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2012 рік
                                                                                                                         (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями

Інші Усього

1 2 3 5 6
1 Залишок за станом на 1 січня - (10) (10)
2 (Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом року 
- 3 3

3 Списання безнадійної заборгованості - - -
4 Переведення до активів групи вибуття - - -
5 Вибуття дочірніх компаній - - -
6 Залишок за станом на кінець дня  31 

грудня 
- (7) (7)
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Примітка 12. Інші фінансові активи

Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2013рік
                                                                                                                               (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість за 
цінними паперами

Інші Усього

1 2 3 4 5
1 Непрострочена та незнецінена 

заборгованість:
- 12 12

1.1. Середні компанії - 1 1
1.2. Малі компанії - 11 11
2 Прострочена, але незнецінена: - 2 2

2.1 Із затримкою платежу до 31дня  - 2 2
3 Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі:
- 17 17

3.1 Із затримкою платежу до 31 дня - 3 3
3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 2 2
3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 5 5
3.4 Із затримкою платежу від 184 до 365(366) днів - 7 7
4 Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву
- 31 31

5 Резерв під знецінення інших фінансових 
активів

- (13) (13)

6 Усього інших фінансових активів за мінусом 
резерву

- 18 18

Таблиця 12.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2012рік
                                                                                                                           (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість за 
цінними паперами

Інші Усього

1 2 3 4 5
1 Непрострочена та незнецінена 

заборгованість:
- 11 11

1.1. Малі компанії - 11 11
2 Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі:
- 9 9

2.1 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - 2 2
2.2 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - 1 1
2.3 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів
- 6 6

4 Усього інших фінансових активів до 
вирахування резерву

- 20 20

5 Резерв під знецінення інших фінансових 
активів

- (7) (7)

6 Усього інших фінансових активів за мінусом 
резерву

- 13 13
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Примітка 13. Інші активи

 (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітка 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4 5
1 Дебіторська заборгованість з придбання активів - -
2 Передоплата за послуги* 709 1 498
3 Інші активи 422 1
4 Резерви під інші активи - -
5 Усього інших активів за мінусом резервів 1 131 1 499

* Основну частину статті «Передплата за послуги» за 2013 рік  склали авансові сплати за оренду банківських 
приміщень – 477 тис.грн, страхових платежів – 144 тис грн, передплата за підписку  періодичних видань, 
передплату за інші послуги;
 стаття «Інші актив» складається з запасів рекламної продукції у підзвітних осіб – 421 тис грн.
 В  2013,2012 роках Банк не мав майна, що перейшло у власність Банку, як заставодержателя.

Примітка 14. Кошти клієнтів*

Таблиця 14.1. Кошти клієнтів
                                                                                                                                  (тис.грн.)
Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
1 Державні та громадські організації: 106 134 38 548

1.1. Поточні рахунки 106 134 38 548
1.2. Строкові кошти - -
2  Інші юридичні особи 70 062 64 224

2.1. Поточні рахунки 16 904  37 617
2.2. Строкові кошти 53 158 26 607
3 Фізичні особи: 60 695 18 071

3.1. Поточні рахунки 9 823 8 178
3.2. Строкові кошти 50 872 9 893
4 Усього коштів клієнтів 236 891 120 843

*статті зобов’язань подаються разом з нарахованими не сплаченими процентними витратами;

Нараховані не сплачені процентні витрати становили:

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 Державні та громадські організації 19 20
2  Інші юридичні особи 402 268

2.1. Поточні рахунки - 10
2.2. Строкові кошти 402 258
3 Фізичні особи: 1 380 487

3.1. Поточні рахунки (в т.ч. «вклади на вимогу») 504 389
3.2. Строкові кошти 876 98
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4 Усього: 1 801 775

Балансова вартість залучених коштів клієнтів,  які є забезпеченням за кредитними операціями, станом  на звітну 
дату складає 33 513 тис. грн.,  це кошти юридичних та фізичних осіб, надані в забезпечення за активами на суму 
67 101 тис. грн. 
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Примітка 14. Кошти клієнтів*

Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

Рядок Вид економічної діяльності 2013 рік2013 рік 2012 рікРядок Вид економічної діяльності
сума (тис.грн.) % сума (тис.грн.) %

1 2 3 4 5 6
1 Державне управління - - - -
2 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води
106 134 45 38 548 32

3 Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг

36 061 15 2 136 2

4 Торгівля, ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

11 416 5 9 365 8

5 Сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство

545 - 23 -

6 Фізичні особи ( в.т.ч ФОП) 61 545 26 18 292 15
7 Інші (в т.ч. будівництво, 

виробництво,  страхування)
21 190 9 52 479 43

8 Усього: 236 891 100 120 843 100

Інші види економічної діяльності в т.ч. 21 190(тис.грн)
- будівництво                      - 1 176
- виробництво                     - 2 679
- страхування                      - 17 335
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Примітка 15. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 15.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2013 рік
                                                                                                                                                    (тис.грн.)
Рядок Рух резервів Примітки Зобов'язання 

кредитного 
характеру

Усього

1 2 3 4 5

1 Залишок на початок періоду 73 73

2 Формування та/або збільшення резерву 570 570

3 Використання резерву - -

4 Залишок на кінець періоду 643 643

Таблиця 15.2. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2012 рік
                                                                                                                                                    (тис.грн.)
Рядок Рух резервів Примітки Зобов'язання 

кредитного 
характеру

Усього

1 2 3 4 5

1 Залишок на початок періоду 6 6

2 Формування та/або збільшення резерву 67 67

3 Використання резерву - -

4 Залишок на кінець періоду 73 73
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Примітка 16. Інші фінансові зобов’язання

(тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4 5
1 Інші фінансові зобов'язання: 373 264

1.1 Кредиторська заборгованість за операціями з 
клієнтами

199 227

1.2 Інші нараховані зобов’язання за господарською 
діяльністю

174 37

2 Усього інших фінансових зобов'язань 373 264

Примітка 17. Інші зобов’язання

(тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітки 2013

рік
2012 рік

1 2 3 4 5

1 Кредиторська заборгованість за податками та 
обов'язковими платежами крім податку на прибуток 114 36

2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
працівниками банку

295 160

3 Кредиторська заборгованість з придбання активів - -
4 Доходи майбутніх періодів 538 62
5 Інша заборгованість*  3 -
6 Усього 950                                                                                                                                                                                                                                   258

*Розшифровка інших зобов’язань (тис.грн):  Кредиторська заборгованість за послуги-3.
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Примітка 18. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

                                                                                                                (тис.грн.)         

Рядок Найменування статті 
Кількість 
акцій в 
обігу

 (тис. шт.) 
Прості акції 

Дивіденди, що 
спрямовані на 
збільшення 
статутного 
капіталу

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок на 1 січня 2012 року 8,6 88 553 3 293 91 846
2 Випуск нових акцій (паїв) 2,7 28 159 - 28 159

3 

Залишок на кінець дня 31 
грудня 2012 року (залишок на 1 
січня 2013 року) 11,3 116 712 3 293 120 005

4 Випуск нових акцій (паїв) - - - -

5 
Залишок на кінець дня 31 
грудня 2013 року 11,3 116 712 3 293 120 005

Емісійного доходу в звітному та попередньому році  Банк не отримував.

Крім того, Банк надає  наступну інформацію:

- за 2013 рік: 

а) в 2013 році Банк  не об’являв про випуск акцій додаткової емісії.;

б) кількість випущених і слачених  акцій – немає.

в)Номінальна вартість однієї акції станом на кінець дня 31 грудня  2013 року дорівнювала 10 618 
гривень. 

г) Банк не випускав привілейованих  акцій,  виплати дивідендів не  здійснювалось; обмежень щодо 
володіння акціями на кінець звітного року немає;

ґ) акції, призначені  для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – відсутні.

- за 2012 рік: 

а) в 2012 році Банк об’являв про випуск акцій додаткової емісії в кількості 2 652 шт.;

б) З випущених в 2012 році було розміщено акцій на суму 28 158 936 грн.  З них: 26 555 618 – 
внески акціонерів 2011 року, 1 603 318- внески 2012 року.  Статутний капітал на звітну дату 
повністю сплачений.

в) Номінальна вартість однієї акції станом на кінець дня 31 грудня  2012 року дорівнює 10 618 
гривні. 

