
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.
26.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 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

0443643490 3643491

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 26.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень Цiннi папери України" 77  27.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

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

в мережі
Інтернет 27.04.2016

 (адреса сторінки)  (дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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
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2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

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)

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 
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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 2014, 2015 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; 
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– В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений Звiт про рух грошових 
коштiв за станом на 31 грудня 2015 (на кiнець дня) (прямий метод) оскiльки, 
Банк складає Звiт про рух грошових коштiв за станом на 31 грудня 2015 (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

Нацiональний банк України 

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32003111301026

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



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

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.

 

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
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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.

 

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

серiя АЕ
№ 286852

23.04.2014

Нацiональна
комiсiя з

цiнних паперiв
та фондового

ринку

Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї з 23.04.2014 - необмежений

 

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

серiя АЕ
№ 286853

23.04.2014

Нацiональна
комiсiя з

цiнних паперiв
та фондового

ринку

Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї з 23.04.2014 - необмежений

 

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

серiя АЕ
№ 286855

23.04.2014

Нацiональна
комiсiя з

цiнних паперiв
та фондового

ринку

Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї з 23.04.2014 - необмежений

 

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 - 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
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Опис Термiн 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
02068Україна м. Київ вул

Ахматової, 3
0

АТ "АСПРА ФIНАНЦ
ХОЛДИНГ АГ"

09.893.434
8001Швейцарiя м. Цюрих

Нюшелерштрассе 31
46.3104

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

53.6896

Усього 100

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 роботи (років)**

12

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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015 20.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначенi статутом Банку. Вiдповiдно до 
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статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки. Розмiр виплаченої Банком 
винагороди за 2015 р. становить - 
104852,09 грн.
Змiни в персональному складi щодо голови наглядової ради в звiтному перiодi 
вiдбувались.Загальними зборами акцiонерiв i Банку 21.04.2015 р. прийнято рiшення про 
припинення повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовни та обрання 
повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовни:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 12 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 роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015 20.04.2018

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.
Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 21.04.2015 р. 
прийнято рiшення про:
- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Новiкова Владислава Олександровича та 
обрання членом Наглядової Ради Банку Новiкова Владислава Олександровича. Посади, якi обiймав
Новiков В.О. протягом останнiх п’яти рокiв: голова правлiння, заступник голови правлiння. . 
Термiн, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Новiкова В.О., загальними зборами не 
визначено. Пакетом акцiй Банку не володiє. 
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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

Тарновська Iрина Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Повна вища.

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiце-президент Корпорацiї «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.07.2015 05.07.2018

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.
Пенсiонер, на даний час тимчасово не працює.
Загальними зборами акцiонерiв Банку 06.07.2015 р. прийнято рiшення про обрання повноважень 
членом Наглядової Ради Банку Тарновської Iрини Миколаївни. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи -42 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
05.2010–06.2010 Помiчник-консультант народного депутата України;
10.2011 – 12.2011 Радник президента Корпорацiї «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»;
12.2011-06.2015 - Вiце-президент Корпорацiї «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
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
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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 роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "АВАНТ БАНК", вiце-президент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.12.2011 05.12.2017

9) Опис

Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi статутом Банку. 
Розмiр виплаченої Банком винагороди за 2015 р. становить - 152726,96 грн.
Вiдповiдно до Додаткової угоди до Контракту вiд 05.12.2011 строк дiї контракту подовжений до 05 
грудня 2017р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 10 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 роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Юнiбанк" м. Єреван, керуюча фiлiї "Кентрон".
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2009 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi статутом Банку. Розмiр виплаченої 
Банком винагороди за 2015 р. становить - 271462,49 грн.
Змiни в персональному складi щодо заступника голови правлiння в звiтному перiодi не 
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 27 рокiв, 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**

1967

5) освіта**

Повна вища.

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Iнтербанк", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.10.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi статутом Банку. Розмiр виплаченої 
Банком винагороди за 2015 р. становить - 123044,88 грн.
Змiни в персональному складi щодо члена правлiння в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 21 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
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Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербина (Деребера) Свiтлана Петрiвна

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 роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", заступник начальника вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.11.2015 безстроково

9) Опис

Рiшенням наглядової ради Банку 04.11.2015 р. прийнято рiшення про призначення членом 
правлiння Банку Дереберу Свiтлану Петрiвну. Прийнято Щербину (Дереберу) С.П. на посаду 
директора юридичного департамента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Термiн, на який призначено Щербину (Дереберу) С.П. на посаду члена правлiння, рiшенням
наглядової ради не визначено. 
Розмiр виплаченої Банком винагороди за 2015 р. становить - 12380,95 грн.
Посади, якi обiймала Деребера С.П. протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу,
директор юридичного управлiння, заступник директора юридичного департамента, заступник 
начальник вiддiлу. Пакетом акцiй Банку не володiє. 
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

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буркиця Вiктор Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

Повна вища.

6) стаж роботи (років)**
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18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВАНТ-БАНК", заступник голови правлiння-член 
правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi статутом Банку.
Розмiр виплаченої Банком винагороди за 2015 р. становить - 127106,34 грн.
Змiни в персональному складi щодо заступника голови правлiння в звiтному перiодi не 
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 
Термiн, на який призначено Буркицю В.Г. на посаду члена правлiння не визначено. Посади, якi 
обiймав Буркиця В.Г. протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння, заступник директора 
департаменту, вiце-президент, заступник голови правлiння-член правлiння. Пакетом акцiй Банку не
володiє. 
Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.
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

Хiмiчук Володимир Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

Повна вища.

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ «Позняки-Жил-Буд» Заступник голови правлiння з питань безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.07.2015 05 липня 2018

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.
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Працює АТ «Позняки-Жил-Буд» Заступник голови правлiння з питань безпеки
Загальними зборами акцiонерiв Банку 06.07.2015 р. прийнято рiшення про обрання повноважень 
членом Наглядової Ради Банку Тарновської Iрини Миколаївни. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 41 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
05.2009-07-2010 - заступник директора
01.2011-07.2013 - голова районної державної адмiнiстрацiї

* 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

Климчук Максим Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

Повна вища.

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з питань безпеки ТОВ «Фартал ЛТД» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.07.2015 26 липня 2018

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.
Працює АТ «Позняки-Жил-Буд» Заступник голови правлiння з питань безпеки
Загальними зборами акцiонерiв Банку276.07.2015 р. прийнято рiшення про обрання повноважень 
членом Наглядової Ради Банку Тарновської Iрини Миколаївни. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 4 рокти.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
травень 2011 – квiтень 2012- Начальник служби безпеки готелю «Турист»;
квiтень 2012 - червень 2014 - помiчник голови правлiння з питань безпеки ПрАТ Київо-
Днiпровському МППЗТ.
вересень 2014- липень 2015 головний фахiвець з iнформацiйної безпеки ТОВ НВФ 
«СТРОМКОМПЛЕКТ»

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
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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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Кількість

акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

АТ "АСПРА ФIНАНЦ
ХОЛДИНГ АГ"

09.893.434
8001 Швейцарiя м. Київ -

Цюрих Нюшелерштрассе 31
5234 46.3104 5234 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Фiзична особа 6068 53.6896 6068 0 0 0

Усього 11302 100 11302 0 0 0

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

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

21.04.2015

Кворум 
зборів**

100

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада банку. Особа, що подавала 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - голова правлiння. 
Порядок денний: 
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 2014 р.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної 
комiсiї Банку за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку банку за 2014 р. 
5. Затвердження змiн до статуту банку.
6. Припинення повноважень членiв наглядової ради банку.
7. Обрання членiв наглядової ради банку. 
8. Припинення дiяльностi ревiзiйної комiсiї банку.
Результати розгляду питань порядку денного: по всiх питаннях рiшення прийнято 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Збори вiдбулись.

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

06.07.2015

Кворум 
зборів**

100

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада банку. Особа, що подавала 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - голова правлiння. 
Порядок денний: 
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 положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння.
3. Припинення повноважень членiв наглядової ради Банку.
4. Обрання членiв наглядової ради Банку. 
Результати розгляду питань порядку денного: по всiх питаннях рiшення прийнято 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй.Збори вiдбулись.

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

27.07.2015

Кворум 
зборів**

100

Опис Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада банку. Особа, що подавала 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - голова правлiння. 
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Порядок денний: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв;
обрання лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень членiв наглядової ради Банку.
3. Обрання членiв наглядової ради Банку. 
Результати розгляду питань порядку денного: по всiх питаннях рiшення прийнято 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй.Збори вiдбулись.

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

11.12.2015

Кворум 
зборів**

0

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада банку. Особа, що подавала 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - голова правлiння. 
Порядок денний: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв;
обрання лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень членiв наглядової ради Банку.
3. Обрання членiв наглядової ради Банку. 
Загальнi збори Банку не мали кворуму, оскiльки не зареєстровано жодного акцiонера.
Загальнi збори Банку не вiдбулись.

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

31.12.2015

Кворум 
зборів**

0

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада банку. Особа, що подавала 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - голова правлiння. 
Порядок денний: 
1. Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; 
затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв;
обрання лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень членiв наглядової ради Банку.
3. Обрання членiв наглядової ради Банку. 
Загальнi збори Банку не мали кворуму, оскiльки не зареєстровано жодного акцiонера.
Загальнi збори Банку не 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 Аудит здiйснений згiдно з Договором № 491 На проведення аудита 
фiнзвiтностi за 2015 рiк,, що укладений 04.09.2015 р. мiж ТОВ «АФ 
«АКТИВ-АУДИТ» та АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК».
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 .строк дiї якого рiшенням АПУ вiд 
28.01.2016р. за № 321/3 продовжено до 28.01.2021р., 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 12.03.2013 р. до 
24.02.2016 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 
паперiв серiя П №000356, видане 12.02.2016р., строк дiї до 28.01.2021р.

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

.

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 
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обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 28.08.2013 р.

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 2015 р. Банк користувався послугами щодо страхування кредитних 
ризикiв вiдповiдно 
до Договору № 05-03/26 добровiльного срахування кредитiв вiд 30 сiчня
2015 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

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
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X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість акцій

(грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.01.2012 03/1/2012
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000027395
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10618.00 11302 120004636.00 100

Опис

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 внутрiшньому фондовому ринку України.
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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 2015 р. злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Банку не вiдбувалось.

 

За станом на 31.12.2015 р. до системи Банку входить 1 вiддiлення: 
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. 

 

За 2015 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить - 72 
осiб. 
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець року - 79 особи.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
станом за 2015 рiк становить - 1 особа. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. 
Фонд оплати працi за 2015 рiк становить - 5055,05 тис.грн. 
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 234,4 тис.грн. Збiльшення вiдбулося
у зв’язку зi збiльшенням суми iндексацiї працiвникiв.
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 2015 р. будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
було.

 

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". Введення в експлуатацiю основних засобiв та 
нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю придбання), яка включає в 
себе всi витрати на їх придбання, згiдно з актом приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) 
основних засобiв ОЗ-1, форма якого затверджена наказом Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995 
№352 та Актом 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 основних засобiв та нематерiальних активiв 
нараховуються прямолiнiйним методом за кожним об'єктом протягом всього строку використання. 
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно з вiднесенням на вiдповiднi рахунки витрат. 
Протягом 2015 р. Банк не створював резерв на вiдшкодування можливих збиткiв банку вiд 
операцiй з цiнними паперами та iнших вкладень у статутнi капiтали пiдприємств. Бухгалтерський 
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облiк цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з 
цiнними паперами в банках України", затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 22.06.2015 № 
400, 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, професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами та депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, послуги 
електронних переказiв за системами "Western Union", "MoneyGram".

 

За останнi п'ять рокiв вiдбулись наступнi основнi придбання активiв: комп'ютерне обладнання та 
обчислювальна технiка (сервери); термiнальне обладнання, охоронне обладнання; продаж: 
примiщення, iнше майно (меблi)

 

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 01.01.2016 р. орендованi Банком основнi засоби складають 52,2 % в структурi загальної 
суми основних засобiв Банку. Загальна сума основних засобiв (за залишковою вартiстю) станом на 
01.01.2016 р. складає 1 753 тис. гривень. Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi, знаходяться у виробничих примiщеннях за адресами Головного банку 
та безбалансових вiддiленнь. Банк не має основних засобiв в заставi. Для амортизацiї основних 
засобiв банком застосовується прямолiнiйний метод нарахування.

 

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.
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В 2015 роцi Банком здiйснено сплату наступних штрафних санкцiй :
- 512,69 грн. сплата пенi контрагентам за несвоєчасну сплату послуг; 
- 38 656,35 грн. штраф за порушення податкового законодавства. 

 

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 31.12.2015 р. є 4 договори укладених Банком, але ще не виконаних за цiнними 
паперами.
1. ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ № БВ 2-14/12/2015; 552ДВК вiд 14 грудня 
2015 р., 
загальна сума договору - 23 895 000,00 грн.;
2. ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ № 636ДД вiд 31 грудня 2015р.; загальна 
сума договору - 
23 976 000,00 грн.;
3. ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ № 635ДД вiд 31 грудня 2015р.; загальна 
сума договору -
5 145 000,00 грн.;
4. ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ № 637ДД вiд 31 грудня 2015р.; загальна 
сума договору -
26 793 000,00 грн.
Прибутки вiд виконання цих договорiв не очiкуються.

 

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.

 

Планується, зокрема, подальший активний розвиток у напрямку максимального задоволення 
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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 немає 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.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

4764 1753 0 0 4764 1753

будівлі та споруди 2887 0 0 0 2887 0

машини та 
обладнання

1809 1200 0 0 1809 1200

транспортні 
засоби

0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 68 553 0 0 68 553

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

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна 
нерухомість

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 4764 1753 0 0 4764 1753

Опис 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 - 8 671 тис.грн., на кiнець перiоду - 3 661 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-12 667 тис.грн., на кiнець перiоду - 7 657 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1)Власнi основнi засоби: на початок перiоду - 3 907 тис.грн., на кiнець - 1 908 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 - 7 903 тис. грн., на кiнець перiоду - 5 904 
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тис.грн. 
Ступiнь зносу власних основних засобiв на кiнець перiоду:
1)машини та обладнання: 99,3%;
2)iнструменти та прилади, iнвентар (меблi) та iншi: 0,7%. 
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй 
дiяльностi в повному обсязi.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:
Станом на 01.01.2016 р. Банк не здiйснював переоцiнку основних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтент не має.

3. Інформація про зобов'язання емітента

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 3 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 278967 X X

Усього зобов'язань X 278970 X X

Опис: Згiдно аудиторського висновку:
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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

21.04.2015 21.04.2015
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

06.07.2015 06.07.2015
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

27.07.2015 27.07.2015
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

04.11.2015 18.11.2015
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

21.04.2015 18.03.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

06.07.2015 18.06.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

27.07.2015 10.07.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

11.12.2015 26.10.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

31.12.2015 16.11.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

31.12.2015 19.11.2015
Відомості про проведення

загальних зборів

18.11.2015 18.11.2015
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 2015

Думка аудитора*** умовно-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 - 30785437
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фізичної особи)

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 лютого
2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської фiрми «АКТИВ-АУДИТ»
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО – IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року

Цей «Аудиторський висновок (звiт)» адресується: 
керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО – IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК»;
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО – IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО – IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», Банк), а саме: 
Звiту про фiнансовий стан (Балансу), Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi 
результати), Звiту про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал), Звiту про рух грошових коштiв, 
складених станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року, а також Примiток до звiтiв (далi – рiчна фiнансова звiтнiсть, 
фiнансовi звiти), якi додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових 
звiтах у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та 
застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовiрностi зазначеної фiнансової звiтностi 
на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки 
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 
надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. 
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка
розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали 
заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки 
аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання 
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної 
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами проведеного аудиту ми вважаємо, що на звiтну дату вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi мають бути збiльшенi резерви за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв та коштами в iнших 
банках на суму 1 437 тис. грн. Сума збiльшення резерву за результатами аудиту не перевищує суму прибутку, 
отриманого Банком за результатами звiтного року, та не призведе до порушення нормативiв капiталу та iнших 
економiчних нормативiв Банку.
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Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно - 
позитивної думки», подана нижче фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, та повно
подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вiдповiдно до вимог Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний 
фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО – IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» на дату її складання.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть» до рiчної 
звiтностi, де зазначається, що на сьогоднi банкiвська система України знаходиться пiд впливом негативних явищ, 
пов'язаних iз полiтичною та економiчною кризою в країнi, високою волатильнiстю валютного ринку. Вплив зазначених
обставин на результати дiяльностi i фiнансовий стан Банку в майбутньому достовiрно оцiнити неможливо. 
Ми звертаємо увагу на розмiр статутного капiталу Банку, який станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року складає 120 
005 тис. грн. та станом на звiтну дату вiдповiдає вимогам законодавства щодо мiнiмального розмiру капiталу банкiв, 
проте вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України має бути збiльшений до 200 000 тис. грн. в строк до 11 липня 
2017 року.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги зазначенi питання.
Додаток:
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку.

15 квiтня 2016 року

Директор 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» 
В.М. Мнiщенко 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням 
АПУ вiд 28.01.2016р. №321/3 до 28.01.2021р.)

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000356, видане 12.02.2016р., строк дiї до 28.01.2021р. 
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення 
аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р. до 01.01.2020р.)

Мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б 
Аудитор 
Н.В. Домарєва
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2) 
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Публічне акціонерне товариство
«Український будівельно-інвестиційний банк»
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Річна фінансова звітність 
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  Зміст Ст.
Висновок та звіт  незалежного аудитора щодо фінансової звітності 
Звіт про фінансовий стан (Баланс) 3
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) 4
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 5
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 6
Примітка 1. Інформація про банк 8
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 10
Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 12
Примітка 4. Принципи облікової політики  13
Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності 39
Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 44
Примітка 7. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток

44

Примітка 8. Кошти в інших банках 45
Примітка 9.  Кредити та заборгованість клієнтів 46
Примітка 10. Цінні папери у портфелі банку на продаж 52
Примітка 11. Цінні папери у портфелі банку до погашення 54
Примітка 12. Інвестиційна нерухомість 55
Примітка 13. Основні засоби та нематеріальні активи 56
Примітка 14. Інші фінансові активи 58
Примітка 15. Інші активи 60
Примітка 16. Необоротні активи, утримувані для продажу та активи групи вибуття 60
Примітка 17. Кошти клієнтів 61
Примітка 18. Резерви за зобов'язаннями 62
Примітка 19. Інші фінансові зобов'язання 62
Примітка 20. Інші зобов'язання 63
Примітка 21. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 63
Примітка 22. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного доходу) 64
Примітка 23. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 64
Примітка 24. Процентні доходи та витрати 65
Примітка 25. Комісійні доходи та витрати 65
Примітка 26. Інші операційні доходи 66
Примітка 27. Адміністративні та інші операційні витрати 66
Примітка 28. Витрати на сплату податку на прибуток 67
Примітка 29. Прибуток /(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 69
Примітка 30. Операційні сегменти 70
Примітка 31. Управління фінансовими ризиками 73
Примітка 32. Управління капіталом 83
Примітка 33. Потенційні зобов’язання банку 84
Примітка 34. Похідні фінансові інструменти 85
Примітка 35. Справедлива вартість активів та зобов’язань 86
Примітка 36. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 89
Примітка 37. Операції з пов’язаними сторонами 91
Примітка 38. Події після дати балансу 93
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
ЗА  2015  РІК

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

на кінець дня 31 грудня 2015 року
                                                                                                                                                (тис. грн.) 

Назва статті Приміт-
ки

31.12.2015 31.12.2014

1 2 3 4

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 18 726 87 943 
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

7 - 57 098

Кошти в інших банках 8 10 29
Кредити та заборгованість клієнтів 9 107 963 299 510
Цінні папери в портфелі банку на продаж 10 - 5 010
Цінні папери в портфелі банку до погашення 11 169 138 -
Інвестиційна нерухомість 12 - 6 427
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток

239 -

Відстрочений податковий актив 28 71 64
Основні засоби та нематеріальні активи 13 3 291 9 816
Інші фінансові активи 14 69 860 3 139
Інші активи 15 2 741 1 220
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

      16    36 080 -

Усього активів 408 119 470 256
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Кошти клієнтів 17 277 272 336 270
Відстрочені податкові зобов’язання 28 3 44
Резерви за зобов’язаннями 18 - 1 160
Інші фінансові зобов’язання 19 324 2 596
Інші зобов’язання 20 1 371 2 495
Усього зобов’язань 278 970 342 565
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 21 120 005 120 005
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 315 5 480
Резервні та інші фонди банку 1 829 1 751
Резерви переоцінки 22 - 455
Усього власного капіталу 129 149 127 691
Усього зобов’язань пасивів та власного капіталу 408 119 470 256

Затверджено до випуску та підписано 11 квітня 2016 року                   

Голова Правління В.П. Качуровський
Головний бухгалтер Е.Б. Пашковська 

Примітки 6 -28  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 -28.
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати)
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

на кінець дня 31 грудня 2015 року
                                                                                                                            (тис. грн.) 

Назва статті Примітки 2015 рік 2014 рік
2 3 4 5

Процентні доходи 24 44 290 61 791

Процентні витрати 24 (23 374) (34 964)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 20 916 26 827

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

9 (12 423) (4 896)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після
створення  резерву  під  знецінення  кредитів  та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

8 493 21 931

Комісійні доходи 25 8 334 16 541

Комісійні витрати 25 (349) (4 836)

Результат  від  операцій  з  фінансовими  інструментами,  що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

41 438 1 705

Результат від  продажу цінних  паперів  у  портфелі  банку  на
продаж

569

Результат від операцій з іноземною валютою (4 251) (473)

Результат від переоцінки іноземної валюти 1 730 (27)

Чисте  (збільшення)  зменшення  резервів  під  знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

14 (19 503) (66)

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 18 1 160 (517)

Інші операційні доходи 26 331 95

Адміністративні та інші операційні витрати 27 (35 997) (32 135)

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1 955 2 218

Витрати на податок на прибуток 28 (42) (658)

Прибуток/(збиток)  від діяльності, що триває: 1 913 1 560

Прибуток/(збиток) за рік 1 913 1 560

Усього сукупного доходу за рік 1 913 1 560

Прибуток/збиток, що належить:
власникам банку 1 913 1 560

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 1 913 1 560

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 29 169,22 138,01

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку
грн.

