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

Полiщук В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
19358784
4. Місцезнаходження
03035, Україна, Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45
5. Міжміський код, телефон та факс
0442511214, 0445942859
6. Електронна поштова адреса
bank@neosbank.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості 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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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 включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
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:
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надана, оскiльки її не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не
надається, оскiльки емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного
року. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в штатному
розписi емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про засновникiв
та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) надана вiдповiдно
до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "НЕОС БАНК", складеного Публiчним
акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2014.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається,
оскiльки посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. Iнформацiя про осiб, що
володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не надається, оскiльки у емiтента вiдсутнi
особи що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Iнформацiя про дивiденди не
надається, оскiльки протягом звiтного та попереднього перiодiв дивiденди по акцiях не
нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається,
оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював
випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду не надається, оскiльки емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Iнформацiя щодо
вартостi чистих активiв емiтента не надана, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надана, оскiльки
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї не надана, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв не надана, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних
паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i
розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв
сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi
вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не
надана, оскiльки емiтент таких операцiй не здiйснював. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що

закiнчився 31 грудня 2014 р., Банк склав згiдно з МСФЗ. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не
надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
21.10.1991
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
126115848
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
322
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне Управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) Поточний рахунок
32000194101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Commerzbank AG
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
4008867129
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвськi послуги
Опис
Валютнi операцiї
Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
106
05.08.2014 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть".
106-2
04.09.2014 Нацiональний банк України
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Власник цiєї Генеральної лiцензiї зобов'язаний дотримуватися
встановлених законодавством України i Нацiональним банком
України вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних операцiй.
Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №286990 28.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку
торгiвлi цiнними паперами
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №286991 28.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку
торгiвлi цiнними паперами
Дилерська дiяльнiсть
Опис
Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №286992 28.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку
торгiвлi цiнними паперами
Андеррайтинг
Опис
Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №286964 12.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
фондовому ринку - депозитарна
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №286965 12.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
фондовому ринку - депозитарна
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування
Опис
Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ "Кредит-Рейтинг"

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

Дата визначення
або поновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 01.10.2014

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
uaBBB, прогноз "у
розвитку"

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
належать
особи засновника та/або
засновника
Місцезнаходження
засновнику та/або
учасника
та/або учасника
учаснику (від
загальної
кількості)
Монавале Лiмiтед (Monavale
HE 327350
2007, Кiпр, Строволос (Stovolos)
9,9774

Limited)
Дамлонг Лiмiтед (Damlong
Limited)

HE 318948

Тхiпiкос Лiмiтед (Thipikos
Limited)

HE 319003

Брiсглон Холдiнгс Лiмiтед
(Brisglon Holdings Limited)

HE 318951

Свефаллс Лiмiтед (Svefalls
Limited)

HE 302121

Палено Холдiнгс Лiмiтед
(Paleno Holdings Limited)

HE 327030

Ноеварк Лiмiтед (Noevark
Limited)

HE 318958

ЛЕВАНА IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (LEVANA
INVESTMENTS LIMITED)

HE 320303

Фровiк Лiмiтед (Frovick
Limited)

HE 318946

Амiгоне Лiмiтед (Amigone
Limited)