г) Банк не випускав привілейованих  акцій,  виплати дивідендів не  здійснювалось; обмежень щодо 
володіння акціями на кінець звітного року немає;

ґ) акцій, призначених  для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – немає.
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Примітка 19. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)

                                                                                                                                (тис.грн.)
Рядок Найменування

статті
Примітки 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4 5
1. Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж: 250 (34)
1.1. зміни переоцінки до справедливої вартості 250 (34)
2. Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за 

вирахуванням податку на прибуток 250 (34)

Примітка 20. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примі

тки
2013 рік2013 рік2013 рік 2012 рік2012 рік2012 рікРядок Найменування статті Примі

тки менше 
ніж 12 
місяців

більше 
ніж 12 
місяців

усього менше ніж 
12 місяців

більше 
ніж 12 
місяців

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АКТИВИАКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 6 74 416 - 74 416 48 339 - 48 339
2 Кошти обов'язкових резервів у 

Національному банку
 

1 502 - 1 502 680 - 680
3 Кошти в інших банках 7 - - - 8 922 - 8 922
4 Кредити та заборгованість 

клієнтів
8

143 583 67 852 211 435 38 533 70 551 109 085
5 Цінні папери в портфелі банку 

на продаж
9

4 805 55 165 59 970 4 691 55 000 59 691
6 Інвестиційна нерухомість 10 - 6 561 6 561 - 8 743 8 743
7 Відстрочений податковий актив  26 - 26 34 - 34
8 Основні засоби та нематеріальні 

активи
11

- 9 778 9 778 - 8 321 8 321
9 Інші фінансові активи 12 15 3 18 11 2 13
10 Інші активи 13 1 131 - 1 131 1 499 - 1 499
11 Усього активів  225 478 139 358 364 836 102 709 142 618 245 327
ЗОБОВ'ЯЗАННЯЗОБОВ'ЯЗАННЯ
12 Кошти клієнтів 14 202 232 34 659 236 891 101 781 19 062 120 843
13 Зобов'язання за поточним 

податком на прибуток
 

- - - 26 - 26
14 Відстрочені податкові 

зобов'язання
 

53 - 53 36 - 36
15 Резерви за зобов'язаннями 15 546 98 643 73 - 73
16 Інші фінансові зобов'язання 16 301 72 373 264 - 264
17 Інші зобов'язання 17 950 - 950 258 - 258
18 Усього зобов'язань  204 081 34 828 238 910 102 438 19 062 121 500
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Примітка 21. Процентні доходи та витрати

(тис.грн.)
Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
Процентні доходи:

1 Кредити та заборгованість клієнтів 25591 14505
2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 7496 7875
4 Кошти в інших банках 52 1314
8 Кореспондентські рахунки в інших банках* 231 178
13 Усього процентних доходів 33 370 23 872

Процентні витрати:
14 Строкові кошти юридичних осіб (6866) (3123)
16 Інші залучені кошти - (75)
17 Строкові кошти фізичних осіб (3047) (636)
18 Строкові кошти інших банків (136) (16)
20 Поточні рахунки (2 823) (388)
21 Кошти на вимогу (725) (868)
24 Усього процентних витрат (13 597) (5 106)
25 Чистий процентний дохід/(витрати) 19 773 18 766

• В тому  числі процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в НБУ у  розмірі 22 тис. 
грн. за 2012 рік та 22 тис. грн. за 2013 рік.

Примітка 22. Комісійні доходи та витрати

                                                                                                                                                         (тис.грн.)
Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
Комісійні доходи

1 Розрахунково-касові операції 6 789 1 073
2 Кредитне обслуговування 306 445
3 Операції з цінними паперами 216 247
4 Інші (за користування депозит. сейфами) 153 129
5 Операції на валютному ринку 1 477 309
6 Гарантії надані 261 38
7 Усього комісійних доходів 9 202 2 241

Комісійні витрати 
8 Розрахунково-касові операції (77) (56)
11 Інші - (10)
14 Усього комісійних витрат (77) (66)
15 Чистий комісійний дохід/витрати 9 125 2 175
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23. Інші операційні доходи

                                                                                                                                    (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4 5
1 Дивіденди - -
2 Дохід від надання в оренду  інвестиційної 

нерухомості
- -

3 Дохід від операційного лізингу (оренди) 59 -
4 Дохід від суборенди - -
5 Дохід від продажу  кредитів і дебіторської 

заборгованості
- -

6 Негативний гудвіл, визнаний як дохід - -
7 Дохід від вибуття  основних засобів та 

нематеріальних активів 
- -

8 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості - -
9 Роялті - -
10 Інші * 146 20
11 Усього операційних доходів 205 20

*Значну частину статті «Інші» становлять отримані штрафи, пені та агентська винагорода. 

Примітка 24. Адміністративні та інші операційні витрати

                                                                                                                                     (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4 5
1 Витрати на утримання персоналу 3 511 1 894
2 Амортизація основних засобів 536 199
3 Амортизація програмного забезпечення та 

інших нематеріальних активів
65 42

4 Витрати на утримання основних засобів та 
нематеріальних активів, телекомунікаційні та 
інші експлуатаційні послуги 

700 629

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду) 9 441 13 404
6 Професійні послуги 5 725 1 603
7 Витрати на маркетинг та рекламу 2 598 67
8 Витрати із страхування 2 895 773
9 Сплата інших податків та зборів платежів, 

крім податку на прибуток
258 118

10 Інші * 937 593
11 Усього адміністративних та інших 

операційних витрат 
26 666 19 322

* Значну частину статті «інші витрати» становлять господарські витрати, витрати на 
електроенергію, телефонні, представницькі.
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Примітка 25. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 25.1. Витрати на сплату податку на прибуток
                                                                                                                                   (тис.грн.)
Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4

1 Поточний податок на прибуток 203 190
2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з: 25 152

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць 25 152
2.2 збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - -
3 Усього витрати податку на прибуток 228 342

Таблиця 25.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 

(збитку). 
                                                                                                                                                    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 4
1 Прибуток до оподаткування 2043 1740
2 Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 

оподаткування 
388 365

Коригування облікового прибутку (збитку) Коригування облікового прибутку (збитку) Коригування облікового прибутку (збитку) 
3 Витрати, які не включаються до суми  витрат з метою 

розрахунку  податкового прибутку, але визнаються в 
бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

178 (243)

4 Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському 
обліку (зазначити які саме)

(115) (151)

5 Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але 
не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) 
(зазначити які саме)

26 266

6 Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, 
але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

- (28)

7 Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) 
сформовані у попередніх періодах

- -

8 Невизнані податкові збитки, що перенесені  на майбутні періоди - -
9 Використання раніше невикористаних податкових збітків - -
10 Вплив зміни ставки оподаткування - -
11 Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого 

податкового активу
- -

12 Інші коригування - -
13 Сума податку на прибуток (збиток) 477 209
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Примітка 25. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 25.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань за 2013 рік

 (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Залишок на 1 

січня 2013 року
Визнані у 
прибутках/
збитках

Залишок на кінець дня 
31 грудня 2013 року

1 2 3 6 9

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

(2) (25) (28)

1.1 Резерви під знецінення активів 34 (9) 25
1.1.1 Резерви під нараховані доходи -
1.1.2 Резерв відпусток 34 (9) 25
1.2 Основні засоби - (53) (53)
1.3 Нараховані доходи (витрати) (36) 36 -

1.3.1 Нараховані доходи за ЦП (36) 36 -
2 Чистий відстрочений податковий актив/

(зобов’язання)
(2) (26) (28)

3 Визнаний відстрочений податковий актив 34 (9) 25
4 Визнане відстрочене податкове 

зобов’язання 
(36) (17) (53)

Таблиця 25.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
          відстрочених податкових зобов'язань за 2012 рік

 (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Залишок на 1 

січня 2012 року
Визнані у 
прибутках/
збитках

Залишок на кінець дня 
31 грудня 2012 року

1 2 3 6 9

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

150 (152) (2)

1.1 Резерви під знецінення активів 150 (116) 34
1.1.1 Резерви під нараховані доходи 150 (150) -
1.1.2 Резерв відпусток - 34 34
1.2 Нараховані доходи (витрати) - (36) (36)

1.2.1 Нараховані доходи за ЦП - (36) (36)
2 Чистий відстрочений податковий актив/

(зобов’язання)
150 (152) (2)

3 Визнаний відстрочений податковий актив 150 (116) 34
4 Визнане відстрочене податкове 

зобов’язання 
- (36) (36)
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26. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця 26.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію
Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік 

1 2 3 4 5 

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

  1 815 1 398

2 Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - 
власникам привілейованих акцій банку 

  - -

3 Прибуток/(збиток) за рік   1 815 1 398
4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу 

(тис. шт.) 
11 302 10 375

5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в 
обігу (тис. шт.) 

- -

6 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію (грн.)   160,59 134,79
7 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію (грн.)
  160,59 134,79

8 Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану 
акцію (грн.)

  -  -  

9 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію (грн.)