169,22 138,01

Чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію за рік грн.. 169,22 138,01

Затверджено до випуску та підписано 11 квітня 2016 року      

Голова Правління В.П Качуровський
Головний бухгалтер Е.Б. Пашковська 

Примітки  9-29  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 2015 рік
                                                                                                                                                                (тис. грн)

Назва статті Належить власникам банку Некон
трольо

вана
частка

Усього
власного
капіталу

статутний
капітал

(прим.21)

емісійні
різниці

резервні,
інші

фонди та
резерви

переоцінк
и

нерозпо
ділений
прибуто

к

усього

1 2 3 4 5 6 7 8
Залишок на 31.12.2013 120 005 - 1 910 4 011 125

926
 - 125 926 

Скоригований залишок на  
01.01.2014

120 005 - 1 910 4 011 125
926

 - 125 926 

Залишок на 31.12.2014 120 005 - 2 206 5 480 127
691

 - 127 691 

Усього скупного доходу  - - - 1 913 1 913   - 1 913 
Формування фондів  - - 78 (78) - - -
Резерви переоцінки  - - (455) - (455) - (455) 
Залишок на 31.12.2015 120 005 - 1 829 7 315 129

149
- 129 149 

Затверджено до випуску та підписано 11 квітня 2016 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 2015 рік               

 

Назва статті Примітки 2015 рік 2014 рік

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1 955 1 560

Коригування:  

Знос та амортизація  844 844

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів  31 914 (5 479)

Амортизація дисконту/(премії)  3 6 853
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток (41 438) 1 705

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами (2 333) 8 300

Результат операцій з іноземною валютою 4 853 (8 800)

(Нараховані доходи)  (427) 46

Нараховані витрати  789  3 398

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  (913) -

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності  - -

Інший рух коштів, що не є грошовим (5 586) 197

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до
змін в операційних активах та зобов'язаннях

 
(10 339) 8 624

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів в НБУ  -  1502

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 57 098 (55 293)

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  - -

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів  175 322 (93 492)

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  (69 632) (10)

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  (1 521) (88)

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  (59 025) 95 935

Чисте збільшення/(зменшення) резервів зобов'язань (1 160) -

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань (2 272) 2 224

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  (1 124) -

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної
діяльності до сплати податку на прибуток

  
87 347 (40 598)

Податок на прибуток, що сплачений (239) (273)

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної
діяльності

 
87 108 (40 871)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

                1
0 5 010 55 104

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення* 11 (169 138) -

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12 6 695 -

Придбання основних засобів 13 (1 582) (566)

Надходження від реалізації основних засобів 13 3 176

Придбання нематеріальних активів 13 (486) (140)

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
інвестиційної діяльності (156 325) 54 398
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ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій - -

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій - -

Отримання інших залучених коштів - -

Повернення інших залучених коштів - -

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової 
діяльності - -

Чисте збільшення/(зменшення) 
грошових коштів та їх еквівалентів (69217) 13 527

Грошові кошти та їх еквіваленти на 
початок періоду

6

87 943 74 416

Грошові кошти та їх еквіваленти на 
кінець періоду

6

18 726 87 943

*Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

Затверджено до випуску та підписано 11 квітня 2016 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.
Країна, в якій зареєстрований банк – Україна 
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.
Банк розпочав свою діяльність з 13 липня 2004 року.

Дата звітності: 31 грудня 2015 року (на кінець дня). 

Звітний період: 2015 рік. Річна звітність затверджена 11.04.2016р. Правлінням Банку.

Річна фінансова звітність за 2015 рік складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів
фінансової звітності. 
Станом  на  кінець  дня  31.12.2015  року  АТ  «УКРБУДІНВЕСТБАНК»   має  на  балансі  1
відділення, а саме:
- Західна регіональна дирекція АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» у м. Львові, яке знаходиться
за адресою: 79008, м. Львів, вул. Пекарська,3;

На кінець дня 31.12.2014  на балансі Банку було 4 відділення: 2 в Київському регіоні та 2 у
місті  Львові.  У  звітному  році  відповідно  до  рішень   Правління  Банку  3  відділення   було
закрито. 
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 Національного банку України.  

 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

Істотною участю в Банку на кінець звітного періоду володіли наступні акціонери: 

1.   АТ  «АСПРА  ФІНАНЦ  ХОЛДИНГ  АГ»(Швейцарія)  пряма  участь  в  розмірі  46,3104%.
Опосередкованою участю в Банку в розмірі  46,3104% статутного капіталу за цим акціонером
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володіє  –  Едванс  Інвест  Фаундейшн  єдиним  бенефіціаром  якого  є  Сінан  Бодмер.  Частка
іноземного інвестора склала 46,3104%.

2. Мхітарян Нвєр Мнацаканович (Україна). Пряма участь в розмірі  53,6896 статутного капіталу
Банку.

Зареєстрований статутний капітал станом на 01.01.2016 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 «АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ 
АГ» Швейцарія 46,3104 5 234 55 574 612
Мхітарян Нвєр Мнацаканович Україна 53,6896 6 068 64 430 024
Разом  100 11 302 120 004 636

Слід зазначити, що змін у складі засновників та їх участі в статутному капіталі Банку  в
порівнянні з попереднім звітним періодом не відбувалось. 

Частка керівників Банку у статутному капіталі АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» відсутня.    
Відповідно до статті 34 Закону України «Про банки та банківську діяльність», акціонер

Банку  -  Мхітарян  Нвєр  Мнацаканович  (ІНН  2208219213)  -  повідомив  АТ
"УКРБУДІНВЕСТБАНК"  і  Національний  банк  України  про  наміри  щодо  зменшення  своєї
участі у Банку шляхом відчуження належних йому акцій іншій фізичний особі.

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
        

За підсумком 2015 року,  згідно з  розрахунками Мінекономрозвитку,  скорочення  ВВП
уповільнилось до 10%, в той час як у І кварталі падіння ВВП становило 17,2%. Покращення
динаміки ВВП у 2015 році біло сформовано як статистичними, так і економічними чинниками,
а  саме:  поступовим  відновленням  виробничої  активності,  географічною  переорієнтацією
українського  експорту  (зокрема,  в  країни  ЄС,  Азії  та  Африки),  макроекономічною
стабілізацією, пристосуванням суб`єктів господарювання до сформованих економічних умов та
покращенням економічних очікувань.

Так,  в  жовтні  2015  року  рейтингове  агентство  Standard  &  Poor's  підвищило
довгостроковий  та  короткостроковий  суверенний  кредитний  рейтинг  України  в  іноземній
валюті  до  рівня  "В-/В"  з  "SD/D".  В  листопаді  2015  року  агентство  "Fitch"  підвищило
довгостроковий короткостроковий рейтинги дефолту емітента України в іноземній валюті до
"ССС/С" з "RD/RD", та агентство "Moody`s" підвищило суверенний рейтинг України до "Саа3"
з "Са".

Чистий притік іноземних інвестицій за даними платіжного балансу у 2015 р. становив
3,1 млрд. дол. США проти 0,3 млрд. дол. США у 2014р.

Банківська система

Розвиток  банківського  сектору  є  необхідною  умовою  нормального  функціонування
економіки  будь-якої  країни.  Тільки  через  ефективну  банківську  систему  можна  здійснити
реструктуризацію  економіки,  якої  так  потребує  Україна.  Крім  того,  надійний  і  розвинений
банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль в стабілізації економіки країни.

Банківський  сектор  України  в  процесі  реформування  2015  р.  зіткнувся  з  низкою
проблем, серед яких можна виділити:

1. Значне скорочення числа банків в Україні за 2014-2015 рр. - в 68 банків була введена
тимчасова  адміністрація Фондом гарантування  вкладів  фізичних  осіб.  Практично  всі  банки
направляються  на  ліквідацію.  Станом  на  01.01.2016  року  в  Україні  функціонує  117
платоспроможних банків, проти 163 банків станом на 01.01.2015р.

2.  Зростання недовіри  до банків,  що спровоковане  важкою економічною ситуацією в
Україні.  Протягом  2014-2015  років  банки  України  втратили  15,6  млрд.  грн.  депозитів  в
національній валюті або 3,9%. 
 3. Девальвація національної грошової одиниці. За останні роки гривня девальвувала по
відношенню до долара США більше ніж в 3 рази. Така різка девальвація привела до зростання
проблемної  заборгованості  клієнтів  перед  банками  (обслуговування  валютних  іпотечних
кредитів стало неможливим для більшості позичальників) та як наслідок до збільшення обсягів
відрахувань до резервів під кредитні операції.

4.  І  ще одним наслідком девальвації  є  зростання  валютних активів  і  зобов'язань,  що
призвело  до високого  рівня  збитковості  в  2015 р.  та  необхідність  докапіталізації  більшості
банків.  За  оцінками  експертів,  дефіцит  капіталу  банківського  сектору  України  складає  120
млрд. грн., і це за умови відсутності подальшої девальвації.

5.  Подорожчання  кредитних  ресурсів  в  Україні,  що  зумовлене  у  тому  числі  рівнем
облікової ставки НБУ та загальним рівнем інфляції. Так впродовж звітного року Національний
банк піднімав облікову ставку до 30%. Станом на 01.01.2016 р облікова ставка становить 22%.
Загальний рівень інфляції за 2015 рік склав - 43,3%. Такі дії не дають банкам виконувати одну з
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основних своїх функцій - кредитувати економіку, що ще більше посилює економічну кризу в
Україні. Тобто, розвивати бізнес в умовах таких дорогих кредитних ресурсів неможливо.

Доходи банків  України  за  2015 рік  порівняно  з  2014 роком збільшилися  на  19.4% і
становили 199.2 млрд. грн, витрати зросли на 34.4% - до 265.8 млрд. грн. Збиток по системі
банків станом на 1 січня 2016 року становив 66.6 млрд. грн (53,0 млрд грн станом на 01.01.2015
року).

АТ "Укрбудінвестбанк", згідно з новою методикою розподілу банків по групах, на 2016
рік віднесено до 2 групи (менше 0,5% активів системи), та займає в цій групі 48 місце.  За
підсумком 2015 року, банк отримав прибуток в розмірі 1,9 млн грн.
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Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

         Протягом звітного 2015 року Банк здійснював бухгалтерський облік своєї діяльності та
складав фінансову звітність відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову  звітність  в  Україні»,  вимог  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності  щодо
розкриття  інформації  у  фінансовій  звітності  та  нормативних  актів  Національного  банку
України,  зокрема інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової  звітності
банків  України,  затвердженої  постановою  Правління  Національного  банку  України  від
24.10.2011  р.  №373,  яка  ґрунтується  на  основних  вимогах  щодо  розкриття  інформації  у
фінансовій звітності відповідно до  вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

         Відповідно  до  МСБО  1  «Подання  фінансової  звітності»  фінансова  звітність,  що
складається відповідно до вимог МСФЗ , має відповідати усім вимогам діючих МСФЗ. У разі
набуття чинності нових стандартів банку слід використовувати їх під час складання фінансової
звітності за звітний період.

         Нижче наведено перелік Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних
стандартів  бухгалтерського  обліку  на  яких  ґрунтуються  основні  принципи  бухгалтерського
обліку в Банку: 
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8 Операційні сегменти
МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості
МСБО 1 Подання фінансової звітності
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
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 19 Виплати працівникам
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони
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 акції
МСБО 38 Нематеріальні активи
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8 Операційні сегменти
       
Міжнародні стандарти, які не застосовувалися Банком: 
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність, так як Банк не є учасником консолідованої групи.
МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства. В Банку відсутні вкладення в асоційовані та
дочірні компанії.  
Валютою фінансової звітності Банку є національна валюта України – гривня, одиницею виміру
– тисяча гривень, за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцію. 
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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.

Обачливість  – метод оцінки, відповідно до якого активи (доходи) не були завищені, а
зобов’язання (витрати) – не занижені. 
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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 рахунків дебіторської заборгованості, а здійснені витрати і
платежі, що відносяться до майбутніх періодів, – на рахунках кредиторської заборгованості. 

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.

Переоцінка основних засобів у звітному році не проводилась. 

Фінансова звітність банку надається у відповідності до вимог МСФЗ та 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. 
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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.

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 -  ціна,  яка була б отримана за продаж активу,  або сплачена за
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату операції.

Справедлива  вартість  представляє  собою  поточну  вартість  попиту  та  пропозиції  на
активному ринку.  У відношенні  активів  та  зобов’язань  з  ринковими ризиками,  які  взаємно
компенсуються,  Банк  може  використовувати  середньо  ринкові  ціни  для  визначення
справедливої  вартості  позиції  з  ринковими  ризиками,  які  взаємно  компенсуються,  та
застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. 

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.

Метод ефективної  процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або
процентних витрат протягом відповідного періоду з  метою отримання постійної  процентної
ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. 

Ефективна процентна ставка – це процентна ставка,  за якою розрахункові  майбутні
грошові  виплати  або  надходження  (без  урахування  майбутніх  кредитних  збитків)  точно
дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних
випадках, протягом коротшого  терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента.

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
статтями  балансу,  відображаються  у  фінансовій  звітності  за  офіційним  курсом  на  дату  їх
виникнення.
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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.  (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»).

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
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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.

(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, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та
всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням. 

Після  первісного  визнання  об'єкта  інвестиційної  нерухомості  подальшу  його  оцінку  банк
здійснює за первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням накопиченої амортизації та втрат
від зменшення корисності. (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  або  переоціненою  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 справедливою
вартістю, подальша оцінка фінансових активів здійснюється  за амортизованою собівартістю з
врахуванням  зменшення  корисності  фінансового  інструменту.  (Примітка  «Інші  фінансові
активи»).  Грошові  потоки,  пов’язані  з  короткостроковою  дебіторською  заборгованістю,  не
дисконтуються, оскільки вплив дисконтування є несуттєвим.

Інші  активи.   До інших  активів  віднесено  дебіторську  заборгованість  з  придбання
активів,  передплата  за  послуги.  Господарські  матеріали  і  малоцінні  та  швидкозношувані
предмети  оприбутковуються  за  справедливою  вартістю  -  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
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пов'язані з визнанням фінансового інструменту,  у суму дисконту (премії) за цим фінансовим
інструментом. 

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 активи й зобов'язання оцінюються спочатку за вартістю придбання, що
представляє собою справедливу вартість витрачених коштів. До вартості придбання додаються
витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням або випуском, за винятком фінансових активів
та зобов’язань, що переоцінюються до справедливої вартості через прибуток або збиток. 

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
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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

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;

51



АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Фінансова звітність за 2015 рік

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
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  не  грошові  активи  та  прийняті  зобов'язання)  визнається  у
прибутку чи збитку. 

4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти
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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  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. 

4.7. Обов'язкові резерви на рахунках Національного банку України 

Станом на звітну дату Банк не мав обов’язкових резервів на рахунках Національного
банку України.

4.8. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток

Протягом  звітного  періоду  до  складу  фінансових  активів,  що  обліковуються  за
справедливою  вартістю  через  прибуток  або  збиток  Банку  входили  інші  похідні  фінансові
інструменти.  Банк  визначає  фінансові  активи,  що  обліковуються  за  справедливою  вартістю
через  прибуток  або  збиток  як  фінансові  активи,  придбані  для  перепродажу/зворотнього
продажу та  переважно з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань курсів
валют,  ціни  або  дилерської  маржі.  Під  час  первісного  визнання  такі  фінансові  активи
відображаються  в  обліку  з  визнанням  переоцінки  через  прибутки/збитки  за  справедливою
вартістю без урахування витрат на операції. Витрати на операції з придбання таких фінансових
активів  відображаються за рахунками витрат на дату їх здійснення. На дату операції вартість
придбаних  фінансових  активів  обліковується  за  позабалансовими  рахунками.  У  разі  зміни
справедливої  вартості   таких  активів  між  датою  операції  та  датою  розрахунку  результат
переоцінки  визнається  як  прибуток/збиток.  Переоцінка  фінансових  активів  до  справедливої
вартості, за якими укладений договір про продаж за визначеною вартістю реалізації, між датою
операції та датою розрахунку в обліку не відображається. Фінансові активи, що оцінюються за
справедливою  вартістю  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  з  визнанням  переоцінки
через прибутки/збитки не підлягають перегляду на зменшення корисності. 

Результат  від  операцій  з  фінансовими  активами,  що  обліковуються  за  справедливою
вартістю через прибуток або збиток, відображаються Банком у Звіті про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати).  

Фінансові активи, придбані не з метою отримання короткострокових прибутків,  а для
управління ліквідністю, відносяться до категорії активів для подальшого продажу.

Станом  на  звітну  дату  Банк  не  мав  фінансових  активів,  що  обліковуються  за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.

4.9.  Кошти в інших банках 

До коштів в інших банках належать кошти на вимогу, надані кредити, розміщені вклади
(депозити) в інших банках.

Банк оцінює надані кредити, розміщені вклади (депозити) під час первісного визнання
за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі,  що пов'язані  з
ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів).

Надалі   кредити,  надані  іншим  банкам  враховуються  за  амортизованою  вартістю  за
вирахуванням резерву на зменшення корисності кредитів. 

 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. 

Оцінка   ризиків  за  коштами  в  інших  банках  здійснюється  на  підставі  внутрішніх
положень щодо оцінки фінансового стану банку-позичальника, стану обслуговування боргу за
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наданим  кредитом,  оцінки  рівня  забезпеченості  та  порядку  формування  та  використання
резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями Банку. Резерв формується
в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Процентні доходи за коштами в інших банках визнаються  із застосуванням ефективної
ставки відсотка. За наданими банкам кредитами та депозитами «овернайт» ефективна ставка
відсотка не застосовується.

Інформацію про кошти в інших банках розкрито у Примітці «Кошти в інших банках».

Проценти,  отримані  по  кредитах,  наданих  іншим  банкам,  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».

4.10. Кредити та заборгованість клієнтів

Кредитна операція - вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням
залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування, а також 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 заборгованості - зміна істотних умов за первісним договором, до якого
унесено  зміни  шляхом  укладання  додаткового  договору  з  позичальником  у  зв'язку  з
фінансовими  труднощами  позичальника  та  необхідністю  створення  сприятливих  умов  для
виконання  ним  зобов'язань  за  кредитом,  або  шляхом  укладання  мирової  угоди.
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 зменшується через визнання суми збитку шляхом формування
резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Оцінка кредитних ризиків здійснюється на підставі внутрішніх положень щодо оцінки
фінансового  стану  позичальника,  стану  обслуговування  позичальником  боргу  за  наданим
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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».

Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи за кредитами та амортизує
дисконт  (премію)  із  застосуванням  ефективної  ставки  відсотка.  При  цьому  нарахування
відсотків проводиться в обліку по номінальній (договірній) ставці відсотка, а ефективна ставка
відсотка використовується для розподілу доходів шляхом коригування процентних доходів по
кредитним  операціям  на  різницю  між  сумою  визнаних  за  ефективною  ставкою  відсотка
процентних  доходів  та  нарахованих  за  номінальною  процентною  ставкою  доходів.
Відображення  різниці  здійснюється  на  рахунках  неамортизованого  дисконту  та  премії  у
кореспонденції з рахунками обліку процентних доходів (витрат).

Визнання  кредитної  заборгованості  безнадійною  приймається  рішенням  Правління
Банку за поданням Кредитного комітету Банку.  Заборгованість за боргом боржника, визнана
Кредитним  комітетом  Банку  безнадійною,  враховується  на  тому  ж  балансовому  рахунку  з
обліку простроченої заборгованості з відповідними обов’язковими параметрами аналітичного
обліку. 

Порядок врегулювання безнадійної заборгованості у податковому обліку здійснюється
відповідно до норм Податкового кодексу.

Банком проводиться необхідна претензійно-позовна робота з метою використання усіх
можливостей повернення боргу.

Рішення про списання з балансу Банку безнадійної кредитної заборгованості за рахунок
спеціальних резервів приймається Правлінням Банку.  

Списані за рахунок резервів безнадійні борги враховуються на позабалансових рахунках
до часу надходження коштів на їх відшкодування, до закінчення строку, що визначений чинним
законодавством  (строку  позовної  давності)  або  ліквідації  (скасування  державної  реєстрації
суб’єкта господарювання) юридичної особи – боржника за безнадійним боргом та припинення
у зв’язку з цим його зобов’язань.

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

4.11. Фінансові активи, утримувані для продажу 

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; 
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 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, утримувані для продажу, які обліковуються за
справедливою  вартістю,  підлягають  переоцінці,  результати  якої  відображаються  на  дату
балансу  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 фондових біржах України.

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.

У 2015  та 2014 роках у портфелі на продаж Банку не було інвестицій в асоційовані та
дочірні компанії.

4.12.  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.

4.13. Фінансові активи, утримувані до погашення

Фінансові активи, утримувані  до погашення-це боргові цінні папери, щодо яких є намір
і змога банку утримувати їх до строку погашення.  У портфелі  до погашення обліковуються
придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити,
а  також  з  фіксованим  строком  погашення.  Боргові  цінні  папери  відносяться  до  активів,
утримуваних  до погашення, якщо банк має намір та змогу утримувати їх до строку погашення
з метою отримання процентного доходу. 

Фінансові активи, утримувані до погашення під час первісного визнання оцінюються та
відображаються в обліку за справедливою собівартістю до якої додаються витрати на операції з
придбання  таких  цінних  паперів  та  відображаються  в  обліку  у  розрізі  таких  складових:
номінальної  вартість,  дисконт  або  премія,  суми  накопичених  процентів  (купону)  на  дату
придбання.  Витрати  на  операції,  здійснені  під  час  придбання  боргових  цінних  паперів,
уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії). 
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Фінансові  інвестиції,  що  утримуються  Банком до  їх  погашення,  Банк  відображає  на
кожну наступну після визнання дату балансу за амортизованою собівартістю з використанням
ефективної ставки відсотка.

При  погашенні  цінного  паперу  з  портфеля  до  погашення  Банк  має  отримати  від
платника за цінним папером його номінальну вартість та проценти. На дату погашення Банк
має повністю амортизувати  дисконт  та  премію. або в  разі  дострокового  погашення  визнати
частину неамортизованого дисконту (премії), як доходи (витрати).

Цінні  папери,  що  утримуються  до  погашення  підлягають  перегляду  на  зменшення
корисності  на  балансові  дати.  Корисність  цінних  паперів  зменшується,  якщо  їх  балансова
вартість  перевищує  оцінену  суму  поточної  вартості  майбутніх  грошових  потоків,
дисконтованих  за  первісною  ефективною  ставкою  відсотка  (тобто  ефективною  ставкою
відсотка, розрахованою під час первинного визнання). 

Доходи  за  фінансовими  активами,  утримуваними  до  погашення,  визнаються  із
застосуванням ефективної ставки відсотка.

Станом на звітну дату в  портфелі   банку на  продаж обліковано виключно депозитні
сертифікати  овернайт,  емітовані  Національним  банком  України.  Інформацію  про  такі  цінні
папери розкрито в Примітці «Цінні папери в портфелі банку на продаж». Доходи за такими
операціями  відображено  в  складі  процентних  доходів,  інформація  щодо  яких  розкрита  у
Примітці «Процентні доходи та витрати».