HE 301991

Fostar Limited

HE 170283

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Фiзичних осiб всього: 11710

р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), Iфiгенiас
(Ifigenias street), буд.42
2540, Кiпр, Dali (Далi) р-н, м.
Нiкосiя (Nicosia), вул.Чалканорос
(Chalkanoros Street), буд.80
2023, Кiпр, Строволос (Strovolos)
р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), Денусiс
(Denousis street), буд.7, офiс 11
2401, Кiпр, Енгомi (Engomi) р-н,
м. Нiкосiя (Nicosia), Гравiас
(Gravias street), буд.11
2416, Кiпр, Енгомi (Engomi) р-н,
м. Нiкосiя (Nicosia), Арiаднiс
(Ariandnis), буд.25
2201, Кiпр, Герi (Geri) р-н, м.
Нiкосiя (Nicosia), Арчiєпiскопу
Макарiу III, буд.47Б, оф.Г
Кiпр, м. Нiкосiя (Nicosia), Агiу
Нiколау (Agiou Nikolaou
Str.),буд.7,оф.202
2331, Кiпр, Лакатамiа (Lakatamia)
р-н, м. Нiкосiя (Nicosia),
вул.Дiмократiас (Dimokratias
street), буд.14B
2048, Кiпр, Строволос (Strovolos)
р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), вул.
Ермiонiс (Ermionis Street), буд.4
1105, Кiпр, м. Нiкосiя (Nicosia),
вул.Авероф (Averof Street), буд.10
1066, Кiпр, Themistokli Dervi р-н,
м. Нiкосiя (Nicosia), Elenion
Building, буд.5

9,9774
9,9774
9,9774
9,9774
9,9774
9,9774

9,9774

9,9774
9,9774
0,1386

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
д/н д/н д/н
0,0874
100
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Вадим Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 874425 13.05.2008 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1982

5) Освіта
Вища, економiчна; Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ", В.о. Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.07.2014, обрано 3 роки
9) Опис
Призначення Полiщука В.В. на посаду Голови Правлiння виконано на пiдставi рiшення
Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв,
нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 03.07.2014р. №291 (лист НБУ №41-112/35439 вiд
04.07.2014р.) про погодження Полiщука В.В. на посаду Голови Правлiння. Заступив на посаду
Голови Правлiння з 09.07.2014 р. (Наказ вiд 09.07.2014 р. №790-к). Повноваження та обов'язки
Голови Правлiння визначенi Положенням про Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Як Голова Правлiння ПАТ
"НЕОС БАНК" отримував заробiтну плату, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння контролiнгу компанiй групи
Департаменту фiнансового контролiнгу, директор Департаменту фiнансового контролiнгу,
директор з корпоративного розвитку ПАТ "Альфа-Банк"; Перший заступник Голови Правлiння
(за сумiсництвом), В.о. Голови Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ".
1) Посада
Член Правлiння, Фiнансовий директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чудакiвський Руслан Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 671686 23.01.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Енергобанк", радник Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.05.2014, обрано 3 роки
9) Опис
Обрання Чудакiвського Р.В. на посаду члена Правлiння з 20.05.2014 р. прийнято
Спостережною радою 19.05.2014р. (Протокол №19 вiд 19.05.2014р.). Повноваження та обов'язки
члена Правлiння визначенi Положенням про Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Як Члену Правлiння,
Фiнансовому директору ПАТ "НЕОС БАНК" виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного
розпису. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник
Управлiння податкового планування, облiку та звiтностi Департаменту бухгалтерського облiку
та звiтностi, заступник головного бухгалтера з податкового облiку та звiтностi Департаменту
бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк"; заступник головного бухгалтера,
головний бухгалтер, радник Голови Правлiння ПАТ "Енергобанк".

1) Посада
Член Правлiння, Операцiйний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Оксана Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ" , начальник управлiння Комплаєнс та фiнансового монiторингу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.05.2013, обрано 3 роки
9) Опис
Обрання Денисенко О.М. на посаду члена Правлiння прийнято Спостережною Радою
15.05.2013р. (протокол № 7 вiд 15.05.2013р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою
особою не надано. Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Положенням про
Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Як Члену Правлiння, Операцiйному директору ПАТ "НЕОС БАНК"
виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала посадова особа
протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю за ризиками ПАТ "ФОЛЬКСБАНК";
начальник управлiння Комплаєнс, начальник управлiння Комплаєнс та фiнансового монiторингу
ПАТ "БАНК КIПРУ".
1) Посада
Член Правлiння, начальник юридичного управлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиянюк Микола Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища, юридична
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ", начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного
управлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
26.06.2014, обрано 3 роки
9) Опис
Обрання Шиянюка М.В. на посаду члена Правлiння з 26.06.2014 р. прийнято
Спостережною Радою 25.06.2014р. (протокол №25 вiд 25.06.2014р.) Згоди на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Повноваження та обов'язки члена Правлiння