  -  -  

Банк немає розбавляючих потеційних простих акцій, тому показник скоригованого прибутку/
(збитку) на одну акцію дорівнює показнику  чистого прибутку/(збитку) на одну акцію. Цю 
інформацію наведено у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
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Примітка 27. Операційні сегменти

Таблиця 27.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2013 рік
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментівНайменування звітних сегментівНайменування звітних сегментів Інші 
сегменти та 
операції

Вилученн
я

УсьогоРядок Найменування статті
послуги 
корпоратив

ним 
клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

Інші 
сегменти та 
операції

Вилученн
я

Усього

 Дохід від зовнішніх клієнтів:       
1 Процентні доходи 25 513 7 574   283 33 370
2 Комісійні доходи 8 134 1 011   58 9 202
3 Інші операційні доходи  196  7   1  205
 Дохід від інших сегментів:      0
4 Процентні доходи      0
5 Комісійні доходи      0
6 Інші операційні доходи       0
7 Усього доходів сегментів 33 843 8 592  0  341 0 42 777
8 Процентні витрати (9 679) (3 782)  ( 136) (13 597)
9 Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 
інших банках

643 (642)   90  91

10 Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості

( 2) ( 5)   ( 7)

11 Результат від торгових операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку

     0

12 Результат від операцій з 
хеджування справедливої вартості

     0

13 Результат від переоцінки інших 
фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток

   ( 99) ( 99)

14 Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж

     0

15 Результат від операцій з 
іноземною валютою

    521  521

16 Результат від переоцінки операцій 
з іноземною валютою

   ( 330) ( 330)

17 Результат переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості

      0

18 Комісійні витрати    ( 77) ( 77)
19 Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж
      0

20 Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення

      0

21 Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями

( 570)     ( 570)

22 Адміністративні та інші 
операційні витрати

 (26 666)  (26 666)

23 Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній

      0

24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)

24 235 4 163 ( 926) (25 429)  0 2 043

Примітка 27. Операційні сегменти

Таблиця 27.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2012 рік
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(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментівНайменування звітних сегментівНайменування звітних сегментів Інші 

сегменти та 
операції

Вилученн
я

УсьогоРядок Найменування статті
послуги 
корпоратив

ним 
клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

Інші 
сегменти та 
операції

Вилученн
я

Усього

 Дохід від зовнішніх клієнтів:       
1 Процентні доходи 16 101 6 279  1 492  23 872
2 Комісійні доходи 1 561  615  65  2 241
3 Інші операційні доходи  14  0   6   20
 Дохід від інших сегментів:       0
4 Процентні доходи       0
5 Комісійні доходи       0
6 Інші операційні доходи       0
7 Усього доходів сегментів 17 676 6 894  0 1 563  0 26 133
8 Процентні витрати (3 581) (1 509)  ( 16)  (5 106)
9 Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 
інших банках

(601) (154)   710  ( 45)

10 Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості

( 2)  0    ( 2)

11 Результат від торгових операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку

      0

12 Результат від операцій з 
хеджування справедливої 
вартості

      0

13 Результат від переоцінки інших 
фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток

      0

14 Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж

      0

15 Результат від операцій з 
іноземною валютою

    194   194

16 Результат від переоцінки 
операцій з іноземною валютою

    21   21

17 Результат переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості

      0

18 Комісійні витрати    ( 66)  ( 66)
19 Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж
      0

20 Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення

      0

21 Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями

( 67)     ( 67)

22 Адміністративні та інші 
операційні витрати

   (19 322)  (19 322)

23 Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній

      0

24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)

13 425 5 231  0 (16 915)  0 1 740

Примітка 27. Операційні сегменти

Таблиця 27.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на станом на 31 грудня 2013 року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментівНайменування звітних сегментівНайменування звітних сегментів Інші сегменти 
та операції

Усього
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Рядок Найменування статті
послуги 

корпоративни
м клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

Інші сегменти 
та операції

Усього

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      
1 Активи сегментів 223 655 47 750 6 561 75 918 353 884
2 Необоротні активи, утримувані для 

продажу (чи групи вибуття)
     0

3 Усього активів сегментів      0
4 Інвестиції в асоційовані компанії      0
5 Нерозподілені активи    1 175 1 175
6 Усього активів 223 655 47 750 6 561 77 093 355 058
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ    
7 Зобов'язання сегментів 176 196 60 694   236 891
8 Зобов'язання груп вибуття      0
9 Усього зобов'язань сегментів      0
10 Нерозподілені зобов'язання    2 019 2 019
11 Усього зобов'язань 176 196 60 694  0 2 019 238 910
 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      
12 Капітальні інвестиції    13 743 13 743
13 Амортизація    (3 965) (3 965)
14 Інші негрошові доходи (витрати)      0
15 Зменшення корисності, що 

відображене протягом року у звіті про 
зміни у власному капіталі

     0

16 Відновлення корисності, що 
відображене протягом року у Звіті про 
зміни у власному капіталі

     0
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Примітка 27. Операційні сегменти

Таблиця 27.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за станом на 31 грудня 2012 року.
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментівНайменування звітних сегментівНайменування звітних сегментів Інші сегменти 
та операції

УсьогоРядок Найменування статті
послуги 

корпоративни
м клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

Інші сегменти 
та операції

Усього

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      
1 Активи сегментів 135 012 33 765 8 743 57 941 235 461
2 Необоротні активи, утримувані для 

продажу (чи групи вибуття)
     0

3 Усього активів сегментів      0
4 Інвестиції в асоційовані компанії      0
5 Нерозподілені активи    1 546 1 546
6 Усього активів 135 012 33 765 8 743 59 487 237 007
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      
7 Зобов'язання сегментів 102 772 18 071   120 843
8 Зобов'язання груп вибуття      0
9 Усього зобов'язань сегментів      0
10 Нерозподілені зобов'язання     657  657
11 Усього зобов'язань 102 772 18 071  0  657 121 500
 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      
12 Капітальні інвестиції    16 118 16 118
13 Амортизація    (7 797) (7 797)
14 Інші негрошові доходи (витрати)    0
15 Зменшення корисності, що 

відображене протягом року у звіті про 
зміни у власному капіталі

     0

16 Відновлення корисності, що 
відображене протягом року у Звіті про 
зміни у власному капіталі

     0

Зобов'язання за сегментами не включають зобов'язань за податком на прибуток. 

Інформація про географічні регіони відсутня. Банк не здійснює діяльність за межами України.
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Примітка 28. Управління фінансовими ризиками

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності 
контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере 
зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов 
фактичних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи поза 
балансом.

Кредитний ризик охоплює не тільки власне кредити, а й банківські гарантії, акцепт, 
вкладення в цінні папери, дебіторську заборгованість тощо.

Управління кредитним ризиком – це система взаємопов’язаних та взаємозалежних методів 
аналізу сукупного кредитного портфелю, окремого позичальника, продукту, операції, яке 
здійснюється Банком системно та комплексно у  взаємному  зв’язку  з аналізом інших видів ризиків. 
Ефективний менеджмент кредитного ризику  є необхідною та достатньою умовою для створення 
розвиненої системи управління ризиками Банку.

Основна мета управління кредитним ризиком полягає в забезпеченні мінімального рівня 
ризику при заданому рівні доходності того чи іншого активу.

Основними інструментами управління кредитним ризиком є:
− нормування  та лімітування обсягів активів;
− формування ефективної цінової політики;
− формування страхових резервів.
Управління кредитним ризиком здійснюється на підставі системи механізмів контролю, в 

основу якої покладена система корпоративного управління. Корпоративне управління визначає 
розподіл прав і обов’язків між колегіальними органами Банку  (Правлінням, профільними 
комітетами) та бізнес-підрозділами, а також правила та процедури прийняття рішень щодо 
діяльності Банку.

Контроль кредитного ризику  забезпечується  відповідною організаційною структурою Банку, 
згідно якої затверджується розподіл повноважень між колегіальними органами управління, 
структурними підрозділами Банку  та посадовими особами, забезпечується обмін інформацією, а 
також визначаються обов’язки всіх працівників Банку.

Функції прийняття управлінських рішень; контролю рівня толерантності Банку  до 
кредитного ризику; затвердження нормативних документів Банку  щодо управління кредитним 
ризиком; забезпечення доведення до виконавців і дотримання на всіх організаційних рівнях 
толерантності Банку до кредитного ризику покладаються на колегіальні органи (профільні 
комітети) Банку  – Правління Банку, Комітет управління активами та пасивами (далі – КУАП) та 
Кредитний комітет (далі – КК), а також на керівників Банку, яким підпорядковуються підрозділи, 
що здійснюють кредитні операції, операції з цінними паперами, контролюють рівень дебіторської 
заборгованості.

Правління та профільні комітети Банку  (у рамках своїх повноважень) визначають політику 
управління кредитним ризиком, а також рівні толерантності Банку до кредитного ризику, які 
повинні доводитися до відповідних структурних підрозділів для виконання.

Станом на кінець дня 31.12.2013 року: кредитний портфель становив 221 326 тис. грн. 
(балансова заборгованість), з них:

163 524 тис.грн. – кредити, надані суб’єктам господарювання; 
56 640 тис.грн. – кредити фізичних осіб;
1 162 тис.грн. - кредити небанківських фінансових установ.
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Щодо концентрації кредитних ризиків, то станом на кінець дня 31.12.2013 року кредити 
диверсифіковані в галузевому  розрізі, тому можливість погіршення якості кредитного портфелю 
через кризи в окремих галузях є помірним.

Згідно з вимогами Національного банку  України (Постанова № 23) та внутрішніх положень 
стосовно щомісячного розрахунку  резерву, Банк здійснює класифікацію кредитних операцій 
шляхом проведення інвентаризації кредитного портфелю. 