4.14. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

У 2015  та 2014 роках  Банк не здійснював інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
4.15. 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  об’єкти  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 первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням
накопиченої  амортизації  та  втрат  від  зменшення  корисності.  Метод  амортизації  –
прямолінійний, строки використання Банк використовує єдині, як для всіх основних засобів.

Доходи від  надання  в  оренду інвестиційної  нерухомості  Банк  визнає  в  складі  інших
операційних доходів в тому періоді, до якого вони відносяться, відображає в Звіті про прибутки
і збитки та інший сукупний дохід та  Примітці «Інші операційні доходи».

На кінець дня 31 грудня 2015 року на балансі Банку відсутня інвестиційна нерухомість в
зв’язку  з  вибуттям   внаслідок  її  продажу.  Фінансовий  результат  від  вибуття  об'єктів
інвестиційної нерухомості банк визначив як різницю між надходженнями коштів від вибуття
об'єктів та їх балансовою вартістю і визнав їх у звітному періоді, у якому відбулося вибуття.

4.16. Гудвіл

У звітному році Банк не придбавав та не визнавав гудвіл.

4.17. Основні засоби

Придбані   основні  засоби  первісно  оцінюються  і  відображаються  Банком  в
бухгалтерському обліку за первісною вартістю (в суму придбаних основних засобів включається
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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  або  переоціненою  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  2015  році   застосовував  наступні  строки  корисного  використання  основних
засобів за такими групами: 

 будівлі, споруди – 2%, виходячи із строку корисного використання 50 років;
 сейфи – 10%, строк корисного використання – 10 років;
 електропобутові прилади 33,3%, строк корисного використання - 3 роки;
 комп’ютерне  обладнання  та  обчислювальна  техніка,  офісні  меблі,  засоби  зв’язку,

копіювальна  техніка,  касове,  охоронне,  термінальне  обладнання  та  інший  виробничо-
господарський інвентар – 20 %, виходячи із строку використання – 5 років;

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

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
2015 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.

Банк щорічно переглядає ліквідаційну вартість,  строк корисної експлуатації  активу та
проводить  за  необхідністю  переоцінку.  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.

За  припущенням  керівництва  Банку  залишкова  вартість  основних  засобів  суттєво  не
відрізнялась від справедливої вартості, переоцінка не здійснювалась.

Банк визнає зменшення корисності основних засобів, якщо є свідчення можливої втрати
економічної вигоди, а саме: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж
це очікувалося, внаслідок плину часу або використання; 

-  відбулися (або відбудуться  найближчим часом) значні  зміни у використанні  об'єкта,
пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і
внутрішніх (припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної
дати тощо) факторів; 

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів; 
- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 
Активи у вигляді основних засобів у заставу під зобов’язання Банком у 2015 році  не

надавались. Банк не отримував основні засоби у фінансовий лізинг. 
Активи, що надані під заставу зобов’язань, відсутні.
4.18. Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи зараховуються Банком на баланс за первісною вартістю,
яка складається із  фактичних витрат на придбання і  доведення  їх до стану,  придатного для
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використання за призначенням. Після первісного визнання нематеріального активу як активу,
його  подальший  облік  здійснюється  за  первісною  вартістю  (собівартістю)  з  вирахуванням
накопиченої амортизації.

Термін   корисного  використання  нематеріальних  активів  згідно  облікової  політики
встановлено  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.  При  нарахуванні  амортизації  застосовується
прямолінійний метод.

У 2015 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. 

Термін  корисного  використання  нематеріальних  активів,  затверджений  обліковою
політикою Банку, становить від трьох до десяти  років безперервної експлуатації у разі, якщо
інше не передбачено договором поставки нематеріальних активів. 

Банк визнає зменшення корисності нематеріальних активів, якщо: 

- відбулися  (або  відбудуться  найближчим часом)  значні  зміни  у  використанні  об'єкта,
пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні,  ринкові,  економічні,  правові),
так і внутрішніх (припинення експлуатації,  реструктуризація,  ліквідація активу до раніше
очікуваної дати тощо) факторів; 

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів; 

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана 

Перегляд терміну корисного користування та переоцінку вартості нематеріальних активів
Банк в звітному році не здійснював. 

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

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

Оперативний лізинг – це оренда, що не передбачає всіх ризиків і вигод, пов’язаних з
правом власності на актив, з обов’язковим поверненням таких необоротних активів їх власнику
після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.

За  оперативним  лізингом (орендою) активи  відображаються  на  балансі  лізингодавця.
Протягом  строку  лізингу  (оренди)  лізингодавець  нараховує  амортизації  за  активами,
переданими в оперативний лізинг (оренду).

Згідно з угодою оперативного лізингу в строки сплати лізингового платежу, передбачені
цією угодою, та в останній робочий день місяця (якщо оплата послуг,  наданих у поточному
місяці,  здійснюється  у  наступному  місяці)  лізингодавець  здійснює  нарахування  доходів,  а
лізингоодержувач нараховує витрати.

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». 

4.20.  Фінансовий  лізинг  (оренда),  за  яким  банк  виступає  лізингодавцем  та/або
лізингоодержувачем
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Власні  основні  засоби Банку у звітному році  в фінансовий лізинг не надавались,  від
лізингодавців - не отримувались.

4.21. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Необоротні активи, та групи вибуття  класифікуються Банком як утримувані для продажу,
якщо  їх  балансова  вартість  буде  відшкодовуватись   шляхом  продажу,  а  не  в  ході  їх
використання.  Загальними  умовами  для  того,  щоб  необоротні  активи  та  групи  вибуття
класифікувалися як призначені для продажу є: 

-  активи  та  групи  вибуття  мають  бути  наявним  для  негайного  продажу  в  його
теперішньому  стані  тільки  при  задоволенні  умов,  які  є  звичайними  та  стандартними  для
продажу таких активів;

-  активи  та групи вибуття мають  високий ступінь ймовірності  їх продажу.
Висока  ймовірність  продажу  необоротного  активу  та  групи  вибуття  означає  твердий

намір керівництва Банку додержуватися плану продажу. Банк повинен  розпочати программу
дій з активного пошуку покупця  та придержуватися виконання плану продажу необоротних
активів за обґрунтованою ціною. 

Необоротні активи, класифіковані як призначені для продажу оцінюються за меншою з
двох сум: за первісною вартістю (собівартістю) або справедливою вартістю за вирахуванням
витрат на продаж. У звітному 2015 році необоротні активи, утримувані для продажу Банком
оцінювалися  за  справедливою вартістю.  Амортизація  на  необоротні  активи,  утримувані  для
продажу  не  нараховувалась.  У  разі  зниження  справедливої  вартості  необоротних  активів
визнаються  втрати  від  зменшення   корисності  за  вирахуванням  витрат  на  продаж.  У  разі
збільшення  справедливої  вартості  необоротних  активів  за  вирахуванням  витрат  на  продаж
визнається  дохід,  але  в  сумі,  що  не  перевищує  раніше  накопичені  втрати  від  зменшення
корисності.

Якщо  під  час  оцінки  активів,  призначених  для  продажу,  не  визнавалося  зменшення
корисності , то визнаються доходи або витрати на дату припинення їх визнання.
          У 2015 році необоротний актив утриманий для продажу -  заставне майно отримане у
власність банку з метою реалізації впродовж одного року, а саме:
12 825 тис.грн. – право власності на житлову нерухомість в рахунок погашення заборгованості
за кредитами фізичних осіб;
23 255  тис.грн  –  задоволення  вимог  банку  як  іпотеко  держателя  шляхом  набуття  права
власності на предмети іпотеки - нерухоме майно нежитлового фонду в погашення кредитної
заборгованості юридичних осіб.

4.22. Амортизація 

Усі необоротні  активи  Банку підлягають амортизації  (крім землі).  Банк використовує
прямолінійний метод нарахування амортизації,  за  яким річна сума амортизації  визначається
діленням  вартості,  що  амортизується,  на  очікуваний  період  часу  використання  об’єкта.
Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому
об’єкт  необоротних  активів  став  придатним  для  корисного  використання  (введення  в
експлуатацію),  і  припиняється,  починаючи  з  першого  числа  місяця,  наступного  за  місяцем
вибуття  об’єкта.  Норми  амортизації  встановлені  обліковою  політикою  банку,  нарахування
амортизації  проводиться  щомісяця.  Щорічно,  в  період  інвентаризації  строки  корисного
використання аналізуються та за необхідності переглядаються. У разі зміни строку корисного
використання об’єкту необоротних активів нарахування амортизації його вартості, виходячи з
нового  строку  корисного  використання,  починається  з  місяця,  наступного  за  місяцем зміни
строку корисного використання. 

Витрати на амортизацію Банком розкрито в складі адміністративних витрат в Примітці
«Адміністративні та інші операційні витрати».

  Протягом  2015  року  Банк  не  змінював  строки  корисного  використання  та  метод
амортизації необоротних активів.

4.23. Припинена діяльність
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Протягом  звітного  року  не  приймалось  рішення  щодо  припинення  окремих  видів
діяльності.

4.24. Похідні фінансові інструменти

Похідний  інструмент  (дериватив)  -  це  фінансовий  інструмент,  який  має  всі  три  такі
характеристики: 

-  його  вартість  змінюється  у  відповідь  на  зміну  встановленої  ставки  відсотка,  ціни
фінансового  інструменту,  ціни  споживчих  товарів,  валютного  курсу,  індексу  цін  чи  ставок,
показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної; 

- не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій
менших, ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на
зміни ринкових умов; 

- який погашається на майбутню дату.

 Похідні  фінансові  інструменти  первісно  оцінюються  та  відображаються  в
бухгалтерському  обліку  за  справедливою  вартістю.  Витрати  на  операції  визнаються  за
рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на операції не включають дисконт
або премію за форвардними та опціонними контрактами.  Вимоги та зобов'язання за похідними
фінансовими інструментами на дату операції обліковуються за позабалансовими рахунками за
курсом  (ціною),  зафіксованим  у  контракті,  вимоги  дорівнюють  зобов'язанням.  На  кожну
наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються за
справедливою  вартістю  без  будь-яких  витрат  на  операції.  Переоцінка  похідних  фінансових
інструментів,  якими  є  біржові  інструменти,  здійснюється  банком  за  результатами  кожного
біржового  дня  (торговельної  сесії)  за  визначеною  біржею  котирувальною  (розрахунковою)
ціною.  Переоцінка  похідних  фінансових  інструментів,  якими  є  позабіржові  інструменти,
здійснюється банком у разі зміни їх справедливої вартості. 

Банк  у  звітному  році  здійснював  операції  купівлі  –  продажу  іноземної  валюти  за
контрактами на умовах “форвард”. 

Позабалансові  вимоги  і  зобов’язання  за  контрактами  купівлі  –  продажу  іноземної
валюти на умовах “форвард” (крім контрактів, що призначені для обліку хеджування) на дату
операції  обліковувалися  на  позабалансових  рахунках  за  курсом  (ціною),  зафіксованим  у
контракті.  Справедлива  вартість  похідних  фінансових  інструментів,  крім  опціонів,  на  дату
первісного визнання дорівнювала нулю. Банк не застосовує облік хеджування.

4.25. Залучені кошти

До залучених  коштів  Банку  відносяться  кошти  клієнтів,  кошти  інших  банків,  інші
залучені кошти.

Залучені  кошти  під  час  первісного  визнання  оцінюються  за  їхньою  справедливою
вартістю  за  вирахуванням  понесених  витрат  по  угоді.  Після  первісного  визнання  залучені
кошти оцінюються по амортизованій собівартості, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Визнання  доходів та  витрат  за  залученими коштами  здійснюється  у тому звітному
періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з умов укладених договорів. Банк
відображає в бухгалтерському обліку процентні витрати за вкладами (депозитами) та амортизує
дисконт  (премію)  із  застосуванням ефективної  ставки  відсотка.  Сума  дисконту  (премії)  має
бути  повністю  амортизована  на  дату  повернення  вкладу  (депозиту)  або  до  наступної  дати
перегляду  процентної  ставки  фінансового  інструменту,  якщо  вона  змінюється  залежно  від
коливань  ринкових ставок.  Банк відображає  в бухгалтерському обліку процентні  витрати за
фінансовими інструментами,  за  якими неможливо  визначити  величину майбутніх  грошових
потоків та терміни їх виникнення /(вклади (депозити) на вимогу) із застосуванням номінальної
процентної ставки.

Станом на звітну дату Банк не має залучених коштів від інших фінансових організацій
та боргових цінних паперів, емітованих Банком. 
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4.26. 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.

Зміни  резервів  за  зобов’язаннями  Банку  відображено  в   Примітці  «Резерви  за
зобов’язаннями».

4.27. Субординований борг

Субординований борг являє собою договори про довгострокові позики, які у випадку
невиконання банком своїх зобов’язань будуть другорядними по відношенню до його основних
боргових зобов’язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою вартістю за
вирахуванням понесених витрат на здійснення операції.  У подальшому субординований борг
відображається за амортизованою вартістю, і при цьому будь-яка різниця між його вартістю та
викупною ціною визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки із застосуванням методу
ефективної ставки відсотка.

Витрати за субординованим боргом визнаються методом нараховування щомісячно із
застосуванням ефективної ставки процента.

У звітному та минулому роках  Банк не залучав кошти на умовах субординованого
боргу.

4.28. Податок на прибуток

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється  у відповідності  до податкового
законодавства України. Ставка податку на прибуток за 2015 рік складає 18%. 

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. 
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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.

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 2015 році банк не здійснював дооцінку/уцінку основних засобів.
4.29. Статутний капітал та емісійні різниці

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

Емісійна різниця – це перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску
або продажу власних акцій (інших корпоративних прав), над їх номіналом або перевищення
номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу.

4.30. Привілейовані акції

Протягом звітного року банк не мав привілейованих акцій.
4.31. Власні акції, викуплені в акціонерів

Протягом звітного року Банк не здійснював викуп власних акцій у акціонерів.
4.32.      Дивіденди

Протягом звітного року банк не приймав рішень про сплату та не виплачував дивідендів.
4.33.   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. 
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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
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  доходів  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  МСФЗ та  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. 
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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. 

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»). 

Процентні  витрати  обчислюються  пропорційно  часу  і  сумі  зобов’язання  із
застосуванням  ефективної  ставки  відсотка.  Будь-які  різниці,  що  виникають  між  сумою
визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних витрат та нарахованих за номінальною
процентною  ставкою  витрат  за  фінансовими  інструментами,  отриманими  за  номінальною
вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку неамортизованого
дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних витрат.

 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.

4.34. 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, номіновані 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.
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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 31.12.2015):

1 американський доллар (USD) 24,000667 грн.
1 ЄВРО (EUR)  26,223129 грн.
1 російський рубль (RUR) 0, 32931 грн.

4.35. 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).

У  звітному  році  Банк  не  здійснював  взаємозалік  статей  активів  і  зобов’язань,  що
враховані на його балансі.

4.36. Активи, що перебувають у довірчому управлінні

Активи, що належать установнику на правах власності та перебувають в управителя в
довірчому управлінні, мають обліковуватися та зберігатися окремо від власних активів банку.
Активи  довірчого  управління  не  включаються  до  балансу  банку,  що  здійснює  функції
управителя та відображаються в обліку управителя за позабалансовими рахунками. 

Протягом  звітного  та  попереднього  років  банк  не  укладав  договорів  довірчого
управління та не мав активів, що перебувають у довірчому управлінні.

4.37. Облік впливу інфляції

 Банк не має статей фінансової звітності, які потребують  переобрахування  на підставі
впливу інфляції.

4.38. Виплати працівникам та пов'язані з ними відрахування 

До виплат працівникам Банку та пов’язані  з  ними відрахування належать витрати на
утримання персоналу (нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів,
нарахування  та  утримання  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування, створення банком забезпечення на оплату відпусток працівникам). Банк здійснює
виплати  працівникам  та  пов’язані  з  ними  відрахування  відповідно  до  вимог  МСФЗ,
законодавства України та облікової політики Банку. Виплати працівникам Банку та пов’язані з
ними відрахування здійснюються не рідше двох разів на місяць у відповідності до затвердженої
організаційної структури та штатного розкладу Банку. 

Банк  створює  забезпечення  для  відшкодування  наступних  (майбутніх)  операційних
витрат, у тому числі на виплату відпусток працівникам. Таким забезпеченням є резерв оплати
відпусток, який створюється з метою забезпечення рівномірного включення витрат на оплату
відпусток у витрати Банку протягом звітного періоду.

Резерв  на  оплату  відпусток  формується  відповідно  до  вимог  МСФЗ  19  «Виплати
працівникам»,  вимог  законодавства  України  з  метою  визначення  бухгалтерського  обліку  та
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розкриття  в  фінансовій  звітності  Банку  інформації  про  виплати  працівникам  наступного
характеру:

- короткострокові виплати працівникам (щорічні відпустки);

- довгострокові виплати працівникам (компенсація за невикористані відпустки при звільненні).

 Розмір відрахувань у резерв визначається виходячи із суми витрат на оплату відпусток
працівникам  і  обов'язкових   відрахувань  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування. Він ґрунтується на кількості днів невикористаної працівниками Банку щорічної
відпустки  та  середньоденної  оплати  праці  в  розрізі  кожного  працівника.  Загальна  сума
майбутніх виплат складається із сум, розрахованих за кожним працівником.

Під  всі  інші  додаткові  відпустки,  які  можуть  використовуватися  працівниками  за  їх
бажанням, які не переносяться на майбутні періоди (додаткова відпустка у зв’язку з навчанням,
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, інші додаткові відпустки), забезпечення  не
створюється.

4.39. Інформація за операційними сегментами

Звітні сегменти визначені за наступними критеріями:
 дохід  від  сегменту  складає  не  менш  ніж  10  %  сукупного  доходу   від  продажу

зовнішнім  покупцям  і  за  внутрішньогосподарськими  розрахунками  всіх  сегментів
певного виду;

 фінансовий  результат  сегменту  становить  не  меш  ніж  10  %  від  сумарного
фінансового результату усіх сегментів певного виду;

 балансова  вартість  активів  сегменту  становить   не  менш  ніж  10  %  сукупної
балансової вартості   усіх сегментів певного виду.

Зовнішній дохід всіх визначених сегментів має становити не менш, ніж 75 % загального
доходу.
Засади  ціноутворення  за  міжсегментними  операціями  засновані  на  витратному  та
ринковому принципах.
Основою для розподілу доходів та витрат за сегментами є:

 визначення  частини  доходів  від  продажу  зовнішнім  покупцям  та  за
внутрішньогосподарськими  операціями,   отримання  яких  обумовлено  звичайною
господарською  діяльністю  господарського  або  географічного  сегменту    і  які
безпосередньо мають бути віднесені  ( або визначені шляхом розподілу) до звітного
сегменту;

 визначення частини витрат,  яка пов’язана із звичайною господарською діяльністю
господарського  або  географічного  сегменту  та  безпосередньо  сегменту   і  яка
безпосередньо має бути  віднесена (  або визначені  шляхом розподілу)  до звітного
сегменту. Витрати сегменту не включають витрати з податку на прибуток.

4.40. Операції з пов’язаними особами

До фінансових операцій, що здійснюють між Банком і пов’язаними особами, належать:

– фінансові операції (надання кредитів, залучення депозитів тощо);
– надання і отримання гарантій і застави;
– придбання та продаж товарів, робіт, послуг.

Особа визнається Банком як пов’язана у відповідності до вимог МСФЗ, внутрішнього
порядку щодо визначення пов’язаних осіб та  здійснення операцій з ними. 

Оцінка  активів  і  зобов’язань  за  операціями  з  пов’язаними  особами  здійснюється  на
основі  методу порівнюваної  неконтрольованої  ціни,  що визначається  як  ціна  на  аналогічну
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продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується непов’язаній з Банком особі у звичайних
умовах діяльності.

До  незвичайних  (більш  сприятливих)  умов  при  здійсненні  операцій  з  пов’язаними
особами, Банком також відносяться:

 – прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж від інших клієнтів;

 – придбання у пов’язаної особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

 – здійснення інвестицій в цінні папери пов’язаної особи, за неринковими умовами;

 – оплата товарів та послуг пов’язаної сторони за цінами вищими, ніж звичайні або за таких
обставин, коли такі ж самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.  

Обсяги операції з пов’язаними особами та відповідні суми доходів та витрат розкрито в
Примітці «Операції з пов’язаними сторонами».

4.41.  Зміни  в  обліковій  політиці,  облікових  оцінках  та  виправлення  суттєвих
помилок та подання їх у фінансових звітах

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

В звітному  році Банк не здійснював змін в обліковій політиці, протягом року змінились
облікові  оцінки  резервів  за  кредитами,  а  саме:  відбулось  коригування  балансової  вартості
активів  за  кредитними  операціями,  які  виникли  в  результаті  появи  нової  інформації  або
розвитку подій і, відповідно, не є коригуваннями помилок.

Банк  не  виправляв  суттєвих  помилок,  що  мали  б  вплив  на  фінансову  звітність
попередніх звітних періодів.

4.42.  Суттєві  облікові  судження  та  оцінки,  їх  вплив  на  визнання  активів  та
зобов'язань

Принципи  підготовки  фінансової  звітності  вимагають  від  керівництва  Банку
використовувати  оцінки  і  припущення,  які  можуть  вплинути  на  враховані  суми  активів  і
зобов'язань,  розкриття  умовних  активів  і  зобов'язань  на  дату  фінансової  звітності,  а  також
враховані  суми  прибутку  за  звітний  період.  Дані  оцінки  та  припущення  ґрунтуються  на
інформації,  наявній  на  дату  випуску  фінансової  звітності.  Дійсні  результати  можуть
відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень. 

Основні  причини  невизначеності  оцінок  –  це  зменшення  корисності  кредитів  та
авансів.

Невизначеність оцінок. У процесі застосування облікової політики керівництво Банку
використовувало  свої  судження  та  здійснювало  оцінки  при визначенні  сум,  відображених  у
фінансовій звітності, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливості
застосування якого-небудь стандарту або інтерпретації по конкретній угоді, керівництво Банку
застосовувало професійні судження, які дозволяли Банку представити актуальну та достовірну
інформацію. При використанні професійних суджень, Банк керувався вимогами пункту 10 та 11
МСФО  8  «Облікові  політики,  зміни  в  облікових  оцінках  та  помилки»,  вимогами  інших
стандартів  або  інтерпретацій,  що  стосуються  аналогічних  або  пов'язаних  з  ними  питань.
Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає таке:

Справедлива  вартість  фінансових  інструментів. Якщо  справедливу  вартість
фінансових   активів  та  зобов’язань,  відображених  у  Звіті  про  фінансовий стан,  неможливо
визначити на основі цін на активному ринку, вона визнається з використанням різних методик
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оцінки,  що  включають  застосування  математичних  моделей.  Вихідні  дані  для  цих  моделей
визначаються на основі  моделі оцінки, що використовує спостережні дані, за можливості, але
коли це неможливо, при визначенні справедливої вартості необхідні певні судження.