визначенi Положенням про Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як Члену Правлiння, начальнику
юридичного управлiння ПАТ "НЕОС БАНК" виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного
розпису. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу
правового супроводження бiзнесу юридичного управлiння ВАТ "ФОЛЬКСБАНК"; начальник
вiддiлу правового супроводження бiзнесу управлiння кредитних ризикiв ПАТ "ФОЛЬКСБАНК";
начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного управлiння ПАТ "БАНК
КIПРУ".
1) Посада
Виконуючий обов'язки Голови Спостережної Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савенко Олексiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СА 724707 26.03.1998 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi
Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
18.11.2014, обрано до моменту обрання (призначення) нового складу Спостережної Ради
ПАТ "НЕОС БАНК"
9) Опис
Покладення з 18.11.2014р. на члена Спостережної Ради Савенка О.В. виконання
обов'язкiв Голови Спостережної Ради прийнято Спостережною Радою ПАТ "НЕОС БАНК"
17.11.2014 р. (Протокол №57 вiд 17.11.2014р.). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом
та Положенням про Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник
вiддiлу мiжнародної звiтностi Департаменту фiнансового контролiнгу, начальник Управлiння
мiжнародної фiнансової звiтностi Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi
ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: керiвник напрямку
мiжнародної фiнансової звiтностi вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi Управлiння
фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
1) Посада
Член Спостережної Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брагинська Свiтлана Петрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 053641 05.12.2008 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) Рік народження
1978
5) Освіта

Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Альфа-Банк", начальник Управлiння управлiнського облiку та звiтностi
Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.08.2014, обрано 3 роки
9) Опис
Обрання Брагинської С.П. на посаду члена Спостережної Ради прийнято рiшенням
Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 11.08.2014 р. (протокол №51
вiд 11.08.2014р.). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положення про
Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу управлiнської
звiтностi Управлiння управлiнського облiку та звiтностi Департаменту планування, фiнансового
аналiзу та звiтностi, начальник Управлiння управлiнського облiку та звiтностi Департаменту
МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому
пiдприємствi: керiвник напрямку управлiнського облiку та звiтностi Управлiння фiнансової
звiтностi та контролiнгу ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тузов Дмитро Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 486537 21.02.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Альфа-Банк", Директор Департаменту планування та фiнансового аналiзу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.08.2014, обрано 2 роки
9) Опис
Обрання (призначення) Тузова Д.О. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї прийнято
рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" 11.08.2014р. (протокол
№51 вiд 11.08.2014р.). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi
обiймала
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст вiддiлу
мiжнародної фiнансової звiтностi групи Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi
Департаменту фiнансового контролiнгу, начальник вiддiлу консолiдованої мiжнародної
фiнансової звiтностi групи Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi Департаменту МСФЗ
та управлiнського облiку та звiтностi, керiвник проектiв Департаменту планування та
фiнансового аналiзу, заступник директора Департаменту планування та фiнансового аналiзу,
Директор Департаменту планування та фiнансового аналiзу ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку

обiймає на iншому пiдприємствi: директор з планування та фiнансового аналiзу ПАТ "АльфаБанк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грiнченко Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 228309 20.01.1998 Калiнiнським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Альфа-Банк", заступник головного бухгалтера Департаменту бухгалтерського
облiку та звiтностi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.08.2014, обрано 2 роки
9) Опис
Обрання (призначення) Грiнченка А.В. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї прийнято
рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" 11.08.2014р. (протокол
№51 вiд 11.08.2014р.). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера начальник Управлiння облiку, контролю та звiтностi ПАТ "ПУМБ"; заступник головного
бухгалтера Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку
обiймає на iншому пiдприємствi: директор з податкового планування та звiтностi ПАТ "АльфаБанк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хавдiй Василь Панасович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ", заступник головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
02.09.2013, обрано на невизначений термiн