В результаті, кредитний портфель Банку, загальний розмір якого, з урахуванням ностро-
рахунків та зобов’язань Банку  з кредитування та наданих гарантій, станом на кінець дня 31.12.2012 
року становить 291 035 тис. грн., за категоріями якості має наступний вигляд:

•   «І категорія»   –  129 470 тис.грн.
•   «ІІ категорія»  –  137 897 тис.грн.
•   «ІІІ категорія» –    18 436 тис.грн.
•   «ІV категорія» –         406 тис.грн.
•   «V категорія»  –      4 825 тис.грн.
 Негативно класифіковані активи станом на кінець дня 31.12.2013 року  складають       

5 243 тис. грн., що становить 1,49% активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися 
резерв. Слід зазначити, що протягом 2013 року  Банк значно зменшив долю негативно 
класифікованих активів,  а саме на 636 процентних пункти шляхом проведення раду  робот з 
проблемною заборгованістю, збільшення портфелю якісних активів та диверсифікації переліку 
позичальників.

Станом на кінець дня 31.12.2013 року  обсяг фактично сформованого резерву  під 
заборгованість за кредитами та наданими фінансовими зобов’язаннями становить 10 534 тис. грн.

Класифікація кредитного портфелю за категоріями якості розглядається та затверджується 
Кредитним комітетом Банку. 

Хеджування кредитного ризику на рівні законодавчого регулювання з боку  Національного 
банку  України здійснюється шляхом встановлення та контролю за виконанням банками 
економічних нормативів: 

- максимального розміру ризику на одного позичальника; 
- нормативу «великих» кредитних ризиків; 
- нормативу  максимального розміру  кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 
інсайдеру;
- нормативу  сукупного максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам. 
Протягом звітного року  Банк дотримувався всіх нормативів кредитного ризику, встановлених 

Національним банком України.
Станом на кінець дня 31.12.2013 року  за даними балансу Банку  значення нормативів 

становили:
- норматив максимального розміру  кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 24,08 % 

(установлений норматив не > 25%);
- норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 124.74% (установлений норматив не > 800% 

РК);
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру (Н9) – 4,87 % (установлений норматив не > 5%);
- норматив максимального сукупного розміру  кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам (Н10) – 4,89 % (установлений норматив не > 30%).

Ринковий ризик
Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют 
за інструментами, які є в торговельному портфелі.  

Виникнення ринкового ризику  може бути обумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми 
причинами.
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До внутрішніх причин виникнення ринкового ризику відносяться:
• зловмисні маніпуляції при придбанні/реалізації фінансових інструментів;
• помилкові дії щодо придбання/реалізації фінансових інструментів, зокрема по 

термінах і в кількісному виразі.
До зовнішніх причин виникнення ринкового ризику відносяться:
• зміни ринкової вартості фінансових інструментів; 
• зміни конфігурації кривої прибутковості по довгих і коротких позицій за 

фінансовими інструментами одного емітента, що створюють ризик втрат у результаті перевищення 
потенційних витрат над доходами при закритті даних позицій (ризик кривої прибутковості); 

• широке застосування опціонних угод з традиційними процентними інструментами, 
чутливими до зміни процентних ставок (облігаціями і цінними паперами та ін), які породжують 
ризик виникнення збитків у результаті відмови від виконання зобов'язань однієї зі сторін угоди 
(опційний ризик);

• порушення клієнтами і контрагентами Банку умов договорів.
Метою управління ринковим  ризиком є підтримка ризику, що приймає на себе Банк, на 

рівні, визначеному Банком відповідно до власних стратегічних завдань. 
Пріоритетним є забезпечення максимального збереження активів і капіталу  на основі 

зменшення (виключення) можливих збитків і недоотримання прибутку за вкладеннями Банку  у 
фінансові інструменти, включаючи вкладення в цінні папери. 

Управління ринковим ризиком здійснюється також в цілях:
• виявлення, вимірювання і визначення прийнятного рівня ринкового ризику;
• постійного спостереження за ринковим ризиком;
• вживання заходів щодо підтримки ринкового ризику  на рівні, який не загрожував би 

фінансовій стійкості Банку та інтересам його кредиторів і вкладників;
• виключення залучення Банку  і його службовців до здійснення протиправної 

діяльності, зокрема легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;
• виключення користування  і розпорядження інсайдерською інформацією і 

притягнення до відповідальності за порушення таких обмежень.
В процесі управління ринковим ризиком Банк керується наступними принципами:
• адекватність характеру і розмірам діяльності Банку;
• внесення оперативних змін у політику  управління активами в разі зміни зовнішніх і 

внутрішніх чинників;
• можливість кількісної оцінки відповідних параметрів;
• безперервність проведення моніторингу розмірів певних параметрів;
• здійснення оцінки ризику і підготовка ухвалення належних управлінських рішень  

одним і тим же спеціально виділеним самостійним структурним підрозділом;
• наявність самостійних інформаційних потоків по ризиках.
Управління ринковим ризиком складається з наступних етапів:
• виявлення ринкового ризику;
• оцінка ринкового ризику;
• моніторинг ринкового ризику;
• контроль і/або мінімізація ринкового ризику.
З метою виявлення і оцінки ознак виникнення ринкового ризику  Банк оцінює набір 

параметрів, зміна стану  і розміру  яких означає виникнення іншої характеристики конкретного 
напряму діяльності Банку і, відповідно, ухвалення Банком якісно іншого ринкового ризику.

Основною метою системи параметрів управління ринковим ризиком є забезпечення 
ухвалення належного управлінського рішення відносно певного напряму  діяльності Банку  по 
зниженню впливу ринкового ризику на Банк в цілому.

Для оцінки рівня ринкового ризику Банк використовує наступні параметри:
• розрахунок фактичних показників ризику;
• значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);
• значення нормативу загальної суми інвестування (Н12).
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Станом на кінець дня 31.12.2013 року  за даними балансу Банку  значення нормативів 
інвестування становили:

• норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) – 3,80% 
(установлений норматив не > 15%);

• норматив загальної суми інвестування (Н12) – 3,80% (установлений норматив не > 
60%).

Виявлення і оцінка рівня ринкового ризику здійснюється на постійній основі. 
За кожним набором показників, що використовуються Банком для оцінки рівнів ризиків, 

визначається система граничних значень (встановлюється  ліміт), перевищення яких означає 
збільшення впливу  ризиків на Банк в цілому  і наближення до критичного його стану і розміру  для 
поточних умов.

Система лімітів, що покликана фіксувати перевищення Банком допустимого рівнів ризиків, 
встановлюється Комітетом управління активами і пасивами і затверджується Правлінням Банку. 

Ініціатором зміни конкретних лімітів в процесі діяльності Банку  виступають керівники 
відповідних підрозділів Банку, Голова Правління Банку.

До ринкового ризику належать також процентний, валютний та інші цінові ризики.
Валютний ризик

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

Головними чинниками валютних ризиків є коротко- та довгострокові коливання обмінних 
курсів, що залежать від попиту та пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних 
ринках. Зазначені коливання та їх певне співвідношення можуть мати суттєвий вплив на характер 
виникнення і рівень  валютного ризику. Ці чинники також є основними причинами коливань цін на 
банківські метали.

Проте сам факт коливання курсів валют (цін на банківські метали) не завжди є негативним 
для Банку, оскільки напрямки зміни вартості іноземної валюти (банківського металу), як правило, є 
мінливими. Відповідно, в разі зміни вартості певної іноземної валюти (банківського металу) Банк 
може як отримати додатковий прибуток, так і понести неочікувані втрати.

Валютний ризик визначається станом відкритої валютної позиції Банку, тобто різницею між 
вартістю активів та пасивів в кожній окремій валюті та банківському металі з врахуванням 
позабалансових позицій. Якщо Банк не має відкритої позиції, тобто активи в кожній окремій 
валюті дорівнюють пасивам – валютний ризик відсутній, оскільки переоцінка активів та пасивів 
відбувається на одну й ту саму величину.

Таблиця 28.1. Аналіз валютного ризику
(тис. грн.)

Рядок Найменуван
ня валюти

На звітну дату 2013 рокуНа звітну дату 2013 рокуНа звітну дату 2013 рокуНа звітну дату 2013 року На звітну дату 2012 рокуНа звітну дату 2012 рокуНа звітну дату 2012 рокуНа звітну дату 2012 рокуРядок Найменуван
ня валюти монетарні 

активи
монетарні 
зобов'язанн

я

похідні 
фінансові 
інструменти

чиста 
позиція

монетарні 
активи

монетарні 
зобов'язанн

я

похідні 
фінансові 
інструменти

чиста 
позиція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долари 

США
36 288 33 407 - 2 881 15 146 11 601 - 3 545

2 Євро 6 342 7 023 - -681 515 729 - -214
3 Фунти 

стерлінгів
6 0 - 6 6 0 - 6

4 Російські 
рублі

70 0 - 70 74 0 - 74

5 Усього 42 706 40 430 - 2 276 15 740 12 330 - 3 411
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Таблиця 28.2. Зміна прибутку  або збитку  та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу  гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші 
змінні характеристики залишаються фіксованими

 (тис. грн.)
Рядок Найменування статті На звітну дату 2013 рокуНа звітну дату 2013 року На звітну дату 2012 рокуНа звітну дату 2012 рокуРядок Найменування статті