Збитки від знецінення по кредитах та дебіторської заборгованості (фінансові активи,
які є простроченими або корисність яких зменшилась). Банк, керуючись вимогами МСФЗ 7,
аналізує  стан  кредитного  портфеля  на  знецінення  на  постійній  основі.  При  визначенні
необхідності  визнання  збитку  від  знецінення,  Банк  використовує  судження  про  існування
даних, що свідчать про зменшення передбачуваних потоків майбутніх коштів по кредитному
портфелю, перше ніж зменшення може бути визначене по окремому кредиту в цьому портфелі.
Таке  свідчення  може  включати  дані  про  те,  що  відбулася  зміна  в  кредитоспроможності
позичальника Банку, національних або місцевих економічних умовах активів, що впливають на
зниження вартості Банку. Банк використовує оцінки, засновані на історичному досвіді збитків
по активах з характеристиками кредитного ризику та об'єктивним свідченням знецінення, для
аналогічних активів,  що утримуються в портфелі  при плануванні майбутніх  потоків коштів.
Методологія та допущення, використовувані для оцінки сум і строків руху грошових коштів,
аналізуються  на  регулярній  основі  для  скорочення  відмінностей  між  оцінками  збитку  та
фактичним збитком по знеціненню. 

Оподаткування. Керівництво вважає, що Банк дотримувався  усіх  положень чинного
податкового  законодавства.  Однак,  немає  впевненості  в  тім,  що  податкові  органи  не
інтерпретують  дотримання  Банком  положень  чинного  податкового  законодавства  в  інший
спосіб, і що як наслідок Банку не будуть нараховані штрафи та пені. Керівництво оцінює суму
потенційних податків і штрафів шляхом оцінки ймовірності сплати таких податків і штрафів і
застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична сплата додатково нарахованих
податків залежить від здатності податкових органів поставити під сумнів існуючі положення і
інтерпретації  застосованого  податкового  законодавства,  а  також  змін  до  податкового
законодавства.  Якщо  інтерпретації  податкових  органів  відрізняються  від  інтерпретацій
керівництва Банка, Банку можуть бути нараховані додаткові податки і штрафи.    

Первісне  визнання  операцій  зі  зв'язаними  сторонами.  У ході  своєї  діяльності  Банк
проводив операції  зі  зв'язаними сторонами.  Відповідно до МСФО 39 фінансові  інструменти
повинні спочатку відображатися по справедливій вартості. При відсутності активного ринку по
таких  операціях  для  того,  щоб  визначити,  чи  здійснювалися  операції  по  ринкових  або
неринковим  процентним  ставкам,  керівництвом  Банку  використовувалися  професійні
судження.  Підставами  для  судження  було  ціноутворення  на  аналогічні  види  операцій  з
незв'язаними сторонами та аналіз ефективної ставки відсотка.

Принцип безперервно діючої організації. Ця фінансова звітність підготовлена на основі
принципу безперервно діючої організації. Використовуючи це судження, в Банку враховувалися
існуючі наміри, прибутковість операцій, діючі в наявності фінансові ресурси та вплив поточної
економічної ситуації на діяльність Банку.
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Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності. 

Нові  стандарти,  зміни  та  тлумачення,  які  не  є  обов’язковими  для  застосування  (але
дозволені для дострокового застосування) у звітності за 2015 рік,  і  не були застосовані
Банком.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (обов’язковий для застосування з 01 січня 2018 року) – цей
стандарт  запроваджує  нові  вимоги  щодо  класифікації  та  оцінки  фінансових  активів  та
фінансових зобов’язань та їх повторного визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб всі фінансові активи,
що  знаходяться  в  рамках  МСБО  39  «Фінансові  інструменти:  Визнання  та  оцінка»,  в
подальшому оцінювались за амортизованою вартістю або справедливою вартістю. Конкретно,
боргові  інвестиції,  які  утримуються  в  рамках  бізнес-моделі  з  метою отримання  договірних
потоків  грошових  коштів,  і  ті,  які  мають  договірні  потоки  грошових  коштів,  які  є  тільки
виплатами  основної  суми  та  відсотків  за  нею,  загалом  оцінюються  за  амортизованою
собівартістю на кінець наступних звітних періодів. Найбільш істотний вплив МСФЗ 9 стосовно
класифікації та оцінки фінансових зобов’язань стосується обліку змін у справедливій вартості
фінансового  зобов’язання  (віднесеного  до  категорії  оцінювання  за  справедливою  вартістю
через прибуток або збиток) через зміни у кредитному ризику цього зобов’язання. Конкретно, за
МСФЗ 9, для фінансових зобов’язань, які віднесені до категорії оцінювання за справедливою
вартістю  через  прибуток  або  збиток,  сума  зміни  в  кредитному  ризику  цього  зобов’язання
визнається у складі іншого сукупного доходу, окрім випадків коли визнання ефекту від змін
кредитного  ризику  фінансового  зобов’язання  в  іншому  сукупному  доході  створив  би  або
збільшив  би  неузгодженість  у  відображенні  прибутку  чи  збитку  у  бухгалтерському  обліку.
Зміни у справедливій вартості віднесеного до кредитного ризику фінансового зобов’язання у
подальшому не класифікуються до прибутку чи збитку. Зараз, відповідно до вимог МСБО 39,
вся сума зміни у справедливій вартості фінансового зобов’язання, віднесеного за справедливою
вартістю до прибутку чи збитку,  визнається у прибутку чи збитку.  Умови відмови визнання
(списання з балансу) перенесені з МСБО 39 майже без змін. 
МСФЗ  9  запроваджує  нову  модель  визнання  збитків  від  знецінення  фінансових  активів  –
модель очікуваних кредитних збитків. Вона передбачає підхід, що складається з трьох етапів,
який  ґрунтується  на  зміні  кредитної  якості  фінансових  активів  з  моменту  їх  первісного
визнання.  Підприємства  повинні  будуть  враховувати  миттєві  збитки,  що  дорівнюють
очікуваним  збиткам  за  12  місяців,  при  первісному  визнанні  фінансових  активів,  які  не  є
знеціненими кредитними активами (або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії для
торгової дебіторської заборгованості без істотного компоненту фінансування). У випадках, коли
мало  місце  значне  збільшення  кредитного  ризику,  знецінення  оцінюється  з  використанням
очікуваних кредитних ризиків за весь строк дії кредиту, а не очікуваних кредитних збитків за
12 місяців. 
МСФЗ  9  також  переглядає  питання  хеджування  для  забезпечення  тісного  зв’язку  обліку  з
управлінням ризиками.

Наразі керівництво аналізує вплив МСФЗ 9 на фінансову звітність Банку. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами»  (обов’язковий для застосування з 01 січня
2018 року). Цей стандарт запроваджує ключовий принцип визнання виручки за ціною угоди в
момент, коли товари або послуги передаються покупцю. Стандарт передбачає єдину модель, що
має застосовуватися до договорів з покупцями, та два підходи до визнання виручки за цими
договорами: визнання у певний момент часу та визнання протягом певного часу.  Самостійні
партії товарів або послуг повинні визнаватися окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з
договірної  ціни,  як  правило,  повинні  розподілятися  на  окремі  елементи.  Якщо  розмір
відшкодування  змінюється,  слід  визнавати  його  тільки  в  тому  розмірі,  який  не  піддається
суттєвому ризику зменшення  суми  визнаної  накопичувальним  підсумком виручки.  Витрати,
пов’язані із забезпеченням договорів з покупцями, повинні капіталізуватися та амортизуватися
на строк, протягом якого відбувається використання вигод від договору. 
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Керівництво  вважає,  що  суттєвого  впливу  МСФЗ  15  на  фінансову  звітність  Банку  не
відбудеться.

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (обов’язковий для застосування з 01
січня 2016 року) – це проміжний стандарт з обліку деяких залишків, що виникають в рамках
діяльності,  що здійснюється  по регульованим тарифам.  Застосування  проміжного стандарту
планується  до  того  часу,  поки  не  буде  закінчений  довгостроковий  проект  «Діяльність  з
регульованими  тарифами».  МСФЗ  14  розповсюджується  тільки  на  підприємства,  які
застосовують МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» в
зв’язку  з  тим,  що  вперше  складають  звітність  за  МСФЗ,  а  також  визнають  залишки,  що
виникають  в  результаті  діяльності  з  тарифним  регулюванням  у  відповідності  до  облікової
політики, що складена за національними стандартами бухгалтерського обліку.  

Підприємствам, що підпадають під дію МСФЗ 14, дозволяється продовжувати застосовувати
облікову політику, складену у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку,
у  відношенні  визнання,  оцінки,  знецінення  та  припинення  визнання  залишків  по  рахунку
відстрочених тарифних різниць. Проміжний стандарт не містить подальшого керівництва щодо
визнання,  оцінки,  знецінення  та  припинення  визнання.  Облікова  політика,  складена  у
відповідності  до  національних  стандартів  бухгалтерського  обліку,  застосовується  тільки  у
відношенні тих залишків,  які іншим чином не регулюються якими-небудь МСФО. Спочатку
треба застосувати  інші  МСФО, і  тільки після  цього будь-який отриманий залишок повинен
обліковуватися згідно МСФЗ 14. 

Керівництво  вважає,  що  суттєвого  впливу  МСФЗ  14  на  фінансову  звітність  Банку  не
відбудеться.

Поправки до МСФЗ 11 «Облік придбання часток участі в спільних операціях» (обов’язкові для
застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року). Поправки передбачають вимоги
до інвестора застосовувати принципи обліку об’єднання бізнесу при придбанні частки участі в
спільних операціях, які представляють собою «бізнес» (згідно визначення IFRS 3 «Об’єднання
бізнесу»). Зокрема, інвестору буде необхідно:

 оцінити ідентифіковані активи та зобов’язання за справедливою вартістю;

 віднести витрати, пов’язані з придбанням, в прибутки або збитки;

 визнати відстрочений податок;

 визнати різницю у складі гудвілу.

Всі інші принципи обліку об’єднання бізнесу застосовуються у випадку,  якщо не суперечать
МСФЗ 11 «Спільна діяльність».

Поправки застосовуються до придбання як первісної, так і додаткової частки участі в спільних
операціях.  І якщо купівля учасником спільної операції додаткової частки участі в тих самих
спільних операціях призводить до збереження спільного контролю, то вже наявна у власності
частка участі не переоцінюється. Зміни будуть застосовуватися до купівлі частки участі у вже
існуючих  спільних  операціях,  що  являють  собою  бізнес,  або  тільки  у  випадку  створення
спільних операцій та вкладу в них існуючого бізнесу. При цьому зміни не стосуються ситуації,
коли  створення  спільних  операцій  співпадає  із  створенням  бізнесу.  Виключаються  також
операції між інвестором та спільними операціями під спільним контролем.

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до МСФЗ 11 на фінансову звітність Банку
не відбудеться.

Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи»  (обов’язкові
для застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року).  Рада з МСБО відмітила
необґрунтованість застосування методу амортизації, що базується на виручці від використання
активу,  для  основних  засобів  та  нематеріальних  активів.  При  цьому поправки  розглядають
можливість  використовувати  цей  метод  для  нематеріальних  активів  у  виключних  випадках:
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коли  існує  пряма  залежність  виручки  від  споживання  організацією  майбутніх  економічних
вигід від нематеріального активу. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до  МСБО 16 та МСБО 38 на фінансову
звітність Банку не відбудеться.

Поправка  до  МСБО  27  «Окрема фінансова  звітність»   (обов’язкова  для  застосування  для
років,  що  починаються  з  01  січня  2016  року)  відновила  можливість  використання  методу
дольової  участі  для  обліку  інвестицій  в  дочірні,  спільні  та  асоційовані  компанії  в  окремій
фінансовій  звітності  підприємства.  Підприємства  мають  право  у  своїй  окремій  фінансовій
звітності  обліковувати  інвестиції  в  дочірні,  асоційовані  або  спільні  підприємства,
використовуючи один з таких методів: 

 за собівартістю;

 у відповідності до МСФЗ 9;

 з  використанням  методу  дольової  участі,  як  це  описано  в  МСБО  28  «Інвестиції  в
асоційовані підприємства». 

Також добавлене роз’яснення до визначення окремої фінансової  звітності  – це звітність,  що
випускається додатково до:

 консолідованої фінансової звітності підприємства, що має дочірні компанії; 

 фінансової звітності, підготовленої підприємством без дочірніх компаній, але таким, що
має інвестиції в асоційовані та спільні компанії, які відображаються в обліку за МСФЗ
28.

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправки до МСБО 27 на фінансову звітність Банку
не відбудеться.

Поправка  до МСБО 1  «Подання  фінансової  звітності»   (обов’язкова  для  застосування  для
років, що починаються з 01 січня 2016 року). Зміни стосуються суттєвості та об’єднання даних,
подання  проміжних  підсумків,  структури  фінансової  звітності  та  розкриття  інформації  про
облікову політику. 

Поправки, що роз’яснюють питання подання інформації,  підкреслюють той факт,  що ті,  хто
складає звітність, можуть самостійно обирати формат та спосіб подання фінансової інформації
в  залежності  від  конкретних  обставин  підприємства  та  потреб  користувачів  фінансової
звітності.  Ті,  хто  складають  звітність,  мають підходити до її  підготовки  з  урахуванням цих
роз’яснень  та  наявності  можливості  підвищення  чіткості  викладення  або  покращення
розкриття інформації.

Порядок приміток до фінансової звітності повинен забезпечувати правильне співвідношення
між  чіткістю  викладення  та  співставністю  фінансової  звітності,  а  зміни  –  вноситися  в
результаті конкретних змін фактів та обставин.

Основні питання, що розглядаються:

 суттєвість. Підприємство не повинно об’єднувати або розукрупнювати дані, якщо це
ускладнить отримання чіткої та корисної інформації. Наприклад, об’єднувати статті з
різними  характеристиками  або  розкривати  забагато  несуттєвих  деталей.  Якщо
керівництво вважає яку-небудь статтю суттєвою, то слід оцінити, яка саме інформація
повинна  бути  розкрита  у  відповідності  до  вимог  відповідного  стандарту,  чи
вимагається  розкриття  додаткової  інформації,  необхідної  для  розуміння  впливу  на
фінансовий стан або результати;

 розукрупнення  даних  та  проміжні  підсумки.  Поправки  роз’яснюють  необхідність
такого розукрупнення у випадках, коли воно пов’язане з розумінням фінансового стану
чи  фінансових  результатів  підприємства.  Зміни  стосуються  додаткових  проміжних
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підсумків у звіті про фінансовий стан чи звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід;

 примітки. Керівництво повинне визначати порядок приміток до фінансової звітності,
враховуючи необхідність зрозумілого викладення та співставності фінансової звітності.
Визначеного  порядку  подання  приміток  до  фінансової  звітності  немає.  Керівництво
може скоригувати подання інформації у відповідності до ситуації на підприємстві;

 розкриття  інформації  про  облікову  політику.  Поправки  роз’яснюють,  як  визначати
основні принципи облікової політики;

 інший сукупний дохід від інвестицій,  що обліковуються за методом дольової участі.
Поправки вимагають частку іншого сукупного доходу від інвестицій, що обліковуються
за  методом дольової  участі,  включати у відповідну групу  в  залежності  від  того,  чи
будуть такі статті рекласифіковуватися до прибутку або збитку. Потім кожна група має
бути представлена як єдина стаття у звіті про інший сукупний дохід.

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправки до МСБО 1 на фінансову звітність Банку не
відбудеться.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідовані фінансові звіти» та МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані
підприємства» (обов’язкові для застосування для років, що починаються з 1 січня 2016 року) в
частині,  що  стосуються  інвестиційних  підприємств.  Поправки  до  МСФЗ  10  звільняють
інвестиційні  підприємства  від  консолідації  дочірніх  підприємств.  Поправки  пояснюють,  що
виключення з вимог щодо підготовки консолідованої фінансової звітності також надається так
званим проміжним материнським підприємствам, які є дочірніми для інвестиційних компаній
(проте  проміжному  материнському  підприємству  необхідно  відповідати  й  іншим  вимогам
МСФЗ 10, щоб мати право на виключення з  вимог про консолідацію). Разом з тим інвестиційна
компанія  повинна  включати  в  консолідацію  дочірні  підприємства,  які  не  є  інвестиційними
організаціями і чиї основні функції полягають в наданні послуг для підтримання інвестиційної
діяльності  інвестиційної  компанії.  Проте,  якщо дочірнє  підприємство  саме  є  інвестиційною
компанією, то материнська інвестиційна компанія зобов’язана оцінювати свої інвестиції в таку
дочірню компанію по справедливій вартості через прибуток або збиток. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до  МСФЗ 10 та МСФЗ 28 на фінансову
звітність Банку не відбудеться.

Удосконалення МСФЗ (обов’язкові для застосування для років, що починаються з 1 січня 2016
року):

 МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Поправка
роз’яснює,  що  випадки,  коли  актив  (або  група  вибуття)  переноситься  з  категорії
«утримувані  для  продажу»  до  категорії  «призначені  для  розподілу»  або  навпаки,  не
вважається зміною плану продажу або розподілу і не повинні відображатися в обліку як
така зміна. Актив або групу вибуття  необов’язково відновлювати у фінансовій звітності
таким  чином,  якби  вони  ніколи  не  відносилися  до  «утримуваних  для  продажу»  або
«призначеним для розподілу» тільки тому, що змінився спосіб їх вибуття. Поправка також
роз’яснює, що вказівки щодо зміни в плані продажу повинні застосовуватися до активу або
групи  вибуття,  що припинили бути  призначеними для розподілу,  але не  перенесені  до
категорії «утримувані для продажу»;

 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Містить дві поправки:

- договори на надання послуг. Якщо компанія передає фінансовий актив третій стороні
на умовах, які не дозволяють їй припинити визнання цього активу, то у відповідності
до  МСФЗ  7  компанія  повинна  розкрити  інформацію  про  характер  угоди,  ступінь
участі, що продовжується, в активі та ризиках, до яких в результаті передачі схильне
підприємство. Поправка допомагає керівництву визначити, чи означають умови угоди
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по  обслуговуванню  переданого  фінансового  активу  наявність  участі,  що
продовжується;

- проміжна  фінансова  звітність.  Розкриття  додаткової  інформації  у  відповідності  до
поправок  до  МСФЗ 7  «Розкриття  інформації  –  взаємозалік  фінансових  активів  та
фінансових зобов’язань» необов’язково вимагається для всіх проміжних періодів, за
виключенням тих, що вимагаються у відповідності до МСБО 34 «Проміжна фінансова
звітність».

 МСБО  19  «Виплати  працівникам».  Поправка  роз’яснює,  що  при  визначенні  ставки
дисконтування для зобов’язань по виплатам по закінченню трудової діяльності важлива
валюта,  в  якій  виражені  зобов’язання,  а  не  країна,  в  якій  такі  зобов’язання  виникли.
Оцінка наявності достатньо розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій
аналізується для корпоративних облігацій, виражених у цій  валюті, а не в певній країні. І
якщо достатньо розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій в цій валюті
не існує, слід розглядати державні облігації у відповідній валюті;

 МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Поправка роз’яснює, що мається на увазі під
«інформацією, розкритою в інших формах проміжної фінансової звітності». Мова йде про
наявність перехресного посилання на місцезнаходження цієї інформації.

Керівництво  вважає,  що  суттєвого  впливу  зазначених  вище  удосконалень  МСФЗ на
фінансову звітність Банку не відбудеться.
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Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

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

Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4
1 Готівкові кошти 8 389 5 281
2 Кошти в Національному банку України 8 447 40 929

3
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 
овернайт у банках:

1 890 41 733

3.1. України 1 890 41 733
3.2. Інших країн - -
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 18 726 87 943

Примітка 7. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток 

Таблиця 7.1 Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток   

                                                                                                                                             (тис. грн.)
Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Облігації підприємств - 57 098
2 Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за

справедливою вартістю через прибуток або збиток
- 57 098

3 Усього  фінансових активів, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток

- 57 098

Таблиця  7.2  Аналіз  кредитної  якості   боргових  цінних  паперів,  що  обліковуються  за
справедливою обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за 2014 рік

(тис. грн.)
Рядок Назва статті Облігації

підприємств
Усього

1 2 3 4
1 Непрострочені боргові цінні папери, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток

57 098 57 098

1.1 малі підприємства 57 098 57 098
2 Усього боргових цінних паперів 57 098 57 098
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Примітка 8. Кошти в інших банках

Таблиця 8.1 Кошти в інших банках
                                                                                                       ( тис.грн.)

Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4

1 Депозити в інших банках:
- 29

1.1 короткострокові депозити 
- 29

2 Кошти в банках з тимчасовою адміністрацією, 
банки визнані банкрутами та ліквідуються за 
рішенням уповноваженого органу

10 -

3 Резерв під знецінення коштів в інших банках
- -

4 Усього коштів у банках за мінусом резервів
10 29

Таблиця 8.2  Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2015 рік
                                                                                                       (тис.грн.)

Рядок Назва статті
Кошти в банках
з тимчасовою

адміністрацією,
банки визнані
банкрутами та
ліквідуються за

рішенням
уповноваженого

органу

Усього

1 2 3 4
1 Непрострочені і незнецінені: 10 10

1.1 в інших банках України 10 10

2 Резерв під знецінення коштів в інших банках
- -

3
Усього коштів в інших банках за мінусом 
резервів

10 10

Таблиця 8.3  Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2014 рік
                                                                                                       (тис.грн.)

Рядок Назва статті
Депозити

Усього

1 2 3 4
1 Непрострочені і незнецінені: 29 29

1.1 в інших банках України 29 29

2 Резерв під знецінення коштів в інших банках
- -

3
Усього коштів в інших банках за мінусом 
резервів

29 29
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 Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів*

Таблиця  9.1 Кредити та заборгованість клієнтів
(тис.грн.)

Рядок Назва статті 2015 2014
1 2 3 4
1 Кредити, надані юридичним особам 116 364 250 142
2 Іпотечні кредити фізичних осіб 1 859 11 681
3 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби 12 053 47 577
4 Резерв під знецінення кредитів (22 313) (9 890)
5 Усього кредитів за мінусом резервів 107 963 299 510

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

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року та на кінець дня 31 грудня 2014 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.

Таблиця 9.2 Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2015 рік
  (тис.грн.)

Ря-
док

Рух резервів Кредити,
надані юри-

дичним
особам

Іпотечні
кредити
фізичних

осіб

Кредити, надані
фізичним особам

на поточні
потреби 

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Залишок станом на  початок

періоду
(4 071) (5 059) (760) (9 890)

2 Збільшення/  (зменшення)
резерву  під  знецінення
протягом періоду

(16 955) 4 673 269 (12 013)

3 Вплив  перерахунку  у
валюту подання звітності

- (201) (209) (410)

4 Залишок станом на кінець
періоду

(21 026) (587) (700) (22 313)

У 2015 році було відшкодовано раніше списаних за рахунок резервів кредитів на суму 11,8 тис. грн.
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 9.3  Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2014 рік
  (тис.грн.)