9) Опис
Призначення Хавдiя В.П. на посаду Головного бухгалтера виконано на пiдставi рiшення
Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 09
серпня 2013 року №558 про погодження кандидатури Хавдiя В.П. на посаду Головного
бухгалтера. Заступив на посаду Головного бухгалтера з 02.09.2013 р. (Наказ вiд 02.09.2013 р.
№655-к). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Повноваження та
обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Як Головному бухгалтеру ПАТ "НЕОС БАНК"
виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала посадова особа
протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння-заступник головного бухгалтера
управлiння облiку внутрiшньобанкiвських операцiй, оподаткування та фiнансової звiтностi ВАТ
"БАНК КIПРУ"; заступник головного бухгалтера ПАТ "БАНК КIПРУ".
1) Посада
Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коточiгов Вадим Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СК 039477 31.10.1995 Мiським вiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в
Київськiй областi
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ", провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
22.05.2014, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Обрання (призначення) Коточiгова В.В. прийнято рiшенням Спостережної ради вiд
22.05.2014р. (Протокол №20 вiд 22.05.2014р.).
Повноваження та обов'язки визначенi
Положенням про вiддiл внутрiшнього аудиту ПАТ "НЕОС БАНК" та посадовою iнструкцiєю.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Як начальнику вiддiлу
внутрiшнього аудиту ПАТ "НЕОС БАНК" виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного
розпису. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний
економiст вiддiлення в м. Бiла Церква Фiлiї ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк
України" в м. Києвi, провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК КIПРУ".
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кухарчук Анатолiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 615790 06.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1972
5) Освіта

Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Альфа-Банк", Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.08.2014, обрано 2 роки
9) Опис
Обрання (призначення) Кухарчука А.В. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї прийнято
рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" 11.08.2014р. (протокол
№51 вiд 11.08.2014р.). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння мiжнародної
фiнансової звiтностi, директор Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi,
Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на
iншому пiдприємствi: Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ
"Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
X
20.03.2014
0,0004

Збори не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

чергові

позачергові
X
03.04.2014
99,7746

Дата проведення зборiв 03-06 квiтня 2014 року.
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", яка iнiцiювала
проведення позачергових Загальних зборiв, розглядалися наступнi питання:
1.Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"БАНК КIПРУ" та Лiчильної комiсiї.
2.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ".
3.Обрання (призначення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ".
4.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК
КIПРУ".
5.Обрання (призначення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ".
6.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради
Товариства та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами
Спостережної ради вiд iменi ПАТ "БАНК КIПРУ".
7.Змiна найменування ПАТ "БАНК КIПРУ".
8.Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його в
новiй редакцiї та призначення особи, яка уповноважена здiйснювати всi необхiднi
дiї для забезпечення державної реєстрацiї змiн до Статуту в установленому
законодавством порядку.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "БАНК КIПРУ".
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:

Начальника Юридичного Управлiння- Шиянюка М.В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного Управлiння- Шиянюка М.В.
Враховуючи те, що повоноваження членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ" не були припиненi (члени не були звiльненi) питання знiмається з
порядку денного.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного Управлiння- Шиянюка М.В.
Враховуючи те, що повоноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ"
не були припиненi (члени не були звiльненi) питання знiмається з порядку
денного.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

17.04.2014
99,7746
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", Загальнi збори
розглядали наступний перелiк питань:

1.Обрання Голови, Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ" та
Лiчильної комiсiї.
2. Розгляд та затвердження фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк,
аудиторського звiту про перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за
2013 рiк та заходiв за результатами розгляду аудиторського звiту.
3.Затвердження та розподiл прибуткiв (збиткiв) ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
5.Затвердження звiту Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
6.Затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
7.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ".
8.Обрання (призначення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ".
9.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК
КIПРУ".
10.Обрання (призначення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ".
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради
Товариства та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами
Спостережної ради вiд iменi ПАТ "БАНК КIПРУ".
12.Змiна найменування ПАТ "БАНК КIПРУ".
13.Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його в
новiй редакцiї та призначення особи, яка уповноважена здiйснювати всi необхiднi
дiї для забезпечення державної реєстрацiї змiн до Статуту в установленому
законодавством порядку.
14.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "БАНК КIПРУ".
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Акцiонера - Фiнансового директора - Дiденко О.В.
УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ" Голову
Правлiння - Кузовкiна Iвана Володимировича.
Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ" радника
Голови Правлiння з юридичних питань - Бєлую Вiкторiю Михайлiвну.
Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"БАНК КIПРУ":
- Лещенко О.В.