вплив на 
прибуток/
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

вплив на 
прибуток/ 
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

1 2 3 4 5 6
1 Зміцнення долара США на 5 % 144 - 177 -

2 Послаблення долара США на 5 % -144 - -177 -

3 Зміцнення євро на 5 % -34 - -11 -

4 Послаблення євро на 5 % 34 - 11 -

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 - 0 -

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5 % 0 - 0 -

7 Зміцнення російських рублів на 5 % 4 - 4 -

8 Послаблення російських рублів на 5 % -4 - -4 -

Таблиця 28.3. Зміна прибутку  або збитку  та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за 
умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Середньозважений 

валютний курс 2013 року
Середньозважений 

валютний курс 2013 року
Середньозважений 

валютний курс 2012 року
Середньозважений 

валютний курс 2012 року
Рядок Найменування статті

вплив на 
прибуток/ 
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

вплив на 
прибуток/ 
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

1 2 3 4 5 6
1 Зміцнення долара США на 5 % 144 - 176 -

2 Послаблення долара США на 5 % -144 - -178 -

3 Зміцнення євро на 5 % -26 - -5 -

4 Послаблення євро на 5 % 41 - 16 -

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 - 0 -

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5 % 0 - 0 -

7 Зміцнення російських рублів на 5 % 2 - 2 -

8 Послаблення російських рублів на 5 % -5 - -5 -

Вплив на власний капітал Банку  відсутній, так як в балансі Банку  відсутні операції з 
переоцінки активів, результат яких впливав би на розрахунок капіталу Банку. 

Управління валютним ризиком у  Банку здійснюється Казначейством та управлінням ризик-
менеджменту шляхом:

• щоденного розрахунку  чистої валютної позиції та контролю за дотриманням лімітів  
відкритої валютної позиції  в розрізі видів валют;

• щоденного аналізу  кон’юнктури ринку  та на його основі прийняття рішення з 
коригування обсягів, структури та знаку валютної позиції для мінімізації валютного ризику.
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Станом на кінець дня 31.12.2013 року  ліміт довгої відкритої валютної позиції склав 2,3885% 
(максимальне значення ліміту – не більше 5%), у тому числі:

- довга відкрита валютна позиція в російських рублях – 0,0567 %;
- довга відкрита валютна позиція в доларах США – 2,3272 %;
- довга відкрита валютна позиція в англійських фунтах стерлінгів  – 0,0046 %.

Ліміт  короткої відкритої валютної позиції на звітну  дату  має значення 0,5499% 
(максимальне значення ліміту – не більше 10%) та представлена лише в одній валюті - в євро.

Процентний ризик

Процентний ризик (або ризик зміни процентної ставки) – це наявний або потенційний  ризик 
для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей 
ризик впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну  вартість його активів, зобов’язань та 
позабалансових інструментів. Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай 
наражається Банк, є: 

1) ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для 
інструментів з фіксованою процентною ставкою) та в переоцінці розміру ставки (для інструментів 
із змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій; 

2) ризик зміни кривої доходності, який виникає через зміни в нахилі та формі кривої 
доходності; 

3) базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між 
коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики 
яких щодо переоцінки є однаковими; 

4) ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від виконання угоди (тобто 
реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох банківських активах, 
зобов’язаннях та позабалансових портфелях.

На виникнення відсоткового ризику впливають наступні фактори:
•зміна рівня відсоткових ставок (швидкість зміни, строковість зміни, направлення зміни /

підвищення або зниження/);
•зміна відсоткової різниці (спреда) між ставками залучених та розміщених коштів;
•чутливість активів та пасивів до змін відсоткових ставок на грошовому ринку;
•обсяг активних та пасивних операцій Банку, чутливих до зміни відсоткових ставок;
•структура активів та пасивів Банку, чутливих до зміни відсоткових ставок та їх зміна;
•стан GAP (розриву) між активами та пасивами, чутливими до змін відсоткових ставок та 

його зміна.
Метою управління  відсотковим ризиком є захист прибутку та капіталу  Банку від негативного 

впливу  зміни відсоткових ставок. Для  досягнення  вказаної мети при управлінні відсотковим 
ризиком Банк концентрує свою увагу  на активах та пасивах, які є чутливими до зміни відсоткових 
ставок.

Задачі управління відсотковим ризиком:
•прогнозування тенденцій зміни відсоткових ставок;
•прогнозування зміни спреда між ставками залучених та розміщених коштів;
•визначення ступеня впливу  зміни відсоткових ставок на активи та пасиви Банку при зміні 

обсягів активних та пасивних операцій, а також при зміні структури активів та пасивів Банку;
•визначення величини розриву  (GAP) між активами та пасивами, чутливих до зміни 

відсоткових ставок на різних часових проміжках;
•визначення співвідношення активів та пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок та 

співвідношення розриву (GAP) до відсоткових активів Банку;
•здійснення контролю над розривом між активами та пасивами, чутливих до зміни 

відсоткових ставок;
•здійснення контролю за рівнем чистої відсоткової маржі.
Для оцінки відсоткового ризику враховуються наступні фактори:
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•значення і стабільність динаміки чистої процентної маржі, спреда та їх адекватність  
відповідним показникам по порівняльній групі банків; 

•рівень відсоткового ризику відносно надходжень та капіталу; 
•рівень ризику  зміни процентної ставки як у  короткостроковій, так і в довгостроковій 

перспективі; 
•уразливість надходжень та капіталу  за умови суттєвих змін процентних ставок, таких як 

поступові зміни ставок та форми кривої доходності; 
•відносний обсяг і перспективи тривалого використання дешевих і стабільних джерел 

фінансування. 

Таблиця 28.4. Загальний аналіз процентного ризику
 (тис. грн.)

Рядок Найменування статті На 
вимогу і 
менше 1 
міс.

Від 1 до 
6 міс.

Від 6 до 
12 міс.

Більше 
року

Немо
нетар
ні

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
 2013 рік       
1 Усього фінансових активів 128 665 51 184 44 472 123 020 - 347 341
2 Усього фінансових зобов'язань 157 430 12 628 33 074 34 828 - 237 960
3 Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 31.12.2013 р.
-28 765 38 557 11 398 88 191 - 109 381

 2012 рік       
4 Усього фінансових активів 63 055 30 898 7 224 125 554 - 226 731
5 Усього фінансових зобов'язань 85 388 6 108 10 574 19 170 - 121 241
6 Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 31.12.2012 р.
(22 333) 24 790 (3 350) 106 384 - 105 490

За звітний період Банк нараховував проценти за відповідними статтями активів та зобов’язань за фіксованою 
процентною ставкою,  тому Банк в своїй діяльності наражається на ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через 
різницю в строках погашення.
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Таблиця 28.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
(%)

Рядок Найменування статті 2013 рік2013 рік2013 рік2013 рік 2012 рік2012 рік2012 рік2012 рікРядок Найменування статті
гривня долари 

США
євро інші гривня долари 

США
євро інші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Активи         
1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти
        

2 Торгові боргові цінні папери         
3 Інші боргові цінні папери, 

що обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток

        

4 Кошти в інших банках 4,9 1,5 1,2  19,5 1,3   
5 Кредити та заборгованість 

клієнтів
16,8 12,9   17,9 12,2   

6 Боргові цінні папери в 
портфелі банку на продаж

13,6     16,0    

7 Боргові цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення

        

8 Інші активи         
 Зобов'язання         
9 Кошти банків 8,9    6,5 1   
10 Кошти клієнтів:         
10.1 поточні рахунки 4,3 4,3 4 0,1 3,6 8,5 6,9 0,1
10.2 строкові кошти 16,2 8,8 5,3  16,4 8,5   
11 Боргові цінні папери, 

емітовані банком
        

12 Інші залучені кошти      11,0    
13 Інші зобов'язання         
14 Субординований борг         
15 Зобов'язання груп вибуття         

Для мінімізації відсоткового ризику  до банківських продуктів закладена умова, що при 
укладанні договорів по залученню коштів та розміщення активів передбачено право Банку зміни 
відсоткової ставки при змінах ринкових позицій за згодою клієнтів. Це дозволяє зменшити ризик 
чутливості до не прогнозованої зміни процентної ставки по залучених коштах.

Чутливість надходжень до несприятливих змін процентних ставок за залученими і 
розміщеними коштами незначна.

Оптимізацію діючих тарифів на банківські послуги з врахуванням необхідності досягнення 
визначеної бюджетом прибутковості Банку та аналіз співвідношення собівартості послуг та 
ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів забезпечує Тарифний комітет. Контроль за 
ефективністю процентних операцій здійснюється Тарифним комітетом шляхом аналізу 
собівартості аналогічних продуктів на ринку. Процентні ставки регулюються в залежності від 
ринкових процентних ставок. 

Процентні ставки за залученими депозитами встановлюються Тарифним комітетом. 
Процентні ставки за наданими кредитами встановлюються Кредитним комітетом. Граничні 
розміри процентних ставок встановлюються Комітетом управління активами та пасивами.
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Інший ціновий ризик

Інший ціновий ризик – це ризик, що виникає від фінансового інструменту  внаслідок змін у 
цінах на інструменти власного капіталу. Оскільки інструментом власного капіталу є прості акції, 
то можна зазначити, що такий від ризиків не притаманний Банку, тобто Банк нечутливий для 
іншого цінового ризику та цей вид ризиків не впливає на прибуток або збиток Банку.