Ря-
док

Рух резервів Кредити, 
надані юри-

дичним
особам

Іпотечні
кредити
фізичних

осіб

Кредити, надані
фізичним особам на

поточні потреби 

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Залишок за станом на 

початок року
(1 001) (5 867) (3 023) (9 891)

2 (Збільшення)/ зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року

(3 070) 308 (2 134) (4 896)

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву 

- 530 4 397 4 927

4 Вплив перерахунку у 
валюту подання звітності

- (30) - (30)

5 Залишок за станом на 
кінець року 

(4 071) (5 059) (760) (9 890)

У 2014 році було відшкодовано раніше списаних у минулих роках кредитів за рахунок резервів на суму
11,4 тис. грн.

      Таблиця 9.4  Структура кредитів за видами економічної діяльності

Рядок Вид економічної діяльності 2015 рік 2014 рік
сума

(тис.грн.)
% сума 

(тис.грн.)
%

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

виробництво, оренда, 
інжиніринг та надання послуг

7 800 6 114 977 37

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

106 891 82 135 165 44

3 Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство

1 673 1 - -

4 Кредити, що надані фізичним 
особам

13 912 11 59 258 19

5 Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів без 
резервів

130 276 100 309 400 100
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 9.5  Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2015 рік
                                                                                                                                           (тис.грн.)

Ря-
док

Назва статті Кредити,
надані
юри-

дичним
особам

Іпотечні
кредити
фізич-

них осіб

Кредити,
надані  фізич-
ним особам на
поточні пот-

реби 

Усього

1              2 3 4 5 6
1 Незабезпечені кредити 36 36
2 Кредити, забезпечені 116 364 1 859 12 017 130 240
2.1 грошовими коштами    2 500 2 500
2.2 нерухомим майном  26 468 1 752 12 017 40 237
2.2.
1

у т. ч. житлового призначення - 1 752 8 016 9 768

2.3 гарантіями і поручительствами 3 881  - - 3 881
2.4 іншими активами* 83 515 107  - 83 622
3 Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 
резервів

116 364 1 859 12 053 130 276

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

Таблиця 9.6  Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2014 рік
                                                                                                                                                 (тис.грн.)

Рядок Назва 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 43 576 - 48 43 624
2 Кредити, що забезпечені: 206 566 11 681 47 529 265 776

2.1. грошовими коштами 29 784 69 25 915 55 768
2.2. нерухомим майном 96 650 11 532 21 016 129 198
2.2.1 у т. ч. житлового призначення 5 618 11 532 31 17 181
2.3 гарантіями і поручительствами 161 80 - 241
2.4 іншими активами* 79 971 - 598 80 569
3 Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 
резервів

250 142 11 681 47 577 309 400
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 9.7 Аналіз кредитної якості кредитів за 2015 рік
(тис.грн.)

Рядо
к

Назва 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: 71 979 1 109 11 179 84 267

1.1. Великі позичальники з кредитною 
історією більше   двох років 

7 969 - - 7 969

1.2. Кредити середнім компаніям 63  -  - 63
1.3. Кредити малим компаніям 63 947  -  - 63 947
1.4. Кредити фізичним особам  - 1 109 11 179 12 288

2 Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

44 385 750 874 46 009

2.1. Знецінені , але не прострочені 2 173  - - 2 173
2.2. Із затримкою платежу від 184 до 365 (366)

днів 
36579 107 - 36 686

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

5633 643 874 7 150

3 Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів

116 364 1 859 12 053 130 276

4 Резерв під знецінення за кредитами (21 026) (587) (700) (22 313)
5 Усього кредитів за мінусом  резервів 95 338 1 272 11 353 107 963
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 9.8  Аналіз кредитної якості кредитів за 2014 рік
(тис.грн.)

Рядо
к

Назва 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: 135 863 69 35 513 171 445

1.2. Кредити середнім компаніям 48 363 - - 48 363
1.3. Кредити малим компаніям 87 500 - - 87 500
1.4. Кредити фізичним особам - 69 35 513 35 582
2 Прострочені, але не знецінені: 59 801 - 534 60 335

2.1. Із затримкою платежу до 31 дня 58 407 - - 58 407
Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 626 - - 626
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366)
днів 

768 - 534 1 302

3 Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

54 478 11 612 11 530 77 620

3.1. Знецінені , але не прострочені 47 491 1 763 10 274 59 528
3.2. Із затримкою платежу до 31 дня 20 - - 20
3.3. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 5 311 9 384 - 14 695
3.4. Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 675 80 - 755
3.5. Із затримкою платежу від 184 до 365 (366)

днів 
981 385 715 2 081

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

- - 541 541

4 Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів

250 142 11 681 47 577 309 400

5 Резерв під знецінення за кредитами (4 071) (5 059) (760) (9 890)

6 Усього кредитів за мінусом  резервів 246 071 6 622 46 817 299 510
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 9.9  Вплив вартості застави на якість кредиту за 2015р.
 (тис.грн.)

Рядок Назва статті Балансова
вартість
кредитів

Очікувані
грошові потоки

від реалізації
заставленого
забезпечення

Вплив
застави

1 2 3 4 5=3-4
1 Кредити, що надані юридичним особам 116 364 112 483 3 881
2 Іпотечні кредити фізичних осіб 1 859 1 859 -
3 Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
12 053 12 017 36

4 Усього кредитів 130 276 126 359 3 917

Таблиця 9.10 Вплив вартості застави на якість кредиту за 2014р.
 (тис.грн.)

Рядок Назва статті Балансова
вартість
кредитів

Очікувані
грошові потоки

від реалізації
заставленого
забезпечення

Вплив
застави

1 2 3 4 5=3-4
1 Кредити, що надані юридичним особам 250 142 206 566 43 576
2 Іпотечні кредити фізичних осіб 11 681 11 681 -
3 Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
47 577 47 529 48

4 Усього кредитів 309 400 265 776 43 624

Банк використовує ринкову (справедливу) вартість забезпечення у вигляді застави нерухомого
майна, транспортних засобів,  об'єктів у формі цілісного майнового комплексу,  устаткування,
майнових  прав  на  нерухоме  майно,  товари,  виходячи  з  оцінки  такого  майна,  проведеної
суб'єктом оціночної діяльності, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. 

Застосовувалися наступні методи оцінки: дохідний, витратний та порівняльний

Строки перегляду справедливої вартості застави:
- нерухомого  майна  та  цілісного  майнового  комплексу  -  не  рідше  одного  разу  на

дванадцять місяців;
- товарів в обороті або в переробці - не рідше одного разу на три місяці;
- майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про

продаж товарів/проведення робіт/надання послуг - не рідше одного разу на місяць;
- іншого майна (транспорт, устаткування, тощо)/майнових прав - не рідше одного разу на

шість місяців.

Впродовж звітного року Банком,  в результаті  задоволення  вимог іпотекодержателя  шляхом
звернення стягнення на предмети іпотеки, було отримано у власність наступні активи:
12  825  тис.грн.  –  житлова  нерухомість  (в  рахунок  погашення  кредитної  заборгованості
фізичних осіб);
23  255  тис.грн  –   нерухоме  майно  нежитлового  призначення  (в  погашення   кредитної
заборгованості юридичних осіб.

 Банк планує здійснити продаж заставного майна, отриманого у власність, впродовж 2016 року.
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                    Примітка 10. Цінні папери у портфелі банку на продаж

Таблиця 10.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж 
(тис. грн.)

Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком:
- 5 010

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

- 5 010

2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

- -

3 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів - 5 010

В звітному році Банк не проводив перекласифікацій цінних паперів в портфелі банку на
продаж.                                           

Справедлива  вартість  цінних  паперів,  що  перебувають  в  обігу  на  організаційно
оформлених   ринках,   визначається  за  їх  котирувальною  ціною  покупця за  даними
оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час
закриття  останнього біржового дня звітного місяця.  У разі  відсутності  таких котирувань  на
зазначену дату банк має визначати справедливу вартість цінного папера за останнім біржовим
курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх п’яти
робочих днів звітного місяця;

Якщо котирування  ринкових цін на цінні папери є недоступним, то банк застосовуює
для визначення  справедливої  вартості  такі методи:

I. Посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту: 

 середня котирування на покупку цінного паперу на біржовому ринку за останній
тиждень місяця; 

 найменше  з  котирувань  цінного  папера  на  кількох  біржах  за  останні  п'ять
робочих днів місяця або 

 середня котирування на покупку цінного паперу на організаційно оформленому
позабіржовому ринку за останній тиждень місяця.

II. Аналіз дисконтованих  грошових  потоків.  Застосовуючи аналіз дисконтованих  грошових
потоків,  банк  використовує  ставку дисконту,  яка  дорівнює діючій  нормі  прибутковості
подібної фінансової інвестиції,  що має в основному такі самі умови та характеристики
(строк  погашення,   що  залишився;   структура  потоків  грошових  коштів;   валюта;
кредитний рейтинг  емітента,  процентна ставка):

riskn

n

t
t

K
d

PV

d

C
FVEV 













 
 )1()1(1 , де

EV – оцінна вартість цінного паперу; 
FV – справедлива вартість; 
C –  величина  купонного  доходу  за  цінним  папером  за  відповідний  період  (місяць,
квартал, рік); 
PV – номінальна вартість цінного паперу; 
d – ставка дисконтування; 
n – кількість періодів до погашення цінного паперу (місяць, квартал, рік);
t – черговий період виплати доходу за цінним папером; 
Krisk – коефіцієнт коригування з урахуванням фінансового класу емітента.
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ставка дисконтування:

segment0 * kdd 
, де

d – ставка дисконтування; 
d0 – норма прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі  самі
умови  та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків грошових
коштів;   валюта;   кредитний  рейтинг  емітента,  процентна  ставка),  не  схильної  до
кредитного ризику (прибутковість державних цінних паперів); 
ksegment – коефіцієнт поправки прибутковості інвестицій, не схильних до кредитного
ризику, на приналежність цінного паперу до певного ринкового сегменту (зобов'язання
держави: 1,0; зобов'язання банків: 1,2; корпоративні зобов'язання: 1,5).

коефіцієнт коригування (Krisk) залежить від фінансового класу емітенту, категорії якості
емітента та дорівнює: 

цпrisk RiskK  1
, де

 Riskцп —  значення  показника  ризику  цінного  папера,  що  визначається  згідно
Положення  про  порядок  формування  та  використання  банками  України  резервів  для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

III. інші  методи,  що  забезпечують  достовірне  визначення  справедливої  вартості  цінних
паперів.

Облігації  в  портфелі  банку  на  продаж  відображаються  за  справедливою  вартістю
відповідно до даних котирувань на фондовому ринку України.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу
вартість  яких  достовірно  визначити  неможливо,  відображаються  на  дату  балансу  за  їх
собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

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 2015 року  в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» не було.  

Таблиця  10.2  Основні  інвестиції  в  акції  та  інші  цінні  папери  з  нефіксованим  прибутком  у
портфелі банку на продаж

(тис. грн.)
Рядок Найменування компанії Вид

діяльності
Країна

реєстрації
Справедлива вартість
2015 рік 2014 рік

1 2 3 4 5 6
1 ПАТ "Експортно-імпортна агенція 

«Омега»
46.90 Україна - 5 010

Усього - 5 010
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                    Примітка 11. Цінні папери у портфелі банку до погашення

Таблиця 11.1 Цінні папери у портфелі банку до погашення 
(тис. грн.)

Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Боргові цінні папери 169 138 -

1.1. Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком 
України

169 138 -

2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення

- -

3 Усього цінних паперів до погашенням за мінусом 
резервів

169 138 -

В звітному році Банк не проводив перекласифікацій цінних паперів в портфелі банку до
погашення.                                           

Таблиця 11.2 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку  до погашення
за 2015 рік

(тис. грн.)
Рядок                               Назва  статті Депозитні

сертифікати
емітовані

Національним
банком України

Усього

1 2 3 4
1 Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 169 138 169 138
2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до

погашення
- -

3 Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за мінусом резервів*

169 138 169 138

Банк не проводив операцій результатом проведення яких цінні папери, були  передані без
припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, а також з'являлись права на їх
продаж та подальшу заставу. 
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Примітка 12. Інвестиційна нерухомість

Таблиця 12.1  Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості
 (тис.грн.)

Рядок Назва статті Частина
будівлі

Усього

1 2 3 4
1 Залишок на початок 2014р. 6 561 6 561
1.1 Первісна вартість 6 695 6 695
2 Амортизація (134) (134)
3 Залишок за станом на кінець 2014р. (початок 2015р.) 6 427 6 427
3.1 Первісна вартість 6695 6695
3.2 Знос (268) (268)
4 Амортизація (123) (123)
5 Вибуття 6 695 6 695
6 Залишок за станом на кінець 2016р. - -

* Банк використовує прямолінійний метод амортизації інвестиційної нерухомості. Строк 
амортизації для будівель та споруд дорівнює 50 років, ставка амортизації – 2%.

У 2015 році банк припинив визнавати в балансі об'єкти інвестиційної нерухомості під час їх
вибуття  внаслідок  продажу.  Фінансовий  результат  від  вибуття  об'єктів  інвестиційної
нерухомості Банк визначив як різницю між надходженнями коштів від вибуття об'єктів та їх
балансовою вартістю і визнав їх у звітному періоді, у якому відбулося вибуття.
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Примітка 13. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 13.1 Основні засоби та нематеріальні активи
Операції надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобів та нематеріальних активів зазначаються за балансовою вартістю.

(тис.грн.) 
Рядок Назва статті Буд.

споруд та
перед.
пристр

Машини та
обладнанн

я

Інструмент
и та

прилади,
інвентар
(меблі)

Інші
необорот
матеріал.
активи

Незаверш.
кап. вклад. в

ОЗ та НА

Нематер
іальні

активи

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Балансова вартість на початок 2014р. 2 951 1 604 141 - 4 752 330 9 778

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 3 225 3 390 1 490 4 249 4 752 886 17 992
1.2 Знос на початок 2013 р. (274)  (1 786) (1 349) (4 249) - (556) (8 214)
2 Надходження - 293 283 83 292 140 1 091

3 Вибуття - - - - (343) - (343)
3.1 Первісна (переоцінена) вартість - (10) - (7) (343) - (360)

3.2 Знос - 10 - 7 - - 17

4 Амортизаційні відрахування (64) (360) (84) (83) - (119) (710)
5 Баланс. вартість на кінець 2014 р.  (початок 2015р.) 2 887 1 537 340 - 4 701 351 9 816

5.1 Первісна (переоцінена) вартість 3 225 3 673 1 773 4 325 4 701 1 026 18 723

5.2 Знос на кінець 2014  року (початок 2015р.) (338)  (2 136) (1 433) (4 325) - (675) (8 907)
6 Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній - - - - - - -

7 Надходження - 95 12 304 1 023 306 1 740
8 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та 

вдосконалення нематеріальних активів
61 267 - - - - 328

9 Вибуття (2 888) (239) (49) - (4 696) - (7 872)

9.1 Первісна (переоцінена вартість) (3 286) (940) (1 489) (152) (4 696) - (10 563)
9.2 Знос 398 701 1 440 152 - - 2 691
10 Амортизаційні відрахування (60) (460) (20) (34) - (147) (721)
11 Баланс. вартість на кінець 2015 р. - 1 200 283 270 1 028 510 3 291

11.1. Первісна (переоцінена) вартість - 3 095 296 4 477 1 028 1 332 10 228
11.2. Знос на кінець 2015  року -  (1 895) (13) (4 207) - (822) (6 937)
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* 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 – 1 188 тис. 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 14. Інші фінансові активи

Таблиця 14.1 Інші фінансові активи
                                                                                                                                            (тис.грн.)
Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Дебіторська заборгованість за цінними паперами 69 339 -
2 Похідні фінансові активи 228 3 111
3 Інші фінансові активи 427 107
4 Резерв під знецінення інших фінансових активів (134) (79)
5 Усього  інших  фінансових  активів  за  мінусом

резервів
69 860 3 139

Таблиця 14.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2015 рік
                                                                                                                              (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Інші
фінансові

активи

Усього

1 2 3 4
1 Залишок за станом на 1 січня (79) (79)

2 (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 
протягом року 

(19 503) (19 503)

3 Списання безнадійної заборгованості 19 448 19 448
4 Залишок за станом на кінець дня  31 грудня (134) (134)

Таблиця 14.3  Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2014 рік
                                                                                                                         (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Інші
фінансові

активи

Усього

1 2 3 4
1 Залишок за станом на 1 січня (13) (13)
2 (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 

протягом року 
(66) (66)

3 Залишок за станом на кінець дня  31 грудня (79) (79)
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Примітка 14. Інші фінансові активи

Таблиця 14.4  Аналіз кредитної якості інших  фінансових  активів  за 2015рік

                                                                                                                              (тис.грн.)
Рядок Рух резервів Дебіторська

заборгованість за
ЦП

Інші Усього

1 2 3 4 5
1 Непрострочена та незнецінена 

заборгованість:
69 339 228 69 567

1.1. Середні компанії 69 339 228 69 567
2 Прострочена, але незнецінена: - - -
3 Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі:
- 427 427

3.1 Із затримкою платежу до 31 дня - 294 294
3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 11 11
3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 5 5
3.4 Із затримкою платежу від 184 до 365(366) 

днів
- 9 9

3.5 Більше ніж 366(367) днів 108 108
4 Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву
69 339 655 69 994

5 Резерв під знецінення інших фінансових 
активів

- (134) (134)

6 Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву

69 339 521 69 860

Таблиця 14.5  Аналіз кредитної якості інших  фінансових  активів  за 2014рік
                                                                                                                           (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська
заборгованість за

ЦП

Інші Усього

1 2 3 4 5
1 Непрострочена та незнецінена 

заборгованість:
- 3 111 3 111

1.1. Середні компанії - 3 111 3 111
2 Прострочена, але незнецінена: - - -
3 Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі:
- 107 107

3.1 Із затримкою платежу до 31 дня - 53 53
3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - 4 4
3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - 11 11
3.4 Із затримкою платежу від 184 до 365(366) 

днів
- 13 13

3.5 Більше ніж 366(367) днів - 26 26
4 Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву
- 3 218 3 218

5 Резерв під знецінення інших фінансових 
активів

- (79) (79)

6 Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву

- 3 139 3 139
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Примітка 15. Інші активи

(тис.грн.)
Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 10 135
2 Передоплата за послуги* 2 580 814
3 Інші активи 151 271
4 Резерви під інші активи - -
5 Усього інших активів за мінусом резервів 2 741 1 220

* Основну частину статті  «Передплата за послуги»  за  2015 рік склали авансові сплати за оренду приміщень –
2 006 тис грн; за послуги Master Card  – 360 тис.грн, , передплата за підписку  періодичних видань, передплату за
інші послуги;
 стаття «Інші актив» значним чином представлена з запасів заготовок пластикових карток  у підзвітних осіб -
151 тис.грн.

Примітка 16. Необоротні активи, утримувані для продажу,та активи групи вибуття

Таблиця 16.1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
(тис. грн.)

Ряд
ок

Назва статті 2015 рік 2014 рік

Необоротні активи, утримувані для продажу
1 Необоротні активи, утримувані для продажу* 36 080 -
2 Усього необоротних активів, утримуваних для продажу 36 080 -

* Заставне майно отримане у власність банку з метою реалізації впродовж одного року, а саме:
12 825 тис.грн. – право власності на житлову нерухомість в рахунок погашення заборгованості за кредитами
фізичних осіб;
23 255 тис.грн – задоволення вимог Банку як іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмети
іпотеки - нерухоме майно  юридичних осіб.

 
Банк планує здійснити продаж заставного майна, отриманого у власність, впродовж 2016 року.
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Примітка 17. Кошти клієнтів*

Таблиця 17.1  Кошти клієнтів
                                                                                                                                  (тис.грн.)

Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4
1 Державні та громадські організації: 22 975 74 354

1.1. Поточні рахунки 22 975 13 663
1.2. Строкові кошти - 60 691
2  Інші юридичні особи 180 065 161 905

2.1. Поточні рахунки 124 923 61 206
2.2. Строкові кошти 55 142 100 699
3 Фізичні особи: 74 232 100 011

3.1. Поточні рахунки 19 521 10 215
3.2. Строкові кошти 54 711 89 796
4 Усього коштів клієнтів 277 272 336 270

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

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, станом на звітну
дату складає 2 500 тис. грн., це кошти небанківських фінансових установ, що надані в забезпечення за активами
на суму  2 500  тис. грн. 

Таблиця 17.2  Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

Рядок Вид економічної діяльності 2015 рік 2014 рік

сума
(тис.грн.)

% сума (тис.грн.) %

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

електроенергії, газу та води
22 886 8 106 304 32

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

21 309 8 50 781 15

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

83 059 30 15 490 5

5 Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство

3 176 1 2 218 -

6 Фізичні особи ( в.т.ч ФОП) 74 232 27 100 645 30
7 Інші (в т.ч. будівництво, 

управління,  страхування)
72 610 26 60 832 18

8 Усього: 277 272 100 336 270 100

Інші види економічної діяльності в т.ч. 72 610(тис.грн)
- будівництво - 22 230
- фінансова та страхова діяльність - 48 639
- надання інших видів послуг - 1 246
- кошти нерезидентів - 494
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АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Фінансова звітність за 2015 рік

Примітка 18. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 18.1  Зміни резервів за зобов'язаннями за 201  5   рік
                                                                                                                                                    (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Кредитні
зобов’язання

Усього

1 2 3 4

1 Залишок на початок періоду 1 160 1 160
2 (Зменшення) та/або збільшення резерву (1 160) (1 160)
3 Комісії, отримані за виданими гарантіями 48 48
4 Амортизація комісій, що отримані за виданими 

гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і 
збитки та інший сукупний дохід

(100) (100)

5 Використання резерву - -
6 Залишок на кінець періоду - -

Таблиця 18.2. Зміни резервів за зобов'язаннями за 201  4   рік
                                                                                                                                                    (тис.грн.)

Рядок Рух резервів Кредитні
зобов’язання

Усього

1 2 3 4

1 Залишок на початок періоду 643 643
2 (Зменшення) та/або збільшення резерву 517 517
3 Комісії, отримані за виданими гарантіями 294 294
4 Амортизація комісій, що отримані за виданими 

гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і 
збитки та інший сукупний дохід

(308) (308)

5 Використання резерву - -
6 Залишок на кінець періоду 1 160 1 160

Примітка 19. Інші фінансові зобов’язання
(тис.грн.)

Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4
1 Кредиторська  заборгованість  за  операціями  з

іноземною валютою
- 2 339

2 Інші фінансові зобов'язання* 324 257
3 Усього інших фінансових зобов'язань 324 2 596

*інші фінансові зобов’язання станом на кінець дня 31.12.2015р.:
- платежі клієнтів - 82 тис.грн.;
- застава за ключі (депозитарні сейфи) – 202 тис.грн.;
- комісійні доходи за банківськими гарантіями – 20 тис.грн.;
- нараховані витрати за господарськими операціями банку – 20 тис.грн.

93



Примітка 20. Інші зобов’язання
(тис.грн.)

Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4

1 Кредиторська  заборгованість  за  податками  та
обов'язковими платежами крім податку на прибуток 465 1 764

2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
працівниками банку

769 643

3 Доходи майбутніх періодів 137 88
4 Усього 1 371 2 495

Примітка 21. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

                                                                                                                (тис.грн.)         

Рядок Назва  статті 

Кількість
акцій в

обігу
 (тис. шт.) 

Прості
акції 

Усього 

1 2 3 4 5 
1 Залишок на 1 січня 2014 року 11,3 120 005 120 005
2 Випуск нових акцій (паїв) - - -

3 
Залишок на кінець дня 31 грудня 2014 
року (залишок на 1 січня 2015 року) 11,3 120 005 120 005

4 Випуск нових акцій (паїв) - - -

5 
Залишок на кінець дня 31 грудня 2015 
року 11,3 120 005 120 005

Емісійного доходу в звітному та попередньому році  Банк не отримував.

Крім того, Банк надає  наступну інформацію:
- за 2015 рік: 
а) в 2015 році Банк  не об’являв про випуск акцій додаткової емісії.;
б) кількість випущених і сплачених  акцій – немає.
в) номінальна вартість однієї акції станом на кінець дня 31 грудня  2015 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 2014 рiк:
а) в 2014 році Банк  не об’являв про випуск акцій додаткової емісії.;
б) кількість випущених і сплачених  акцій – немає.
в) номінальна вартість однієї акції станом на кінець дня 31 грудня  2014 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.
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Примітка 22. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного доходу)
                                                                                                                                (тис.гр

н.)
Ря-
док

Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Залишок на початок року 455 250
2 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 1 480 3 872

2.1 доходи  (витрати)   у  результаті  продажу,  перекласифіковані  у
звітному періоді на прибутки або збитки

 (1 935) (3 667)

3 Залишок на кінець року - 455

Примітка 23. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення
(тис. грн.)

Рядок Назва статті При
міт
ки

2015 рік 2014 рік
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

АКТИВИ

1 Грошові  кошти  та  їх
еквіваленти

6 18 736 - 18 736 87 943 - 87 943

2 Фінансові  активи,  що
обліковуються  за
справедливою вартістю через
прибуток або збиток

7 - - - 57 098 - 57 098

3 Кошти в інших банках 8 - - - 29 - 29

4 Кредити  та  заборгованість
клієнтів

9 72 216 35 747 107 963 226 110 73 400 299 510

5 Цінні  папери  в  портфелі
банку на продаж

10 - - - 5 010 - 5 010

6 Цінні  папери  в  портфелі
банку до погашення

11 169 138 - 169 138 - - -

7 Інвестиційна нерухомість 12 - - - - 6 427 6 427

8 Дебіторська  заборгованість
за  поточним  податком  на
прибуток 

 239 - 239  -  -  -

9 Відстрочений  податковий
актив

 71 - 71 64 - 64

10 Основні  засоби  та
нематеріальні активи

13 - 3 291 3 291 - 9 816 9 816

11 Інші фінансові активи 14 69 858 2 69 860 3 135 4 3 139

12 Інші активи 15 2 741 - 2 741 1 220 - 1 220

13 Необоротні  активи,
утримувані  для  продажу,  та
активи групи вибуття

16 36 080 - 36 080  -  -  -

14 Усього активів  369 079 39 040 408 119 380 609 89 647 470 256

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

15 Кошти клієнтів 17 255 868 21 404 277 272 308 349 27 921 336 270

16 Відстрочені  податкові
зобов’язання

 3 - 3 44 - 44

17 Резерви за зобов’язаннями 18 - - - 1 160 - 1 160

18 Інші фінансові   зобов’язання 19 305 19 324 2 560 36 2 596

19 Інші зобов’язання 20 1 371 - 1 371 2 495 - 2 495

20 Усього зобов’язань  257 547 21 423 278 970 314 608 27 957 342 565
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Примітка 24. Процентні доходи та витрати

 (тис. грн.)
Ря-
док

Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
Процентні доходи

1 Кредити та заборгованість клієнтів 41 380 56 192
2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж - 3 924
3 Цінні папери в портфелі банку до погашення 1 895 -
4 Кошти в інших банках 421 330
5 Фінансові  активи,  що  обліковуються  за  справедливою

вартістю через прибуток або збиток
- 849

6 Кореспондентські рахунки в інших банках 593 496
7 Депозити овернайт в інших банках 1 -
8 Усього процентних доходів 44 290 61 791

Процентні витрати
9 Строкові кошти юридичних осіб (11 848) (21 378)
10 Строкові кошти фізичних осіб (9 261) (11 055)
11 Строкові кошти інших банків (59) (65)
12 Депозити овернайт інших банків (52) -
13 Поточні рахунки (2 154) (2 466)
14 Усього процентних витрат (23 374) (34 964)
15 Чистий процентний дохід/(витрати) 20 916 26 827

Примітка 25. Комісійні доходи та витрати

                                                                                                                                                         (тис.грн.)
Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
Комісійні доходи

1 Розрахунково-касові операції 4 051 5 150
2 Кредитне обслуговування 1 320 2 587
3 Операції з цінними паперами 1 310 796
4 Інші (за користування депозит. сейфами) 284 176
5 Операції на валютному ринку 1 200 7 463
6 Гарантії надані 169 369
7 Усього комісійних доходів 8 334 16 541

Комісійні витрати 
8 Розрахунково-касові операції (115) (88)
9 Операції на валютному ринку - (4 740)
10 Інші (234) (8)
11 Усього комісійних витрат (349) (4 836)
12 Чистий комісійний дохід/витрати 7 985 11 705
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26. Інші операційні доходи

                                                                                                                                    (тис.грн.)
Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Дохід від суборенди - 28
2 Інші * 331 67
3 Усього операційних доходів 331 95

* Інші операційні доходи станом на кінець дня 31.12.2015р.:
- штрафи, пені, сплачені клієнтами банку – 301 тис.грн. ;
- відшкодування витрат по реалізації іпотеки – 13 тис.грн.;
- відшкодування вартості виготовлення ключів (депозитарні сейфи) – 5 тис.грн.
- погашення заборгованості раніше списаної за рахунок резерву -12 тис.грн.

Примітка 27. Адміністративні та інші операційні витрати

                                                                                                                                     (тис.грн.)
Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4
1 Витрати на утримання персоналу 7 139 6 899
2 Амортизація основних засобів 697 725
3 Амортизація  програмного  забезпечення  та  інших

нематеріальних активів
147 119

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

1 286 886

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду) 11 353 8 880
6 Професійні послуги 5 485 7 656
7 Витрати на маркетинг та рекламу - 688
8 Витрати із страхування 3 580 4 025
9 Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на

прибуток
1 276 908

10 Інші * 5 034 1 349
11 Усього адміністративних та інших операційних витрат 35 997 32 135

* Інші операційні витрати станом на кінець дня 31.12.2015р.:
- негативний результат від вибуття основних засобів та інвестиційної нерухомості -

2 083тис.грн.;
- витрати на відповідальне зберігання майна – 168 тис.грн.;
- представницькі витрати – 328 тис.грн.;
- витрати  на  послуги  в  сфері  міжнародних  банківських  пластикових  карток  –  

859 тис.грн.;
- витрати на доопрацювання СУІБ банку – 303 тис.грн.;
- витрати на інші системи банківського зв’язку – 249 тис.грн.;
- поштово-телефонні витрати – 366 тис.грн.;
- господарські витрати та канцелярські товари – 357 тис.грн.;
- витрати та охорону та інкасацію – 282 тис.грн.;
- штрафи, пені, сплачені банком – 39 тис.грн.
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Примітка 28. Витрати на сплату податку на прибуток

Таблиця 28.1  Витрати на сплату податку на прибуток
                                                                                                                                   (тис.грн.)

Рядок Назва статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4

1 Поточний податок на прибуток 90 705
2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з: (48) (47)

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць (48) (47)
3 Усього витрати податку на прибуток (42) 658

Таблиця 28.2  Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 
(збитку). 
                                                                                                                                                    (тис.грн.)

Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік
1 2 3 4
1 Прибуток до оподаткування 1 955 2 218
2 Теоретичні  податкові  відрахування  за  відповідною  ставкою

оподаткування 
352 399

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

розрахунку  податкового  прибутку,  але  визнаються  в
бухгалтерському обліку 
(амортизація  127  тис.грн.,  резерв  за  нарахованими  доходами  10
тис.грн.)

137 276

4 Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового  прибутку,  але  не  визнаються  в  бухгалтерському
обліку 
(відпускні  за  рахунок  резерву 66  тис.грн,  амортизація  11  тис.грн,
списання  безнадійної  заборгованості  146  тис.грн.,  розформування
резерву під зобов’язання 27 тис.грн.)

(350) (49)

5 Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але
не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку)
(переоцінка цінних паперів)

307 2

6 Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток,
але визнаються в бухгалтерському обліку
(переоцінка цінних паперів)

- (307)

7 Використання раніше невикористаних податкових збитків (11) -
8 Сума податку на прибуток (збиток) 435 321
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Примітка 28. Витрати на сплату податку на прибуток

Таблиця 28.3  Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань за 2015 рік

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

січня 2015
року

Визнані у
прибутках/

збитках

Залишок на кінець
дня 31 грудня 2015

року
1 2 3 4 5
1 Податковий вплив тимчасових різниць,

які зменшують (збільшують) суму 
оподаткування та перенесені 
податкові збитки на майбутні періоди

20 48 68

1.1 Резерви під знецінення активів 64 7 71
1.1.1 Резерви під нараховані доходи - 24 24
1.1.2 Резерв відпусток 64 (17) 47
1.2 Основні засоби (44) 41 (3)
2 Чистий відстрочений податковий 

актив/(зобов’язання)
20 48 68

3 Визнаний відстрочений податковий 
актив

64 7 71

4 Визнане відстрочене податкове 
зобов’язання 

(44) 41 (3)

Таблиця 28.4  Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
          відстрочених податкових зобов'язань за 2014 рік

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

січня 2014
року

Визнані у
прибутках/

збитках

Залишок на кінець
дня 31 грудня 2014

року
1 2 3 4 5
1 Податковий вплив тимчасових різниць,

які зменшують (збільшують) суму 
оподаткування та перенесені 
податкові збитки на майбутні періоди

(27) 47 20

1.1 Резерви під знецінення активів 26 38 64
1.1.1 Резерви під нараховані доходи -
1.1.2 Резерв відпусток 26 38 64
1.2 Основні засоби (53) 9 (44)
2 Чистий відстрочений податковий 

актив/(зобов’язання)
(27) 47 20

3 Визнаний відстрочений податковий 
актив

26 38 64

4 Визнане відстрочене податкове 
зобов’язання 

(53) 9 (44)
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29. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця  29.1  Чистий  та  скоригований  прибуток/(збиток)  на  одну  просту  та  привілейовану
акцію

Рядок Назва  статті 2015 рік 2014 рік 
1 2 3 4 

1 Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - 
власникам простих акцій банку 

1 913 1 560

2 Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - 
власникам привілейованих акцій банку 

- -

3 Прибуток/(збиток) за рік 1 913 1 560
4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу    (шт.) 11 302 11 302
5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу 

(шт.) 
- -

6 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію (грн.) 169,22 138,01
7 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію (грн.)
169,22 138,01

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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АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Фінансова звітність за 2015 рік

Примітка 30. Операційні сегменти

Таблиця 30.1 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2015 рік
(тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті Найменування звітних сегментів Iнші
сег-

менти
та опе-
рації

Ви-
лу-
чен-
ня

Усього

послуги
корпора-
тивним

клієнтам

Послу-
ги

фізич-
ним

особам

інвестиційна
банківська діяльність

(депозитні
сертифікати, емітовані
Національним банком

України)
1 2 3 4 5 6 7 8

Дохід від зовнішніх клієнтів
1 Процентні доходи 35 350 6 031 1 895 1 014 - 44 290
2 Комісійні доходи 6 549 1 623 - 162 - 8 334
3 Інші операційні доходи 140 186 - 5 - 331
4 Усього доходів сегментів 42 039 7 840 1 895 1 181 - 52 955
5 Процентні витрати (13 527) (9 736)  - (111) - (23 374)
6 Відрахування  до  резерву  під

знецінення кредитів та  коштів в
інших банках 

(15 726) 3 303 - - - (12 423)

7 Відрахування  до  резерву  під
знецінення  дебіторської
заборгованості

- - - (19 503) - (19 503)

8 Результат  від  переоцінки
фінансових  інструментів,  що
обліковуються  за  справедливою
вартістю  через  прибуток  або
збиток

- - - 41 438 - 41 438

9 Результат  від  продажу  цінних
паперів  у  портфелі  банку  на
продаж 

- - - 569 - 569

10 Результат  від  операцій  з
іноземною валютою

- - - (4 251) - (4 251)

11 Результат  від  переоцінки
операцій з іноземною валютою

- - - 1 730 - 1 730

12 Комісійні витрати - - - (349) - (349)
13 Відрахування  до  резервів  за

зобов’язаннями
1 160 - - - - 1 160

14 Адміністративні  та  інші
операційні витрати

- - - (35 997) - (35 997)

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

13 946 1 407 1 895 (15 293) - 1 955
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Примітка 30. Операційні сегменти

Таблиця 30.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2014 рік
(тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті Найменування звітних сегментів Iнші
сег-

менти
та опе-
рації

Ви-
лу-
чен-
ня

Усього

послуги
корпора-
тивним

клієнтам

Послуги
фізич-
ним

особам

інвестиційна
банківська
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 8
Дохід від зовнішніх клієнтів

1 Процентні доходи 51 579 9 386 - 826 - 61 791
2 Комісійні доходи 15 586 841 - 114 - 16 541
3 Інші операційні доходи 45 46 - 4 - 95

Дохід від інших сегментів       
4 Процентні доходи - - - - - -
5 Комісійні доходи - - - - - -
6 Інші операційні доходи - - - - - -
7 Усього доходів сегментів 67 210 10 273 - 944 - 78 427
8 Процентні витрати (22 991) (11 908) - (65) - (34 964)
9 Відрахування  до  резерву  під

знецінення кредитів та  коштів в
інших банках 

(3 058) (1 838) - - - (4 896)

10 Відрахування  до  резерву  під
знецінення  дебіторської
заборгованості

- - - (66) - (66)

11 Результат  від  переоцінки
фінансових  інструментів,  що
обліковуються  за  справедливою
вартістю  через  прибуток  або
збиток

- - - 1 705 - 1 705

12 Результат  від  операцій  з
іноземною валютою - - - (473) - (473)

13 Результат від переоцінки операцій
з іноземною валютою

- - - (27) - (27)

14 Комісійні витрати (6) (3) - (4 827) - (4 836)
15 Відрахування  до  резервів  за

зобов’язаннями
(517) - - - - (517)

16 Адміністративні  та  інші
операційні витрати

- - - (32 135) - (32 135)

17 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

40 368 (3 476) - (34 944) - 2 218
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Примітка 30. Операційні сегменти
Таблиця 30.3 Активи та зобов'язання звітних сегментів станом за 2015 рік

(тис. грн.)
Ря-
док

Назва статті Найменування звітних сегментів Iнші
сег-

менти
та опе-
рації

Усьо-
гопослуги

корпора-
тивним

клієнтам

Послу-
ги

фізич-
ним

особам

інвестиційна
банківська діяльність

(депозитні
сертифікати,

емітовані
Національним

банком України)
1 2 3 4 5 6 7

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
1 Активи сегментів 164 966 12 629 169 138 19 203 365 936
2 Необоротні активи, утримувані для

продажу (чи групи вибуття)
23 255 12 825 - - 36 080

3 Усього активів сегментів 188 221 25 454 169 138 19 203 402 016

4 Нерозподілені активи - - - 2 812 2 812
5 Усього активів 188 221 25 454 - 191 153 404 828

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
6 Зобов’язання сегментів 203 039 74 233 - - 277 272

7 Нерозподілені зобов’язання - - - 1 698 1 698
8 Усього зобов’язань 203 039 74 233 - 1 698 278 970

ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ
9 Капітальні інвестиції - - - 10 228 10 228

10 Амортизація - - - (6 937) (6 937)

Примітка 30. Операційні сегменти
Таблиця 30.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2014 рік

(тис. грн.)
Ря-
док

Назва статті Найменування звітних сегментів Iнші
сег-

менти
та опе-
рації

Усьо-
гопослуги

корпора-
тивним

клієнтам

Послу-
ги

фізич-
ним

особам

інвестиційн
а банківська
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ

1 Активи сегментів 308 179 53 439 6 427 91 083 459 128
2 Усього активів сегментів 308 179 53 439 6 427 91 083 459 128

3 Нерозподілені активи - - - 1 312 1 312
4 Усього активів 308 179 53 439 6 427 92 395 460 440

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
5 Зобов’язання сегментів 100 011 236 259 - - 336 270

6 Нерозподілені зобов’язання - - - 6 295 6 295
7 Усього зобов’язань 100 011 236 259 - 6 295 342 565

ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ
8 Капітальні інвестиції - - - 14 398 14 398

9 Амортизація - - - (4 582) (4 582)

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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АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Фінансова звітність за 2015 рік

Примітка 31. 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.  Основна  мета  управління  кредитним  ризиком полягає  в  забезпеченні  мінімального
рівня ризику при заданому рівні доходності того чи іншого активу.
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 учасниками бізнес-процесів прийняття рішень щодо кредитно-
інвестиційної  діяльності  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.
Основними інструментами управління кредитним ризиком є:
 нормування  та лімітування обсягів активів;
 формування ефективної цінової політики;
 формування резервів покриття можливих втрат;
 страхування кредитного ризику.
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.

Клієнтський кредитний портфель Банку протягом 2015 року скоротився  вдвічі  та станом на
кінець  дня  31.12.2015  року  становив  130'276  тис.грн.  проти  309'400  тис.  грн.  (балансова
заборгованість на початок звітного року). Структуру кредитного портфеля клієнтів Банку має
наступний вигляд:
- 116'364 тис.грн. або 89% портфелю –  кредити,  надані  суб’єктам  господарювання  на

поповнення обігових коштів;
-   13'912 тис.грн. або 11% портфелю – кредити фізичних осіб.
Іпотечні  кредити  складають  1%  кредитного  портфелю  Банку  та  повністю  представлені
заборгованості  фізичних  осію.  Основна  валюта  кредитування  –  національна  (кредитами,
наданими у ВКВ, сформовано менше 1% кредитного портфеля). 

Банк  на  щомісячній  основі  здійснює  оцінку  якості  кредитного  портфелю.  Класифікація
кредитного  портфелю  за  категоріями  якості  розглядається  та  затверджується  Кредитним
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комітетом Банку.  Структура  кредитного портфелю станом на кінець  дня 31.12.2015 року  за
категоріями якості має наступний вигляд:
•        «І категорія»   –  23'098 тис.грн.
•        «ІІ категорія»  –  61'169 тис.грн.
•        «V категорія»  –  46'009 тис.грн.
Негативнокласифіковані  кредити станом  на  кінець  дня  31.12.2015  року  складають
46'009тис.грн.  або 35,3%. Доля проблемного кредитного портфелю зросла значною мірою в
наслідок зменшення обсягів кредитування. 

Лімітування  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.  Значення  економічних  нормативів  Банку  на  звітну  дату  у
порівнянні зі значеннями по банківській системі:
Економічний норматив кредитного ризику: Банк Система
Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (не більше 25%)

24,11% 22,78%

Н8 - норматив великих кредитних ризиків (не більше 800%) 131,31% 364,14%
Н9 - норматив максимального розміру кредитного ризику за 
операціями з пов’язаними з банком особами  (не більше 25%)

0,00% 31,19%

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через  несприятливі  коливання  вартості  цінних  паперів  та  курсів  іноземних  валют  за  тими
інструментами, які є в торговому портфелі. Він включає в себе валютний та фондовий ризики.
Фондовий  ризик -  це  потенційна  загроза  виникнення  втрат,  недоотримання  доходу  або
зменшення  ринкової  вартості  капіталу,  що  виникають  внаслідок  несприятливих  змін
котирувань на цінні папери в торговому портфелі банку.
Рівні  толерантності  Банку  до  фондового  ризику  встановлюються  відповідними  рішеннями
КУАП. Система лімітів і обмежень, які визначають рівень толерантності банку до фондових
ризиків, має таку структуру: 

- внутрішні ліміти, встановлені КУАП; 
- зовнішні ліміти, встановлені НБУ.

Можливі внутрішні ліміти (обмеження) з фондового ризику, що можуть встановлюватися в разі
необхідності:

- ліміти та обмеження на портфелі цінних паперів;
- ліміти в розрізі емітентів/емісій цінних паперів;
- інші ліміти.

Ліміти  з  фондових  ризиків  можуть  встановлюватись  як  в  гривневому  еквіваленті,  так  і  в
національній  та  в  розрізі  основних  іноземних  валют.  Моніторинг  і  контроль  за  станом
дотримання  лімітів  (обмежень)  з  фондового  ризику  здійснюється  на  постійній  основі
структурними підрозділами, що приймають участь в бізнес-процесі.
Станом на кінець звітного періоду Недержавні боргові цінні  папери реалізовані  з торгового
портфелю  банку.  В  портфелі  банку  представлені  короткострокові  депозитні  сертифікати
емітовані НБУ, що несуть мінімальний фондовий ризик втрати капіталу. 
Валютний ризик
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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 31.1  Аналіз валютного ризику
(тис. грн.)

Рядок Найменув
ання

валюти

На звітну дату 2015 року На звітну дату 2014 року
монетар

ні
активи

монетар
ні

зобов'яза
ння

похідні
фінансові
інструмен

ти

чиста
позиція

монетар
ні

активи

монетарні
зобов'яза

ння

похідні
фінансові
інструмен

ти

чиста
позиція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долари 

США
2 361 (51 380) 46 802 (2 217) 27 167 (55 546) 25 625 (2 754)

2 Євро 676 (3 367) 2 622 (69) 17 409 (17 513) (1) (105)
3 Фунти 

стерлінгів
1 - - 1 77 - - 77

4 Російські 
рублі

3 - - 3 22 - - 22

5 Усього 3 041 (54 747) 49 424 (2 282) 44 675 (73 059) 25 624 (2 760)
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Таблиця  31.2  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 2015 року На звітну дату 2014 року

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 25 % (554) (554) (688) (688)

2 Послаблення долара США на 3 % 67 67 83 83

3 Зміцнення євро на 25 % (17) (17) (26) (26)

4 Послаблення євро на 3 % 2 2 3 3

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 25 % - - 19 19

6 Послаблення фунта стерлінгів на 3 % - - (3) (3)

7 Зміцнення російських рублів на 5 % - - 1 1

8 Послаблення російських рублів на  5 % - - (1) (1)

Таблиця  31.3  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 2015 року
Середньозважений

валютний курс 2014 року

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 25 % (504) (504) 159 159

2 Послаблення долара США на 3 % 61 61 740 740

3 Зміцнення євро на 25 % (16) (16) (2) (2)

4 Послаблення євро на 3 % 2 2 22 22

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 25 % - - - -

6 Послаблення фунта стерлінгів на 3 % - - (17) (17)

7 Зміцнення російських рублів на 5 % - - 2 2

8 Послаблення російських рублів на 5 % - - (1) (1)

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.