- Яцун Ю.I.
- Ревуцька Т. Г.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Акцiонера - Фiнансового директора - Дiденко О. В.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити:
-Фiнансову звiтнiсть ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк за МСФЗ;
-Аудиторський звiт про перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за
2013 рiк;
-З урахуванням повного пiдтвердження звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк
незалежним аудитором, необхiднiсть у проведеннi додаткових заходiв за
результатами розгляду аудиторського звiту вiдсутня.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Акцiонера - Фiнансового директора - Дiденко О. В.
УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити прибуток ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк згiдно НСБО у сумi 627
807,42 грн.
2.Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати.
3.Направити 5% вiд прибутку ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк згiдно НСБО у
сумi 31 390,37 грн. до резервного фонду ПАТ "БАНК КIПРУ".
4.Направити нерозподiленi прибутки минулих рокiв у розмiрi 1 261,77 грн. та
залишок прибутку ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013рiк згiдно НСБО у розмiрi 596
417,05 грн. на покриття збиткiв минулих рокiв.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту - Якубжонова А. Т.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Члена Спостережної ради - Мiлтiадеса Мiкаеласа.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Спостережної Ради ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2013 рiк.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
УХВАЛИЛИ:
Припинити повноваження (звiльнити) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ" у складi:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1 Константiнос Катсарос (Konstantinos Katsaros) - Голова Спостережної ради
2 Кирило Юрiйович Парiнов (Kirill Parinov) - член Спостережної ради
3 Ксантос Врачас (Xanthos Vrachas) - член Спостережної ради
4 Андреас Ясемiдес (Andreas Yiasemides) - член Спостережної ради
5 Анжелiка Валентинiвна Аншакова (Anzhelika Anshakova) - член Спостережної
ради
6 Марiос Калочорiтiс (Marios Kalochoritis) - член Спостережної ради
7 Дмитро Амiранович Чiчiкашвiлi (Dmitry Chichikashvili) - член Спостережної
ради
8 Володимир Данилович Канторович (Vladimir Kantorovich) - член Спостережної
ради
9 Мiлтiадес Мiкаелас (Miltiades Michaelas) - член Спостережної ради
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
УХВАЛИЛИ:
Обрати (призначити) членами Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", склад
якої затверджується у кiлькостi 3 (трьох) осiб, наступних осiб:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1 Олег Костючок (Oleg Kostyuchok) - Голова Спостережної ради
2 Свiтлана Брагинська (Svitlana Bragynska) - член Спостережної ради
3 Олексiй Савенко (Oleksii Savenko) - член Спостережної ради
ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
УХВАЛИЛИ:
Припинити повноваження (звiльнити) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК
КIПРУ" у складi:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1 Кiрiакос Тсолакiс (Kyriacos Tsolakis) - Голова Ревiзiйної комiсiї
2 Елiза Лiвадiоту (Eliza Livadiotou) - член Ревiзiйної комiсiї
3 Марiос Скандалiс (Marios Skandalis) - член Ревiзiйної комiсiї
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.