Географічний ризик

Географічний ризик Банку  не притаманний, так як Банк здійснює свою діяльність виключно 
на території України.

Концентрація інших ризиків

Концентрація – зосередження, скупчення ризику, тобто його нерівномірний розподіл між 
об'єктами. Концентрація виникає, коли актив або зобов'язання банку, які характеризуються певним 
спільним фактором, перевищують певну межу його капіталу. До таких факторів можуть належати: 

− зобов'язання перед одним позичальником або невеликою групою споріднених 
позичальників; 

− надання кредитів двом або більше позичальникам на фінансування одного і того самого 
проекту, в одній галузі або в пов'язаних галузях чи групі пов'язаних між собою підприємств; 

− інвестиція(-ї) банку в один проект, в одну галузь або в групу споріднених галузей, або в 
групу споріднених підприємств; 

− спільне джерело погашення кількох кредитів або інвестицій; 
− депозити (вклади) та/або інші зобов'язання, незалежно від їхніх умов, перед однією 

особою або групою пов'язаних між собою осіб. 
У Банку  здійснює моніторинг концентрації ризиків на одного контрагента (групу  компаній), 

сума яких перевищує 10% регулятивного капіталу  як за активними операціями та і за 
зобов’язаннями перед клієнтами Банку. 

Станом на 31.12.2013 року  сукупна заборгованість перед Банком за операціями, що 
перевищують 10% регулятивного капіталу, становить 140,7 млн.грн. 

Банку притаманні концентрації зобов’язань   на одного контрагента в депозитному  портфелі 
юридичних осіб, які створюють певний ризик ліквідності.

Ризик ліквідності

Ліквідність  - здатність Банку по перетворенню активів в грошову  форму, необхідну  для 
погашення своїх боргових зобов'язань при настанні відповідних строків, при цьому, зберігаючи 
реальну  вартість активів незмінною, а також можливість швидкої мобілізації коштів з інших 
джерел для погашення своїх боргових зобов'язань; здатність Банку залучати кредитні ресурси за 
конкурентними цінами. Різновидом ризику ліквідності є ризик ліквідності ринку, який виникає в 
зв’язку з неможливістю Банком швидко закривати розриви своїх позицій по поточним ринковим 
ставкам, не маючи при цьому додаткових втрат.

Ризик ліквідності виникає внаслідок:
− неспроможності Банку  виконувати свої зобов’язання перед клієнтами вчасно та без 

збитків;
− незбалансованості обсягів активів та пасивів Банку за строками;
− незапланованих змін обсягів джерел коштів;
− незапланованих змін структури балансу;
− впливу  ринкової ситуації, що заважає реалізації активів без понесення  Банком додаткових 

витрат.
Управління ризиком ліквідності полягає в збалансуванні за строками та обсягами стабільної, 

якісної ресурсної бази та ліквідних вкладень.
Для оцінки і аналізу ризику втрати ліквідності Банк використовує наступні методи:
• метод коефіцієнтів (нормативний підхід);
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• метод аналізу розриву  в термінах погашення вимог і зобов'язань з розрахунком показників 
ліквідності: надлишок/дефіцит ліквідності, коефіцієнт надлишку/дефіциту ліквідності;

• прогнозування потоків грошових коштів.
Для мінімізації цього ризику Банк проводить наступні заходи:
• постійно контролює збалансованість  робочих активів та своїх зобов’язань, пов’язану  зі 

строками вкладів та інших пасивів;
• при розгляді заявки на видачу  кредиту проводить аналіз поточної збалансованості активів 

та пасивів по строках з врахуванням поточної заявки;
• щодня контролює дотримання обов’язкових нормативів ліквідності. У випадку порушення 

оперативно приймає заходи по виправленню цих показників, а саме - підвищує рівень 
високоліквідних активів шляхом залучення коштів на кореспондентські рахунки, тощо;

• щодня контролює дотримання обов’язкових норм резервування грошових коштів на 
кореспондентському  рахунку в Національному  банку України. У випадку  можливого 
недорезервування - залучає необхідні кошти на міжбанківському ринку.

Протягом звітного року  Банк дотримувався всіх нормативів ліквідності, встановлених 
Національним банком України.

Станом на кінець  дня 31.12.2013 р. за даними балансу  Банку  значення нормативів ліквідності 
становили:

• миттєвої ліквідності (Н4) – 56,23 % (установлений норматив не < 20%);
• поточної ліквідності (Н5) – 77,31 % (установлений норматив не < 40%);
• короткострокової ліквідності (Н6) – 101,21 % (установлений норматив не < 60%).
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Таблиця 28.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2013 рік
 (тис. грн.)

Рядок Найменування статті На 
вимогу та 
менше 1 
міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 
12 міс.

Від 12 міс.  
до 5 років

Понад 5 
років

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кошти клієнтів:       
10.1 Кошти фізичних осіб  19 093 4 886 25 502 11 214 - 60 695
10.2 Інші 137 849 - 14 901 23 436 - 176 186
2 Інші фінансові зобов'язання 287 14 - 72  373
3 Фінансові гарантії 466 3 613 - 4 232 - 8 310
4 Інші зобов'язання кредитного 

характеру 1 490 78 8 776 20 285 - 30 628
5 Усього потенційних майбутніх 

виплат за фінансовими 
зобов'язаннями 159 185 8 591 49 178 59 238 - 276 192

У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом. Суми 
представляють контрактні недисконтовані грошові потоки. 

Таблиця 28.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2012 рік.
  (тис. грн.)
Рядок Найменування статті На 

вимогу та 
менше 1 
міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 
12 міс.

Від 12 міс.  
до 5 років

Понад 5 
років

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кошти клієнтів:       
10.1 Кошти фізичних осіб  8 682 4 810 2 058 2 519 - 18 069
10.2 Інші  76 138 - 9 100 17 536 - 102 774
2 Інші фінансові зобов'язання  257 7 - - -  264
3 Фінансові гарантії - 893 - - - 893
4 Інші зобов'язання кредитного характеру 0 6 5 146 - -  5 152
5 Усього потенційних майбутніх виплат 

за фінансовими зобов'язаннями 85 077 5 716 17 304 19 055 - 127 152
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Таблиця 28.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за 2013 рік

(тис. грн.)
Рядок Найменування статті На 

вимогу та 
менше 1 
міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 
12 міс.

Від 12 міс.  
до 5 років

Понад 5 
років

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
 Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 75 918 - - - - 75 918
2 Кредити та заборгованість клієнтів 47 927 23 876 71 780 61 197 6 655 211 435
3 Цінні папери в портфелі банку на продаж 4 805 - - 38 114 17 051 59 970
4 Інші фінансові активи 15 - - - 3 18
5 Усього фінансових активів 128 665 23 876 71 780 99 311 23 709 347 341
 Зобов'язання       
6 Кошти клієнтів 156 945 4 887 40 400 34 659 - 236 891
7 Інші фінансові зобов'язання 485 108 307 170  1 069
8 Усього фінансових зобов'язань 157 430 4 995 40 707 34 828 - 237 960
9 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня -28 765 18 881 31 073 64 483 23 709 109 381
10 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня -28 765 -9 884 21 190 85 672 109 381  

Таблиця 28.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за 2012 рік.

(тис. грн.)
Рядок Найменування статті На 

вимогу та 
менше 1 
міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 
12 міс.

Від 12 міс.  
до 5 років

Понад 5 
років

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
 Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  49 019 - - - - 49 019
2 Кошти в інших банках 8 922 - - - - 8 922
3 Кредити та заборгованість клієнтів 411 30 186 7 936 65 954 4 597 109 085
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж 4 691 - - 38 000 17 000 59 691
5 Інші фінансові активи 11 - - - 2 13
6 Усього фінансових активів 63 055 30 186 7 936 103 954 21 600 226 731
 Зобов'язання       
7 Кошти клієнтів 85 106 4 811 11 864 19 062 - 120 843
8 Інші фінансові зобов'язання 283 7 - - 108 398
9 Усього фінансових зобов'язань 85 388 4 818 11 864 19 062 108 121 241
10 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня (22 333) 25 368 (3 928) 84 892 21 491 105 490
11 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня (22 333) 3 035 -894 83 999 105 490  
Примітка 29. Управління капіталом

Банк здійснює управління капіталом з метою реалізації цілей поставлених акціонерами. 
Глобальне управління капіталом і забезпечення виконання стратегічних задач здійснюється 
Спостережною радою Банку. Стратегічною задачею управління капіталом є забезпечення 
виконання планів щодо розвитку  Банку згідно з поставленими цілями. Тактичними завданнями 
управління капіталом є забезпечення виконання вимог Національного Банку України щодо розміру 
регулятивного капіталу Банка, нормативів адекватності капіталу, а також забезпечення достатності 
капіталу згідно із зобов’язаннями Банку перед інвесторами.