Станом на кінець дня 31.12.2015 року ліміт довгої відкритої валютної позиції склав 0,0035%
(максимальне значення ліміту – не більше 1% регулятивного капіталу банку), у тому числі:
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- довга відкрита валютна позиція в англійських фунтах стерлінгів  – 0,0009 %;
- довга відкрита валютна позиція в російських рублях – 0,0026 %.

Ліміт короткої відкритої валютної позиції на звітну дату має значення 1,9182% (максимальне
значення ліміту – не більше 10% регулятивного капіталу банку), у тому числі:
- коротка відкрита валютна позиція в доларах США – 1,8628 %;
- коротка відкрита валютна позиція в Євро – 0,0554 %.
Процентний ризик

Ризик зміни процентної ставки – це ризик зміни рівня чистої процентної маржі внаслідок зміни
рівня ринкових процентних ставок (з урахуванням втрати / отримання прибутку). Процентний
ризик  може  мати  негативні  наслідки  в  результаті  виникнення  «розривів»  дохідності  на
суміжних  фінансових  ринках:  падіння  дохідності  валютного  ринку,  ринку  державних  та
корпоративних цінних паперів, кризи міжбанківського ринку.
Процентний  ризик  впливає  як  на  прибутковість  Банку,  так  і  на  економічну  вартість  його
активів, зобов’язань та позабалансових інструментів. Зменшення вартості капіталу, при цьому,
можливе  через:  зменшення  обсягу  чистого  процентного  доходу  від  здійснюваних  операцій;
зменшення вартості активів, збільшення вартості зобов’язань та зміни вартості позабалансових
інструментів. Майбутні зміни процентних ставок можуть бути джерелом як додаткових витрат,
так і додаткових доходів. 
Мета  управління  процентним  ризиком –  захистити  прибуток  Банку від  негативного  впливу
різких коливань процентної ставки.
Банк дотримується комплексного управління процентним ризиком, що включає управління як
активами,  так і  зобов’язаннями.  Особливість цього управління полягає  в тому,  що воно має
певні  обмеження.  Управління  активами  обмежено,  по-перше,  вимогами  ліквідності  та
кредитним  ризиком  портфеля  активів,  і,  по-друге,  ціновою  конкуренцією,  котра  обмежує
свободу у виборі ціни кредиту. Управління зобов’язаннями ускладнено, по-перше, обмеженим
вибором і розміром боргових інструментів,  котрі Банк може успішно розмістити серед своїх
вкладників та інших кредиторів у будь-який момент часу; по-друге, ціновою конкуренцією за
наявні  на  ринку  кошти.  Завданнями  управління  процентним  ризиком  передбачається
мінімізація  цього  ризику  у  межах  бажаної   дохідності  з  одночасним  забезпеченням  цілей
ліквідності.

Таблиця 31.4  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

 2015 рік       

1 Усього фінансових активів 190 633 88 269 51 356 35 749 - 366 007

2 Усього фінансових зобов'язань (219 689) (23 033) (13 455) (21 422) - (277 599)

3 Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31.12.2015 р.

(29 056) 65 236 37 901 14 327 - 88 408

 2014 рік       

4 Усього фінансових активів 184 978 153 641 40 707 73 404 - 452 730

5 Усього фінансових зобов'язань (178 906) (103 775) (30 679) (28 412) - (341 772)

6 Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31.12.2014 р.

6 072 49 866 10 028 44 992 - 110 958
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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.

Таблиця 31.5 Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
(%)

Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік

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

- 2,2 1,4 - - - - -

2 Фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток

18,0 - - - 10,7 - - -

3 Кошти в інших банках 19,9 2,1 0,6 - 30,8 2,1 1,3 0,03

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів

19,6 13,6 - - 18,2 13,8 12,1 -

5 Боргові цінні папери в 
портфелі банку на продаж

- - - - 8,7 - - -

 Зобов'язання

6 Кошти банків 0,2 0,8 2,0 - 19,9 0,6 1,3 -

7 Кошти клієнтів:

7.1 поточні рахунки 4,7 1,7 2,2 0,1 2,5 5,0 3,6 0,4

7.2 строкові кошти 18,7 8,8 2,7 - 18,0 9,4 8,5 -

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  31.12.2015  року  сукупна  заборгованість  перед  Банком  за  операціями,  що
перевищують 10% регулятивного капіталу, становить 154,7млн.грн. (або 125% капіталу) проти
241,1 млн.грн. минулого року.
Впродовж 2015 звітного року Банком проведено роботу щодо диверсифікації ресурсної бази як
наслідок зменшення концентрації зобов’язань на одного контрагента в депозитному портфелі,
які  створюють певний ризик  ліквідності.  Залишки котів  ТОП-10 найбільших вкладників  на
кінець звітного періоду складають 164,7 млн.грн. проти минулорічних 205,8 млн.грн.
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.
Управління  ліквідністю  –  це  процес  оцінки,  планування,  регулювання,  моніторингу  та
контролю  ліквідності  з  метою  підтримання  оптимальної  структури  балансу  банку  для
забезпечення  своєчасного  виконання  прийнятих  на  себе  зобов’язань.  Банк  управляє
ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на
себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечує необхідне
співвідношення між власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру активів.
Управління ризиком ліквідності здійснюється з метою:
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- забезпечення захисту інтересів кредиторів, вкладників та акціонерів банку;
- забезпечення покриття операційних та планових потреб у ліквідних коштах;
- забезпечення  виконання  вимог  НБУ  щодо  нормативів  ліквідності  та  нормативів

обов’язкового резервування;
- забезпечення спроможності банку покривати відтік грошових коштів у випадку виникнення

кризових явищ (криза,  пов’язана з діяльністю банку,  системна або близька до системної
криза ліквідності) протягом визначеного періоду часу. 

У Банку використовується централізоване управління ризиком ліквідності.

Протягом  звітного  року  Банк  дотримувався  всіх  нормативів  ліквідності  та  нормативів
обов'язкового резервування, встановлених Національним банком України. Станом на кінець дня
31.12.2015 р. за даними балансу Банку значення нормативів ліквідності становили:
Економічний норматив ризику ліквідності: Банк Система
Н4 - норматив миттєвої ліквідності (не менше 20%) 112,15% 78,73%
Н8 - норматив поточної ліквідності (не менше 40%) 118,34% 79,98%
Н9 - норматив короткострокової ліквідності (не менше 60%) 115,85% 92,87%

Таблиця 31.6 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2015 рік
 (тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті На ви-
могу 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 219 381 14 178 22 299 21 400 - 277 258

1.1 Кошти фізичних осіб 56 439 12 077 5 712 - - 74 228
1.2 Інші 162 942 2 101 16 587 21 400 - 203 030
2 Інші фінансові зобов’язання 304 1 - 19 - 324
3 Поставочні  форвардні  контракти,

загальна сума
- - 24 001 - - 24 001

4 Поставочні  форвардні
контракти, чиста сума

- - 24 001 - - 24 001

5 Фінансові гарантії 261 69 - 2 300 - 2 630
6 Інші  зобов’язання  кредитного

характеру
2 - 74 814 1 000 - 75 816

7 Усього  потенційних  майбутніх
виплат  за  фінансовими
зобов’язаннями

219 948 14 248 121 114 24 719 - 380 029

У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом.
Суми представляють контрактні недисконтовані грошові потоки. 
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Таблиця 31.7 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2014 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 31 421 21 509 35 693 11 386 - 100 009

10.2 Інші 142 508 57 886 19 320 16 536 - 236 250

2 Інші фінансові зобов'язання 2 526 34 - 36 - 2 596

3 Фінансові гарантії 2 176 5 356 - 2 300 - 9 832

4 Інші зобов'язання кредитного 
характеру 176 21 086 47 697 23 643 - 92 602

5 Усього потенційних майбутніх 
виплат за фінансовими 
зобов'язаннями 178 807 105 871 102 710 53 901 - 441 289

Таблиця  31.8  Аналіз  фінансових  активів  та  зобов'язань  за  строками  погашення  на  основі
очікуваних строків погашення за 2015 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 18 736 - - - - 18 736

2 Кредити та заборгованість 
клієнтів

2 275 16 186 53 755 8 250 27 497 107 963

3 Цінні папери в портфелі банку 
на продаж*

169 138 - - - - 169 138

4 Інші фінансові активи 414 69 339 105 - 2 69 860

5 Усього фінансових активів 190 563 85 525 53 860 8 250 27 499 365 697

 Зобов'язання

6 Кошти клієнтів 219 381 14 181 22 306 21 404 - 277 272

7 Інші фінансові зобов'язання 307 1 - 19 - 327

8 Усього фінансових зобов'язань 219 688 14 182 22 306 21 423 - 277 599

9 Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

(29 125) 71 343 31 554 (13 173) 27 499 88 098

10 Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

(29 125) 42 218 73 772 60 599 88 098 - 

*Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України.
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Таблиця 31.9 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за 2014 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 87 943 - - - - 87 943

2 Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток

57 098 - - - - 57 098

3 Кошти в інших банках 29 - - - - 29

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів

31 783 79 969 114 358 59 870 13 530 299 510

5 Цінні папери в портфелі банку 
на продаж

5 010 - - - - 5 010

6 Інші фінансові активи 3 114 - 21 - 4 3 139

7 Усього фінансових активів 184 977 79 969 114 379 59 870 13 534 452 729

 Зобов'язання

8 Кошти клієнтів 173 929 79 416 55 004 27 921 - 336 270

9 Інші фінансові зобов'язання 2 526 34 - 36 - 2 596

10 Усього фінансових зобов'язань 176 455 79 450 55 004 27 957 - 338 866

11 Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

8 522 519 59 375 31 913 13 534 113 863

12 Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

8 522 9 041 68 416 100 329 113 863 -
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Примітка 32. Управління капіталом

Банк  здійснює  управління  капіталом  з  метою  реалізації  цілей  поставлених  акціонерами.
Управління капіталом і забезпечення виконання стратегічних задач здійснюється Наглядовою
радою Банку. 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.

Таблиця 32.1. Структура регулятивного капіталу
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2015 рік
2014 рік

1 2 3 4
1 Основний капітал 121 144 121 404
1.1

Фактично сплачений зареєстрований 
статутний капітал  

120 005 120 005

1.2
Загальні резерви банку

1 829 1 751

1.3
Нематеріальні активи (за мінусом зносу)

(690) (351)

2
Додатковий капітал

5 972 4 695

2.1
Прибуток минулих років

5 402 3 920

2.2
Прибуток звітного року

1 913 1 560

2.3
Резерв під стандартну заборгованість

3 251

2.4
Нараховані доходи за активними операціями
понад 30 днів з дати їх нарахування, а 
також прострочені та сумнівні 

(2 616) (1     329)

2.5 Резерв за простроченими понад 31 день і 
сумнівними до отримання нарахованими 
доходами

1 401 293

2.6 Непокритий кредитний ризик* (131) -
2.7 Усього регулятивного капіталу 127 116 126 099

*Визначається як відхилення/перевищення величини кредитного ризику над розміром резервів за
міжнародними стандартами фінансової звітності.

Протягом  звітного  року  Банк  дотримувався  нормативу  адекватності  регулятивного  капіталу
(Н2); станом на 1 січня 2016 року показник нормативу становив 47,22 % при нормативному
значенні 10%. Для порівняння - значення нормативу Н2 по системі баків України на звітну дату
складає 12,31%.
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Примітка 33. Потенційні зобов'язання банку

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. 

Потенційні зобов’язання за операціями оперативного лізингу станом на кінець дня 31 грудня
2015 року становили:

Таблиця 33.1 Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік

1 2 3 4

1 До 1 року - -

2 Від 1 до 5 років 26 879 13 377

3 Усього: 26 879 13 377

Таблиця 33.2 Структура зобов'язань з кредитування 
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік 

1 2 3 
4 

1 Зобов'язання з кредитування, що надані * 1 009
27 207

2 Невикористані кредитні лінії 
74 807 65 395

3 Гарантії видані 
2 630 9 832

4 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням 

- (1 160)

5 Усього зобов'язань, що пов'язані з 
кредитуванням за мінусом резерву: 

78 446
101 274

*Зобов’язання за кредитами, наданими у формі овердрафт (суми невикористаних лімітів згідно договорів)
Всі зобов’язання 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 34. Похідні фінансові інструменти

Таблиця  34.1  Справедлива  вартість  похідних  фінансових  інструментів,  що
обліковуються в торговому портфелі Банку

(тис.грн)
Ря-
док

Назва статті 2015 рік 2014 рік
додатне
значення

справедливої
вартості

від’ємне
значення

справедливої
вартості

додатне
значення

справедливої
вартості

від’ємне значення
справедливої

вартості

1 2 3 4 5 6
1 Форвардні

контракти*
106 - - -

2 Ф’ючерсні
контракти

- - - -

3 Контракти своп** 122 - 3 111 -
4 Опціони - - - -
5 Чиста

справедлива
вартість 

228 - 3 111 -

* форвардний контракт на придбання Облігацій внутрішніх державних позик України емітованих Міністерством
фінансів номінованих в доларах США. 

* * активи за операціями типу СВОП з банками-контрагентами, призначених для хеджування валютного ризику. 
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 Примітка 35. Справедлива вартість активів та зобов’язань
Справедлива  вартість  є  ціною,  яка  була  б  отримана  за  продаж  активу  або  виплачена  за  передачу
зобов'язання в рамках угоди,  що укладається  в звичайному порядку між учасниками ринку,  на дату
оцінки.  Оцінка  справедливої  вартості  передбачає,  що  операція  з  продажу  активу  або  передачі
зобов'язання відбувається:

- або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
- або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного

активу або зобов'язання.

Справедлива  вартість  активу  або  зобов'язання  оцінюється  з  використанням  припущень,  які
використовувалися  б  учасниками  ринку  при  визначенні  ціни  активу  або  зобов'язання,  при  цьому
передбачається,  що  учасники  ринку  діють  у  своїх  кращих  інтересах.  Оцінка  справедливої  вартості
нефінансового  активу  враховує  можливість  учасника  ринку  генерувати  економічні  вигоди  від
використання активу найкращим і  найбільш ефективним чином або його продажу іншому учаснику
ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним чином.

Фінансові інструменти, які відображаються за справедливою вартістю 
Вартість грошових коштів та їх еквівалентів, цінних паперів в портфелі на продаж та короткострокової
дебіторської та кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

Справедливу вартість акцій у портфелі Банку на продаж достовірно визначити неможливо, оскільки такі
акції вільно не обертаються на ринку та щодо них відсутні котирування. Ці акції відображаються на
дату балансу за їх собівартістю.

Кредити та дебіторська заборгованість, які відображаються за амортизованою вартістю 

Справедлива вартість фінансових інструментів із плаваючою процентною ставкою зазвичай дорівнює
їхній балансовій вартості. Очікувана справедлива вартість інструментів, які мають фіксовану процентну
ставку,  базується на очікуваних майбутніх потоках грошових коштів, які передбачається отримати від
дисконтування за  ринковими процентними ставками для нових інструментів,  які  мають аналогічний
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування залежать від валюти,
терміну погашення інструмента та кредитного ризику контрагента.

Зобов’язання, які відображаються за амортизованою вартістю 

Очікувана  справедлива  вартість  інструментів  із  фіксованими  процентними  ставками  та  визначеним
терміном  погашення,  ринкову  ціну  яких  неможливо  визначити,  оцінюється  на  основі  очікуваних
майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих із застосуванням ринкових процентних ставок для
нових інструментів, які мають аналогічний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився.
Справедлива  вартість  зобов’язань,  які  підлягають  погашенню  на  вимогу  або  після  завчасного
повідомлення, розраховується як сума кредиторської заборгованості, яка підлягає погашенню на вимогу,
дисконтованої  із першої дати, на яку ця сума може вимагатися до погашення. 

Вартість короткострокових активів та зобов’язань приблизно дорівнює їх справедливій 
вартості. 

Фінансові інструменти, які визнаються за справедливою вартістю, для цілей розкриття розподілені на
три рівні ієрархії справедливої вартості на основі можливості її спостереження наступним чином.

Визначені  ціни на активному ринку (Рівень 1) – Оцінки базуються на визначених цінах на активних
ринках  для  аналогічних  активів  або  зобов’язань,  до  яких  Банк  має  можливість  отримати  доступ.
Коригування оцінки та дисконти не застосовуються до цих фінансових інструментів. Оскільки оцінки
базуються на визначених цінах, які вже існують і регулярно доступні на активному ринку, оцінка цих
продуктів не передбачає використання істотних професійних суджень. 

Методика оцінки із  використанням інформації,  яка піддається спостереженню (Рівень 2) – Оцінки
базуються  на  інформації,  для  якої  усі  суттєві  дані  можна  прямо  або  опосередковано  отримати  за
допомогою спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які піддаються
спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються активними. 
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Методика  оцінки  із  використанням  інформації,  яка  відмінна  від  ринкових  даних,  які  піддаються
спостереженню  (Рівень  3) –  Оцінки  базуються  на  інформації,  яка  піддається  спостереженню,  і  є
важливими для загальної оцінки справедливої вартості. 

Протягом  2015  та  2014  років  змін  рівнів  ієрархії  для  активів  і  зобов’язань,  що  оцінюються  за
справедливою вартістю на періодичній основі, не відбувалося.

Таблиця  35.1  Справедлива  вартість  та  рівні  ієрархії  вхідних  даних,  що
використовувалися для методів оцінки  активів та зобов’язань за 2015 рік

(тис.грн)
Ря-
док

Назва статті Справедлива вартість за різними
моделями оцінки

Усього
справед-
лива вар-

тість

Усього
балан-
сова
вар-
тість

ринкові
котиру-
вання
(1-й

рівень)

модель
оцінки,
що ви-
корис-
товує

спосте-
режні
дані
 (2-й

рівень)

модель
оцінки, що
викорис-
товує по-

казники, не
підтвер-

джені рин-
ковими
даними

(3-й рівень)
1 2 3 4 5 6 7

І АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 18 726 - -       18 726 18 726
1.1 готівкові кошти 8 389 - - 8 389 8 389

1.2
кошти в Національному банку України (крім 
обов’язкових резервів)

8 447 - - 8 447 8 447

1.3
кореспондентські рахунки, депозити та 
кредити овернайт у банках

1 890 - - 1 890 1 890

2. Кошти в інших банках 10 - - 10 10

2.1
кошти в банках з тимчасовою 
адміністрацією, банки визнані банкрутами 
та ліквідуються за рішенням 
уповноваженого органу

10 - - 10 10

3 Кредити та заборгованість клієнтів - - 107 963 107 963 107 963
3.1 кредити юридичним особам - - 95 338 95 338 95 338
3.2 іпотечні кредити фізичних осіб - - 1 272 1 272 1 272

3.3
кредити на поточні потреби фізичним 
особам 

- - 11 353 11 353 11 353

4 Цінні папери у портфелі банку до погашення 169 138 - -     169 138 169 138

4.1
депозитні сертифікати емітовані 
Національним банком України 

169 138 -     169 138 169 138

5 Інші фінансові активи - - 69 860 69 860 69 860

5.1
дебіторська заборгованість за цінними 
паперами

- - 69 339 69 339 69 339

5.2 похідні фінансові активи - - 228 228 228
5.3 інші фінансові активи - - 293 293 293
6 Основні засоби та нематеріальні активи - 3 291 - 3 291 3 291
6.1 будівлі, споруди та передавальні пристрої - 2 781 - 2 781 2 781
6.2 нематеріальні активи - 510 510 510
7 Усього активів 187 874         3 291     177 823 368 988 368 988
ІІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
8 Кошти клієнтів - - 277 272 277 272 277 272
8.1 державні та громадські організації - - 22 975 22 975 22 975
8.2 інші юридичні особи - - 180 065 180 065 180 065
8.3 фізичні особи - - 74 232 74 232 74 232
9 Інші фінансові зобов’язання - - 324 324 324
9.1 інші фінансові зобов’язання - - 324 324 324
10 Усього зобов’язань - - 277 596 277 596 277 596
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Таблиця  35.2  Справедлива  вартість  та  рівні  ієрархії  вхідних  даних,  що
використовувалися для методів оцінки активів та зобов’язань за 2014 рік.