Структура капіталу Банку  представлена коштами, які включають капітал акціонерів, який 
включає власний капітал, резерви та розрахунковий прибуток(збиток), як зазначено у Звіті про 
власний капітал.
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Таблиця 29.1. Структура регулятивного капіталу
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 2 3 4
1 Основний капітал 121 273 121 342
1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний 

капітал  120 005 120 005

1.2 Загальні резерви банку 1 660 1 590
1.3 Нематеріальні активи (за мінусом зносу) (392) (126)
1.4 Внески за незареєстрованим статутним 

капіталом - -

1.5 Прибуток звітного року  - 901
1.6 Нараховані доходи за активними операціями 

понад 30 днів з дати їх нарахування, а також 
прострочені та сумнівні 

- (1 047)

1.7 Резерв за простроченими понад 31 день і 
сумнівними до отримання нарахованими 
доходами

- 19

2 Додатковий капітал 3 030 898
2.1 Прибуток минулих років 2 196 867
2.2 Прибуток звітного року 1 815 -
2.3 Резерв під стандартну заборгованість 231 31
2.4 Нараховані доходи за активними операціями 

понад 30 днів з дати їх нарахування, а також 
прострочені та сумнівні 

(1 512) -

2.5 Резерв за простроченими понад 31 день і 
сумнівними до отримання нарахованими 
доходами

300 -

2.6 Усього регулятивного капіталу 124 303 122 240

Протягом звітного року Банк дотримувався нормативу  адекватності регулятивного капіталу  (Н2); 
станом на 1 січня 2014 року  показник нормативу  становив 42,79 % при нормативному  значенні 
10%.
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Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку

Протягом звітного року  Банк приймав участь у судових процесах з метою примусового 
погашення позичальниками Банку кредитної заборгованості перед АТ «Укрбудінвестбанк». 

Силами співробітників юридичного управління продовжується  стягнення кредитної 
заборгованості Петренко Д.М. 

У звітному році Банк не отримував позовів на свою адресу. Потенційні податкові 
зобов’язання банку  та можливість компенсації будь-яких втрат відсутні. Капітальні вкладення 
банку  в основні засоби та ремонтні роботи в придбаних приміщеннях протягом звітного року  не 
здійснювались. Непередбачені зобов’язання банку з кредитування відсутні. 

У звітному  році Банк продовжив оренду  приміщення за адресою м. Київ, бул. Лесі Українки, 
30-в. Потенційні зобов’язання за операціями оперативного лізингу  станом на кінець дня 31 грудня 
2013 року становили:

Таблиця 30.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
1 2 3 3
1 До 1 року 2 219 7 375
2 Від 1 до 5 років 22 199 -
4 Усього: 24 418 7 375

Таблиця 30.2. Структура зобов'язань з кредитування 
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 
рік 

2012 рік 

1 2 3 4 5 
1 Безвідкличні зобов'язання з 

кредитування, що надані *
  13 524 4 836

2 Невикористані кредитні лінії 
(відкличні)

  17 104 317

5 Гарантії видані   8 310 893
6 Резерв за зобов'язаннями, що 

пов'язані з кредитуванням 
  (643) (73)

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

  38 295 5 973

*Зобов’язання за кредитами, наданими у формі овердрафт (суми невикористаних лімітів згідно договорів)
Всі зобовязазання надавались в національній валюті. 
Банк у звітному та попередньому періоді не мав Активів, що надані в заставу без припинення визнання. Станом на 
кінець звітного періоду подій, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди,  не відповідає 
визначенню зобов’язання, не відбулось. 
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Примітка 31. Справедлива вартість фінансових інструментів

(тис.грн.)

Балансова
вартість
2013 р.

Справедлива 
вартість
2013 р.

Невизнаний 
прибуток/
(збиток)
2013 р.

Балансова
вартість
2012 р.

Справедлива 
вартість
2012 р.

Невизнаний 
прибуток/
(збиток)
2012 р.

Фінансові активи
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 74 416 74 416 - 48 339 48 339 -
Кошти обов’язкових 
резервів НБУ 1 502 1 502 - 680 680 -
Кошти в інших банках - - 8 922 8 922
Кредити клієнтам 211 435 211 435 - 109 085 109 085 -
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 59 970 59 970 - 59 691 59 691 -
Інші фінансові активи 18 18 - 13 13 -
Фінансові зобов’язання

Заборгованість перед 
клієнтами 236 891 236 891 - 120 843 120 843 -
Інші фінансові 
зобов’язання 373 373 - 264 264 -
Всього невизнані зміни 
в нереалізованій 
справедливій вартості - - - - - -
У таблиці порівнюються балансова вартість та справедлива вартість фінансових інструментів,  відображених у 
фінансовій звітності Банку,  за їх категоріями. Таблиця не відображає справедливої вартості нефінансових активів та 
нефінансових зобов'язань.
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Примітка 32. Операції з пов'язаними сторонами

Відповідно до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, пов’язаними 
вважаються сторони,  одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на 
операційні та фінансові рішення іншої сторони.  Оцінка активів та зобов’язань за операціями з 
пов’язаними сторонами здійснюється на основі методу  порівнювальної неконтрольованої ціни, що 
визначається як ціна на аналогічну  продукцію (товари, роботи та послуги) та реалізується не 
пов’язаній з банком особі у звичайних умовах діяльності. За операціями з пов’язаними сторонами 
банк застосовує звичайні ціни та умови тобто такі які пропонуються іншим клієнтам банку. 

Таблиця 32.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2013 року
(тис.грн.)

Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кредити та заборгованість 

клієнтів
5 926
(15%)

19
(20%)

2 Резерв під заборгованість за 
кредитами за станом на 31 
грудня 2013 року

- (1)

3 Кошти клієнтів 98 
(0,5%)

20 836
(13,1%)

5 738
(9,2%)

1 814
(18,1%)

Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2013 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Процентні доходи 918 2
2 Процентні витрати (2) (2 807) (481) (311)
9 Комісійні доходи 3 171 6 89
18 Інші операційні доходи 59
20 Адміністративні та інші 

операційні витрати (12 016)

(Таблиця 32.3.) Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 
грудня 2013 року відсутні.
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Примітка 32. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 32.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2013 року

(тис. грн.)
Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сума кредитів, наданих 

пов'язаним сторонам 
протягом періоду

25

2 Сума кредитів, погашених 
пов'язаними сторонами 
протягом періоду

(6)

Таблиця 32.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2012 року
(тис.грн.)

Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кредити та заборгованість 

клієнтів
5 850
(18%)

2 Резерв під заборгованість за 
кредитами за станом на 31 
грудня 2013 року

-

3 Кошти клієнтів 34
(0,5%)

20 558
(13,7%)

5 398
(5,9%)

409
(0,5%)

Таблиця 32.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2012 рік
(тис. грн.)

Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Процентні доходи 501
2 Процентні витрати (1) (2 821) (420) (74)
9 Комісійні доходи 3 167 1,2 30
18 Інші операційні доходи

20 Адміністративні та інші 
операційні витрати (14 424)

(Таблиця 32.7.) Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 
грудня 2012 року відсутні.
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Примітка 32. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 32.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2012 року

(тис. грн.)
Рядо
к

Найменування статті Материнськ
а компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку

Компанії 
під 

спільним 
контролем

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 
персонал

Асоційова
ні 

компанії

Інші 
пов'язані 
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сума кредитів, наданих 

пов'язаним сторонам 
протягом періоду

5 850

2 Сума кредитів, погашених 
пов'язаними сторонами 
протягом періоду

(3 500)

Таблиця 32.9. Виплати провідному управлінському персоналу
(тис. грн.)

Рядо
к

Найменування статті 2013 рік2013 рік 2012 рік2012 рікРядо
к

Найменування статті
витрати нараховане 

зобов'язання
витрати нараховане 

зобов'язання
1 2 3 4 5 6

1 Поточні виплати працівникам 786 275 766 282
2 Виплати після закінчення трудової 

діяльності
3 Інші довгострокові виплати 

працівникам
4 Виплати під час звільнення 4 2 15 5
5 Виплати інструментами власного 

капіталу банку на основі акцій

Примітка 33. Події після дати балансу

Значних змін, які б вплинули на фінансову звітність після дати балансу не відбулось. 

Від імені Правління Банку підписано та надано дозвіл на публікацію.

26 березня 2014 року

Голова Правління                                                                               В.П. Качуровський 

Головний бухгалтер                                                                           Е.Б. Пашковська   
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2011 4 3
2 2012 4 3
3 2013 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): . НіНі

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 відсотків X

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 (запишіть): . НіНі

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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Інше (запишіть): . НіНі

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети 

нестворенi 
В складi наглядової ради комiтети 

нестворенi 
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети 

нестворенi 
В складi наглядової ради комiтети 

нестворенi 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не 

отримують винагороди
Члени наглядової ради не 
отримують винагороди

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
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Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): . X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена X

Інше (запишіть) ..

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні)

так, створено 
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 3

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? 

Загальні 
збори 

акціонерів 
Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить 
до компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні



118

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): ..

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР 
про ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Ні Так Так

Статут та внутрішні документи Так Так Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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 зовнішнього аудитора? 

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) ..