(тис.грн.)
Ря-
док

Назва статті Справедлива вартість за
різними моделями оцінки

Усього
справед-
лива вар-

тість

Усього
балан-
сова
вар-
тість

ринкові
котиру-
вання
(1-й

рівень)

модель
оцінки,
що ви-
корис-
товує

спосте-
режні
дані
 (2-й

рівень)

модель
оцінки, що
викорис-
товує по-
казники,

не
підтвер-

джені рин-
ковими
даними

(3-й
рівень)

1 2 3 4 5 6 7
І АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 87 943 - - 87 943 87 943
1.1 готівкові кошти 5 281 - - 5 281 5 281

1.2
кошти в Національному банку України (крім 
обов’язкових резервів)

40 929 - - 40 929 40 929

1.3
кореспондентські рахунки, депозити та 
кредити овернайт у банках

41 733 - - 41 733 41 733

2
 Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

57 098 - - 57 098 57 098

2.1 облігації підприємств 57 098 - - 57 098 57 098
3 Кошти в інших банках 29 - - 29 29
3.1 депозити в інших банках 29 - - 29 29
4 Кредити та заборгованість клієнтів - - 299 510 299 510 299 510
4.1 кредити юридичним особам - - 246 071 246 071 246 071
4.2 іпотечні кредити фізичних осіб - - 6 622 6 622 6 622

4.3
кредити на поточні потреби фізичним 
особам 

- - 46 817 46 817 46 817

5 Цінні папери у портфелі банку на продаж 5 010 - - 5 010 5 010
5.1 державні облігації 5 010 - - 5 010 5 010
6 Інші фінансові активи - - 3 139 3 139 3 139
6.1 похідні фінансові активи - - 3113 3113 3113
6.2 інші фінансові активи - - 26 26 26
7 Інвестиційна нерухомість - 6 427 - 6 427 6 427
8 Основні засоби та нематеріальні активи - 9 816 - 9 816 9 816
8.1 будівлі, споруди та передавальні пристрої - 9 465 - 9 465 9 465
8.2 нематеріальні активи - 351 - 351 351
9 Усього активів 150 080       16 243    302 649 468 972
ІІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
10 Кошти клієнтів - - 336 270 - 336 270
10.1 державні та громадські організації - - 74 354 - 74 354
10.2 інші юридичні особи - - 161 905 - 161 905
10.3 фізичні особи - - 100 011 - 100 011
11 Інші фінансові зобов’язання - - 2 596 - 2 596

11.1
кредиторська заборгованість за операціями з
іноземною валютою

- - 2 339 - 2 339

11.2 інші фінансові зобов’язання - - 257 - 257

12 Усього зобов’язань - - 338 866 - 338 866
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АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Фінансова звітність за 2015 рік

Примітка 36.  Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Таблиця 36.1     Фінансові активи за категоріями оцінки за 2015 рік

                                                                                                                    (тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті

Кредити
та дебітор-

ська
заборго-
ваність

Активи,
доступні

для
продажу

Інвести
ції

утрима
ні до

погаше
ння

Фінансові активи за справедливою
вартість з відображенням

переоцінки як прибутку (збитку)
Усього

торгові
активи

активи, що обліковуються
за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

1 2 3 4 5 6 7 8

 АКТИВИ       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 18 726 - - -  -  18 726
2 Кошти в інших банках 10  -  -  -  - 10 

2.1 кошти в банках з тимчасовою адміністрацією, банки визнані банкрутами та 
ліквідуються за рішенням уповноваженого органу

10  -  -  -  - 10 

3 Кредити та заборгованість клієнтів 107 963  -  -  -  - 107 963 
3.1 кредити юридичним особам 95 338  -  -  -  - 95 338 
3.2 іпотечні кредити фізичним особам 1 272  -  -  -  - 1 272 
3.3 інші кредити фізичним особам 11 353  -  -  -  - 11 353 
4 Цінні папери в портфелі банку до погашення  - 169 138  -  -  - 169 138 
5 Інші фінансові активи 69 860  -  -  -  - 69 860 

5.1 дебіторська заборгованість за цінними паперами 69 339  -  -  -  - 69 339 
5.2 інші фінансові активи 521  -  -  -  -  521
6 Усього фінансових активів 196 559 169 138  -  -  - 365 697 
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Таблиця 36.2      Фінансові активи за категоріями оцінки за 2014 рік
                                                                                                                    (тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті

Кредити
та дебітор-

ська
заборго-
ваність

Активи,
доступні

для
продажу

Інвести
ції

утрима
ні до

погаше
ння

Фінансові активи за справедливою
вартість з відображенням

переоцінки як прибутку (збитку)
Усього

торгові
активи

активи, що обліковуються
за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

1 2 3 4 5 6 7 8

 АКТИВИ       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 87 943  - - - - 87 973 

2
Інші фінансові активи, що обліковують об за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток

-  -  -  - 57 098 57 098 

3 Кошти в інших банках 29  -  -  -  - 29 
3.1 депозити в інших банках 29  -  -  -  - 29 
4 Кредити та заборгованість клієнтів 299 510  -  -  -  - 299 510 

4.1 кредити юридичним особам 246 071  -  -  -  - 246 071 
4.2 іпотечні кредити фізичним особам 6 622  -  -  -  - 6 622 
4.3 кредити на поточні потреби фізичним особам 46 817  -  -  -  - 46 817 
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж  - 5 010  -  -  - 5 010 
6 Інші фінансові активи 3 139  -  -  -  - 3 139 

6.1 інші фінансові активи 3 139  -  -  -  - 3 139 
7 Усього фінансових активів 390 621 5 010  -  - 57 098 452 729 
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Примітка 37. 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  37.1   Залишки  за  операціями  з  пов'язаними  сторонами  за  31  грудня  
201  5   року

(тис.грн.)

Ря-
док

Назва  статті Найбільші
учасники

(акціонери)
банку

Компанії
під

спільним
контролем

Провідний
управлінськи
й персонал

Інші
пов'язані
сторони

1 2 3 4 5 6
1 Кредити та заборгованість клієнтів - - - 2 500

(21,5%)
2 Резерв під заборгованість за кредитами  станом

на 31 грудня 2015
- - - -

3 Кошти клієнтів 109
(від 0% 
до 5%)

6 015
(від 0%
до 20%)

2 945
(від 0,5%
до 10%)

5 602
(від 0%

до 21,5%)

Таблиця 37.2 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 201  5   рік
(тис. грн.)

Ря-
док

Назва статті Найбільші
учасники (ак-

ціонери)
банку

Компанії
під спіль-
ним конт-

ролем

Провідний
управлін-

ський персо-
нал

Інші
пов’язані
сторони

1 2 3 4 5 6
1 Процентні доходи - 955 3 -
2 Процентні витрати (15) (2 348) (261) (104)
3 Зміни  резерву  від  знецінення  кредитів  та

коштів в інших банках
- - - -

4 Комісійні доходи - 133 14 17
5 Адміністративні та інші операційні витрати - (11 892) - (10)

Дані Таблиці 37.3 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на
31 грудня 2015 року відсутні. 
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Таблиця 37.4 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2015 року  

 (тис. грн.)
Ря-
док

Назва статті Мате-
ринська
компанія

Найбіль-
ші учас-
ники (ак-
ціонери)

банку

Компанії
під спіль-
ним конт-

ролем

Дочір-
ні ком-
панії

Провідний
управлін-

ський перс-
нал

Асоці-
йовані
компа-

нії

Інші
пов’я-
зані

сторо-
ни

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сума  кредитів,

наданих  пов’язаним
сторонам  протягом
2015 року

- - 2 710 - 28 - 2 500

2 Сума  кредитів,
погашених
пов’язаними
сторонами  протягом
2015 року

- - (8 560) - (32) - -

Таблиця  37.  5   Залишки  за  операціями  з  пов'язаними  сторонами  за  31  грудня  
201  4   року

(тис.грн.)

Ряд
ок

Назва  статті Материнс
ька

компанія

Найбільш
і

учасники
(акціонер
и) банку

Компанії
під

спільним
контроле

м

Дочірні
компані

ї

Провідний
управлінськ

ий
персонал

Асоцій
овані

компані
ї

Інші
пов'язані
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кредити та 
заборгованість клієнтів

- -
5 999
(15%)

-
4

(20%)
- -

2 Резерв під 
заборгованість за 
кредитами за станом на
31 грудня 2014 року

- - - - - - -

3 Кошти клієнтів 
-

128
(від 0%

до 0,6%)

22 453
(від 0,1%
до 19,5%)

-
4 533

(від 0,5% до
9%)

-
1 435

(від 0%
до 22,5%)

Таблиця 37.  6    Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 201  4   рік
(тис. грн.)

Ряд
ок

Назва  статті Материнс
ька

компанія

Найбільш
і

учасники
(акціонер
и) банку

Компанії
під

спільним
контроле

м

Дочірні
компані

ї

Провідний
управлінськ

ий
персонал

Асоцій
овані

компані
ї

Інші
пов'язані
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Процентні доходи - - 890 - 2 - -

2 Процентні витрати - - (2 736) - (456) - (229)
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3 Комісійні доходи - 14 160 - 4 - 4

4 Адміністративні та 
інші операційні 
витрати

- - (12 290) - - - -

Дані Таблиці 37.7 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на
31 грудня 2014 року відсутні. 
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Таблиця 37.8 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2014 року

(тис. грн.)

Ряд
ок

Назва статті Материнс
ька

компанія

Найбільш
і

учасники
(акціонер
и) банку

Компанії
під

спільним
контроле

м

Дочірні
компані

ї

Провідний
управлінськ

ий
персонал

Асоцій
овані

компані
ї

Інші
пов'язані
сторони

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сума кредитів, 
наданих пов'язаним 
сторонам протягом 
2014 року

- - - - - - -

2 Сума кредитів, 
погашених 
пов'язаними сторонами
протягом 2014 року

- - - - (15) - -

Таблиця 37.9  Виплати провідному управлінському персоналу
(тис. грн.)

Ря
до
к

Назва статті 2015 рік 2014 рік

витрати витрати витрати нараховане
зобов'язання

1 2 3 4 5 6

1 Поточні виплати працівникам 1 426 - 1 506 88

2 Виплати після закінчення 
трудової діяльності

- - - -

3 Інші довгострокові виплати 
працівникам

- - - -

4 Виплати під час звільнення
- - - -

5 Виплати інструментами власного 
капіталу банку на основі акцій

- - - -

Примітка 38. Події після дати балансу

Подій після дати балансу, які потребують коригування річної фінансової звітності Банку за 2015 
рік, не відбувалося.

Від імені Правління Банку підписано та надано дозвіл на публікацію.
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11 квітня 2016 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 2015 3 2

2 2014 1 0

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): Реєстрацiю на загальних зборах акцiонерiв Банку здiйснює 
реєстрацiйна комiсiя.

Ні

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): Голосування проводилось шляхом пiдняття рук по питаннях 
порядку денного. Кумулятивне голосування з питання порядку денного 
проводилось з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування, за 
принципом: одна проста iменна акцiя становить один голос.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X
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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

Інше (запишіть): Ні

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 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила
самооцiнку складу, органiзацiї,

дiяльностi.

Наглядова рада не проводила самооцiнку складу, органiзацiї, дiяльностi.

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
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Інші (запишіть) 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) Винагорода членам наглядової ради
визначається вiдповiдно до

Положення про наглядову раду АТ
""УКРБУДIНВЕСТБАНК"

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

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради Банку не викладенi у 
внутрiшнiх документах Банку.

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 X
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обрано нового члена 

Інше (запишіть) Обрано нового члена наглядової
ради Банку було обрано наостаннiх

позачергових зборах акцiонерiв
Банку 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

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

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

130



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): Бiзнес-план АТ
"УКРБУДIНВЕСТБАНК" на 2013-

2015 рр., Стратегiя розвитку АТ
"УКРБУДIНВЕСТБАНК" на 2013-

2017 роки, Положення про
iнвестицiйну полiтику АТ
"УКРБУДIНВЕСТБАНК",

Положення про тарифний комiтет
АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК",

Положення про кредитний комiтет
АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК",
Положення про полiтику по

управлiнню активами i пасивами
АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК,

Стандарти внутрiшнього аудиту АТ
"УКРБУДIНВЕСТБАНК" i т.д.

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 Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні Так Так Так Так Так
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документи 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Так Так Так Так Так

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

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) Рiшення про затвердження
зовнiшнього аудитора прайнято

наглядовою радою Банку.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні

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 протягом
останнiх трьох рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X
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Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi здiйснював внутрiшнiй

аудит.

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) Вiдповiдно до рiшення загальних
зборiв акцiонерiв Банку (Протокол

№ 1 вiд 21.04.2015) прийнято
рiшення: припинити дiяльнiсть

ревiзiйної комiсiї Банку.

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 
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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 

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)

за станом на 31.12.2015  

 (число, місяць, рік)  

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік

1 2 3 4

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 18726 87943

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України

0 0

Торгові цінні папери 7 0 57098

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8 0 0

Кошти в інших банках 9 10 29

Кредити та заборгованість клієнтів 10 107963 299510

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 5010

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 169138 0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0

Інвестиційна нерухомість 14 0 6427

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток

239 0

Відстрочений податковий актив 71 64

Гудвіл 15 0 0

Основні засоби та нематеріальні активи 16 3291 9816

Інші фінансові активи 17 69860 3139

Інші активи 18 2741 1220

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття

19 36080 0

Усього активів 408119 470256

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків 20 0 0

Кошти клієнтів 21 277272 336270

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0

Інші залучені кошти 23 0 0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 3 44

Резерви за зобов’язаннями 24 0 1160

Інші фінансові зобов'язання 25 324 2596

Інші зобов'язання 26 1371 2495

Субординований борг 27 0 0
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Зобов'язання групи вибуття 19 0 0

Усього зобов'язань 278970 342565

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 28 120005 120005

Емісійні різниці 28 0 0

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7315 5480

Резервні та інші фонди банку 1829 1751

Резерви переоцінки 29 0 455

Неконтрольована частка3 0 0

Усього власного капіталу 129149 127691

Усього зобов'язань та власного капіталу 408119 470256

Примітки Згiдно аудиторського висновку:
Звiт про фiнансовий стан (Баланс) Банку в Рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 
рiк складений вiдповiдно до Постанови НБУ вiд 24.10.2011, № 373 "Про 
затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової 
звiтностi банкiв України", та затверджений Аудиторською фiрмою «АКТИВ-
АУДИТ». 
Примiтки 6 -28 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 -28.

Затверджено до випуску та підписано    

11.04.2016 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)

Пашковська Е.Б.,044-364-34-70  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)

136



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

за 2015 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік

1 2 3 4

Процентні доходи 31 44290 61791

Процентні витрати 31 -23374 -34964

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати)

20916 26827

Комісійні доходи 32 8334 16541

Комісійні витрати 32 -349 -4836

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку

41438 1705

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

0 0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11 569 0

Результат від операцій з іноземною валютою -4251 -473

Результат від переоцінки іноземної валюти 1730 -27

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 -12423 -4896

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18 -19503 -66

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 1160 -517

Інші операційні доходи 33 331 95

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -35997 -32135

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1955 2218

Витрати на податок на прибуток 35 -42 -658

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1913 1560
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Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

19 0 0

Прибуток/(збиток) за рік 1913 1560

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

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 1913 1560

 

Прибуток (збиток), що належить:

власникам банку 1913 1560

неконтрольованій частці 0 0

 

Усього сукупного доходу, що належить:

власникам банку 1913 1560

неконтрольованій частці 0 0

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.169 0.138

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 0.169 0.138

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

0 0
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Примітки Згiдно аудиторському висновку:
Звiт про фiнансовий стан (Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний 
дохiд(Звiт про фiнансовi результати)) Банку в Рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 
2015 рiк складений вiдповiдно до Постанови НБУ вiд 24.10.2011, № 373 "Про 
затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової 
звiтностi банкiв України", та затверджений Аудиторською фiрмою «АКТИВ-
АУДИТ». 
Стаття "Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що 
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" в Рiчнiй 
фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк Банку вiдповiдає статтi "Результат вiд операцiй 
з цiнними паперами в торговому портфелi банку" в Рiчнiй iнформацiї емiтента 
за 2015 рiк.
Стаття "Чисте (збiльшення) зменшення резервiв за зобовязаннями" в Рiчнiй 
фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк Банку вiдповiдає статтi "Вiдрахування до 
резервiв за зобовязаннями" в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2015 рiк.
Примiтки 9-29 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 рядкiв Звiту 
про фiнансовий стан(Баланс), Звiту про рух грошових коштi, Звiту про змiни у 
власному капiталi. 

Затверджено до випуску та підписано    

16.04.2016 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)

Пашковська Е.Б.,044-364-34-70  Головний бухгалтер Е.Б. Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік

Найменування
статті

Примітки

Належить власникам банку

Неконтрольована
частка

Усього
власного
капіталу

статутний
капітал

емісійні
різниці

резервні,
інші фонди
та резерви
переоцінки

нерозподілений
прибуток

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Залишок на 
кінець 
періоду, що 
передує 
попередньому 
періоду (до 
перерахунку)

120005 0 1910 4011 125926 0 125926

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 1910 4011 125926 0 125926

Усього 
сукупного 
доходу

29 0 0 0 1913 1913 0 1913

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 2206 5480 127691 0 127691
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Усього 
сукупного 
доходу

29 0 0 0 1913 1913 0 1913

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

0 0 0 0 0 0 0

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0

Залишок на 
кінець 
звітного 
періоду

120005 0 1829 7315 129149 0 129149

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    

11.04.2016 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)

Пашковська Е.Б.,044-364-34-70  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік

1 2 3 4

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

142



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

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:

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
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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 2015(прямий метод) оскiльки, Банк складає Звiт 
про рух грошових коштiв на кiнець дня 31 грудня 2015 за непрямим методом.

Затверджено до випуску та підписано    

11.04.2016 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)

Пашковська Е.Б.,044-364-34-70  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік

1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1955 1560

Коригування:

Знос та амортизація 844 844

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

31914 -5479

Амортизація дисконту/(премії) 3 6853

Результат операцій з торговими цінними паперами -41438 1705

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами

-2333 8300

Результат операцій з іноземною валютою 4853 -8800

(Нараховані доходи) -427 46

Нараховані витрати 789 3398

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності -913 0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
діяльності

0 0

Інший рух коштів, що не є грошовим -5586 197

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях

-10339 8624

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України

0 1502

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів

57098 -55293

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

175322 -93492

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів

-69632 -10

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -1521 -88

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -59025 95935

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком

0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями

-1160 0
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань

-3396 2224

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності до сплати податку на 
прибуток

87347 -40598

Податок на прибуток, що сплачений -239 -273

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності

87108 -40871

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 5010 55104

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення

10 -169138 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 6695 0

Придбання основних засобів 14 -1582 -566

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 3176 0

Придбання нематеріальних активів 14 -486 -140

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0

Дивіденди, що отримані 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від інвестиційної діяльності

-156325 54398

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
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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 валютного курсу на грошові 
кошти та їх еквіваленти

0 0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів

-69217 13527

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 87943 74416

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 18726 87943

Примітки Згiдно аудиторському висновку:
Звiт про фiнансовий стан (Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом) 
Банку в Рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк складений вiдповiдно до 
Постанови НБУ вiд 24.10.2011, № 373 "Про затвердження Iнструкцiї про 
порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", та 
затверджений Аудиторською фiрмою «АКТИВ-АУДИТ». 

Стаття "Результат операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток" в Рiчнiй фiнансовiй 
звiтностi за 2015 рiк Банку вiдповiдає статтi "Результат операцiй з торговими 
цiнними паперами" в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2015 рiк.
Стаття "Чисте збiльшення /(зменшення) iнших зобовязань " в Рiчнiй фiнансовiй
звiтностi за 2015 рiк Банку включає суму статтi "Чисте збiльшення /
(зменшення) iнших фiнансових зобовязань " в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 
2015 рiк.

*Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України

Затверджено до випуску та пiдписано 11 квiтня 2016 року 

Затверджено до випуску та підписано    

11.04.2016 року  Керівник В.П.Качуровський

    (підпис, ініціали, прізвище)

Пашковська Е.Б.,044-364-34-70  Головний бухгалтер Е.Б.Пашковська

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)
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	4.38. Виплати працівникам та пов'язані з ними відрахування
	4.39. Інформація за операційними сегментами
	4.40. Операції з пов’язаними особами
	4.41. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок та подання їх у фінансових звітах
	4.42. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив на визнання активів та зобов'язань

	Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності.
	Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти
	Примітка 7. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

	Примітка 8. Кошти в інших банках
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів*
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів
	Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів
	Банк використовує ринкову (справедливу) вартість забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, транспортних засобів, об'єктів у формі цілісного майнового комплексу, устаткування, майнових прав на нерухоме майно, товари, виходячи з оцінки такого майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.
	Застосовувалися наступні методи оцінки: дохідний, витратний та порівняльний
	Строки перегляду справедливої вартості застави:
	Примітка 10. Цінні папери у портфелі банку на продаж
	Таблиця 10.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
	Таблиця 10.2 Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
	Примітка 11. Цінні папери у портфелі банку до погашення
	Таблиця 11.1 Цінні папери у портфелі банку до погашення
	Таблиця 11.2 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2015 рік
	Примітка 12. Інвестиційна нерухомість
	Примітка 13. Основні засоби та нематеріальні активи
	Примітка 14. Інші фінансові активи
	Примітка 14. Інші фінансові активи
	Таблиця 14.4 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2015рік
	Примітка 15. Інші активи
	Примітка 16. Необоротні активи, утримувані для продажу,та активи групи вибуття
	Примітка 17. Кошти клієнтів*
	Таблиця 17.1 Кошти клієнтів
	Таблиця 17.2 Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
	Інші види економічної діяльності в т.ч. 72 610(тис.грн)
	Примітка 18. Резерви за зобов'язаннями
	Примітка 19. Інші фінансові зобов’язання
	*інші фінансові зобов’язання станом на кінець дня 31.12.2015р.:
	- платежі клієнтів - 82 тис.грн.;
	- застава за ключі (депозитарні сейфи) – 202 тис.грн.;
	- комісійні доходи за банківськими гарантіями – 20 тис.грн.;
	- нараховані витрати за господарськими операціями банку – 20 тис.грн.
	Примітка 20. Інші зобов’язання
	Примітка 21. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
	(тис.грн.)

	Примітка 22. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного доходу)
	(тис.грн.)

	Примітка 23. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення
	(тис. грн.)
	Примітка 24. Процентні доходи та витрати
	Примітка 25. Комісійні доходи та витрати
	26. Інші операційні доходи
	- погашення заборгованості раніше списаної за рахунок резерву -12 тис.грн.
	Примітка 27. Адміністративні та інші операційні витрати
	Примітка 28. Витрати на сплату податку на прибуток
	Таблиця 28.1 Витрати на сплату податку на прибуток
	(тис.грн.)
	Примітка 28. Витрати на сплату податку на прибуток
	Таблиця 28.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та
	29. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію
	Примітка 30. Операційні сегменти
	Примітка 30. Операційні сегменти
	Примітка 30. Операційні сегменти
	23 255
	12 825
	-
	-
	36 080
	203 039
	74 233
	-
	-
	277 272
	203 039
	74 233
	-
	1 698
	278 970
	Примітка 30. Операційні сегменти
	100 011
	236 259
	-
	-
	336 270
	100 011
	236 259
	-
	6 295
	342 565
	Примітка 31. Управління фінансовими ризиками
	Кредитний ризик
	Ринковий ризик
	Валютний ризик
	Процентний ризик
	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.
	Інший ціновий ризик
	Географічний ризик
	Концентрація інших ризиків
	Ризик ліквідності

	Примітка 32. Управління капіталом
	Примітка 33. Потенційні зобов'язання банку
	Примітка 34. Похідні фінансові інструменти
	* форвардний контракт на придбання Облігацій внутрішніх державних позик України емітованих Міністерством фінансів номінованих в доларах США.
	* * активи за операціями типу СВОП з банками-контрагентами, призначених для хеджування валютного ризику.
	Примітка 35. Справедлива вартість активів та зобов’язань
	Таблиця 36.1 Фінансові активи за категоріями оцінки за 2015 рік
	(тис. грн.)
	Таблиця 36.2 Фінансові активи за категоріями оцінки за 2014 рік
	(тис. грн.)
	Примітка 37. Операції з пов'язаними сторонами
	Таблиця 37.4 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2015 року
	Таблиця 37.8 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2014 року
	Примітка 38. Події після дати балансу
	Інформація про стан корпоративного управління
	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
	Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
	Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	Який склад наглядової ради (за наявності)?
	Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
	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?
	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	З якої причини було змінено аудитора?
	Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
	Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
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