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор змiнено 

вiдповiдно до вимог 
Нацiонального банку України

Зовнiшнiй аудитор змiнено 
вiдповiдно до вимог 

Нацiонального банку України

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Нацiональний банк УкраїниНацiональний банк України

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

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 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ..
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Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв Банк планує залучати iнвестицiї 
шляхом випуску акцiй. 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 20.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: 
Принципи корпоративного управлiння затвердженi загальними зборами Банку 



121

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до вимог законодавства розмiщено на 
власному сайтi: http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/ustanovchi_dokumenti.html 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи корпоративного управлiння дотримуються Банком та базуються на наступних 
принципах: Забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов’язанi з 
участю у Банку. Здiйснення наглядовою радою стратегiчного управлiння дiяльнiстю Банку, 
забезпечення ефективностi контролю з її боку за дiяльнiстю правлiння, а також пiдзвiтнiсть 
наглядової ради загальним зборам акцонерiв Банку. Здiйснення правлiнням виваженого, 
сумлiнного та ефективного керiвництва поточною дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть правлiння 
наглядовiй радi та загальним збора акцiонерiв. Своєчасне розкриття повної та достовiрної 

iнформацiї про Банк, в тому числi про його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, 
структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень 
акцiонерами та клiєнтами Банку. Ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку. 
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Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)Звіт про фінансовий стан (Баланс)Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за станом на 31.12.2013  
 (число, місяць, рік)  

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4

АКТИВИАКТИВИАКТИВИАКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 74416 48339
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України 1502 680

Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 8 0 0

Кошти в інших банках 9 0 8922
Кредити та заборгованість клієнтів 10 211435 109085
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 59970 59691
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 6561 8743
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 0 0

Відстрочений податковий актив 25 34
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 9778 8321
Інші фінансові активи 17 18 13
Інші активи 18 1131 1499
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 19 0 0

Усього активів 364836 245327
ЗОБОВ'ЯЗАННЯЗОБОВ'ЯЗАННЯЗОБОВ'ЯЗАННЯЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 0 0
Кошти клієнтів 21 236891 120843
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 26
Відстрочені податкові зобов’язання 53 36
Резерви за зобов’язаннями 24 643 73
Інші фінансові зобов'язання 25 373 264
Інші зобов'язання 26 950 258
Субординований борг 27 0 0
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 238910 121500
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛВЛАСНИЙ КАПІТАЛВЛАСНИЙ КАПІТАЛВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 120005 120005
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4011 2266
Резервні та інші фонди банку 1660 1590
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Резерви переоцінки 29 250 -34
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 125926 123827
Усього зобов'язань та власного капіталу 364836 245327

Примітки Згiдно аудиторського висновку:
Примiтки 6 -19 є невiд’ємною частиною Звiту про фiнансовий стан (Баланс) та 
розшифровують вiдповiднi його рядки. Данi рядкiв Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс) вiдповiдають аналогiчним даним рядкiв Звiту про прибутки i збитки 
та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), рядкiв Звiту про рух 
грошових коштiв, рядкiв Звiту про змiни у власному капiталi та Примiток. 
Суми нарахованих доходiв та витрат, якi включено до рядкiв Звiту про 
фiнансовий стан (Баланс) розкрито у примiтках 6 -19.

Затверджено до випуску та підписано    
26.03.2014 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)
Пашковська Е.Б.,044-492-91-10Пашковська Е.Б.,044-492-91-10  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



124

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)

за 2013 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4

Процентні доходи 31 33370 23872
Процентні витрати 31 -13597 -5106
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 19773 18766
Комісійні доходи 32 9202 2241
Комісійні витрати 32 -77 -66
Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку 0 0

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості 43 0 0

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки через 
прибутки або збитки

-99 0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 11 0 0

Результат від операцій з іноземною валютою 521 194
Результат від переоцінки іноземної валюти -330 21
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 0 0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

9, 10 0 0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23 0 0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 9, 10 84 -45

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 -2

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 12 0 0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -570 -67
Інші операційні доходи 33 205 20
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -26666 -19322
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 2043 1740
Витрати на податок на прибуток 35 -228 -342
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1815 1398
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 19 0 0

Прибуток/(збиток) за рік 1815 1398
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків 0 0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності 0 0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 0 0
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Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 29 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 0 0
Усього сукупного доходу за рік 1815 1398

    
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 1815 1398
неконтрольованій частці 0 0

    
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 1815 1398
неконтрольованій частці 0 0

    
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.161 0.135
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 0 0

    
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 0 0

    
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 
банку: 36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.161 0.135
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію за рік 0 0

Примітки Згiдно аудиторському висновку:
Примiтки 21-26 є невiд’ємною частиною Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) та розшифровують вiдповiднi 
його рядки. Данi рядкiв Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
(Звiт про фiнансовi результати) вiдповiдають аналогiчним даним у рядкiв Звiту  
про фiнансовий стан(Баланс), Звiту про рух грошових коштi, Звiту про змiни у 
власному капiталi. 

Затверджено до випуску та підписано    
26.03.2014 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)
Пашковська Е.Б.,044-492-91-10Пашковська Е.Б.,044-492-91-10  Головний бухгалтер Е.Б. Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік

Найменування 
статті Примітки

Належить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банкуНалежить власникам банку

Неконтрольована 
частка

Усього 
власного 
капіталу

Найменування 
статті Примітки статутний 

капітал
емісійні 
різниці

резервні, 
інші фонди 
та резерви 
переоцінки

нерозподілений 
прибуток усього

Неконтрольована 
частка

Усього 
власного 
капіталу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на 
кінець періоду, 
що передує 
попередньому 
періоду (до 
перерахунку)

120005 0 1556 2266 123827 0 123827

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлення 
помилок та 
вплив переходу 
на нові та/або 
переглянуті 
стандарти і 
тлумачення

5 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок 
попереднього 
періоду

120005 0 1556 2266 123827 0 123827

Усього 
сукупного 
доходу

29 0 0 0 1815 1815 0 1815

Емісія акцій: 28
номінальна 
вартість 0 0 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, 
що викуплені в 
акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання 
компаній 48 0 0 0 0 0 0 0

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на 
кінець 
попереднього 
періоду

120005 0 1556 2266 123827 0 123827

Усього 
сукупного 
доходу

29 0 0 0 1815 1815 0 1815

Емісія акцій: 28
номінальна 
вартість 0 0 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, 
що викуплені в 
акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
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анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання 
компаній 0 0 0 0 0 0 0

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на 
кінець звітного 
періоду

120005 0 1910 4011 125926 0 125926

Примітки Згiдно аудиторському висновку:
За станом на звiтну дату у Банка немає залишку за незареєстрованим 
статутним капiталом. Неконтрольована частка у власному капiталi Банку 
вiдсутня.
Данi рядкiв «Звiт про змiни у власному капiталi» вiдповiдають аналогiчним 
даним «Звiту про фiнансовий стан (Баланс)», «Звiту про сукупнi прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд», «Звiту про рух грошових коштiв» та 
Примiток.

Затверджено до випуску та підписано    
26.03.2014 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)
Пашковська Е.Б.,044-492-91-10Пашковська Е.Б.,044-492-91-10  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 0 0
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 0 0

Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 0 0
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях

0 0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 9, 17 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності 0 0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 9, 17 0 0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 0 0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 10 0 0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0

Придбання асоційованих компаній 11 0 0
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Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності 0 0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 17 0 0

Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від фінансової діяльності 0 0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 
України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений Звiт про рух грошових 
коштiв на кiнець дня 31 грудня 2013 (прямий метод) оскiльки, Банк складає 
Звiт про рух грошових коштiв на кiнець дня 31 грудня 2013 за непрямим 
методом.

Затверджено до випуску та підписано    
26.03.2014 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)
Пашковська Е.Б.,044-492-91-10Пашковська Е.Б.,044-492-91-10  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 1815 1398
Коригування:Коригування:Коригування:Коригування:
Знос та амортизація 436 241
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів -726 800

Амортизація дисконту/(премії) 151 -792
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 0 0

Результат операцій з іноземною валютою 162 0
(Нараховані доходи) -1338 929
Нараховані витрати 1085 -49
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 926 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
діяльності 0 0

Інший рух коштів, що не є грошовим 521 1135
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях

3032 3662

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України -822 -170

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 9012 -9012
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів -102360 -8442

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 2 21

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 367 -305
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 116048 49591
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 1362 213

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності до сплати податку на 
прибуток

26641 35558

Податок на прибуток, що сплачений -203 -209
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності 26438 35349

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 -88398
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 9, 17 0 33783
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Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 0 0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 10 0 0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0

Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 2048 0
Придбання основних засобів 14 -2141 -339
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 -268 -146
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від інвестиційної діяльності -361 -55100

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 28159
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 -3500
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 17 0 0

Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від фінансової діяльності 0 24659

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 
кошти та їх еквіваленти 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів 26077 4908

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 48339 43431
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 74416 48339

Примітки Згiдно аудиторському висновку:

Затверджено до випуску та підписано    
26.03.2014 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)
Пашковська Е.Б.,044-492-91-10Пашковська Е.Б.,044-492-91-10  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)