УХВАЛИЛИ:
Обрати (призначити) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ" у складi:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1 Дмитро Тузов (Dmytro Tuzov) - Голова Ревiзiйної комiсiї
2 Андрiй Грiнченко (Andrii Grinchenko) - член Ревiзiйної комiсiї
3 Анатолiй Кухарчук (Anatolii Kukharchuk) - член Ревiзiйної комiсiї
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради.
Уповноваженою особою для укладання даних договорiв з членами Спостережної
ради вiд iменi ПАТ "БАНК КIПРУ" призначити Голову Правлiння - Голову зборiв
Кузовкiна I. В.
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - Голову Правлiння - Кузовкiна I. В.
УХВАЛИЛИ:
Змiнити найменування ПАТ "БАНК КIПРУ" на:
Повне офiцiйне найменування Банку:
-українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК";
-росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОС
БАНК";
-англiйською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "NEOS BANK".
Скорочене офiцiйне найменування Банку:
-українською мовою: ПАТ "НЕОС БАНК";
-росiйською мовою: ПАО "НЕОС БАНК";
-англiйською мовою: PJSC "NEOS BANK".
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Внести змiни до Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння - Голову зборiв Кузовкiна I.В.
пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити всi необхiднi дiї для забезпечення
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.
ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Внести змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "БАНК КIПРУ", а саме до Положення
про Спостережну раду ПАТ "БАНК КIПРУ" та Положення про Правлiння ПАТ
"БАНК КIПРУ" шляхом викладення зазначених Положень в нових редакцiях.
Уповноважити Голову правлiння - Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"БАНК КIПРУ" Кузовкiна I.В. пiдписати зазначенi Положення.

позачергові
X
05.05.2014
99,7751
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", яка iнiцiювала
проведення позачергових Загальних зборiв, розглядалися наступнi питання:
1.Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"БАНК КIПРУ" та Лiчильної комiсiї.
2.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ".
3.Обрання (призначення) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ".
4.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК
КIПРУ".
5.Обрання (призначення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ".
6.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради
Товариства та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами
Спостережної ради вiд iменi ПАТ "БАНК КIПРУ".
7.Змiна найменування ПАТ "БАНК КIПРУ".
8.Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його в
новiй редакцiї та призначення особи, яка уповноважена здiйснювати всi необхiднi
дiї для забезпечення державної реєстрацiї змiн до Статуту в установленому
законодавством порядку.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "БАНК КIПРУ".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Акцiонера - Фiнансового директора - Дiденко О.В.
УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ"
виконуючого обов'язки Голови Правлiння - Полiщука Вадима Валерiйовича.
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК
КIПРУ" радника Голови Правлiння з юридичних питань - Бєлую Вiкторiю
Михайлiвну.
Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ":
- Лещенко О.В.
- Яцун Ю.I.
- Ревуцька Т. Г.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - в. о. Голови Правлiння - Полiщука В. В.
УХВАЛИЛИ:
Припинити повноваження (звiльнити) членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК
КIПРУ" у складi:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1.Олег Костючок (Oleg Kostyuchok) - Голова Спостережної ради
2.Свiтлана Брагинська (Svitlana Bragynska) - член Спостережної ради
3.Олексiй Савенко (Oleksii Savenko) - член Спостережної ради
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:

Голову зборiв - в. о. Голови Правлiння - Полiщука В. В.
УХВАЛИЛИ:
Обрати (призначити) членами Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", склад
якої затверджується у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб, наступних осiб:
№ п/п Iм'я, прiзвище та по-батьковi (за наявностi)
1.Олег Костючок (Oleg Kostyuchok) - Голова Спостережної ради
2.Свiтлана Брагинська (Svitlana Bragynska) - член Спостережної ради
3.Олексiй Савенко (Oleksii Savenko) - член Спостережної ради
4 Iван Кузовкiн (Ivan Kuzovkin) - член Спостережної ради
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - в. о. Голови Правлiння - Полiщука В. В.
УХВАЛИЛИ:
Рiшення не прийнято.
ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Питання знято з порядку денного.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Рiшення не прийнято.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв - в. о. Голови Правлiння - Полiщука В. В.
УХВАЛИЛИ:
Рiшення не прийнято.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
Рiшення не прийнято.
ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника юридичного управлiння - Шиянюка М. В.
УХВАЛИЛИ:
1.Внести змiни до внутрiшнiх положень ПАТ "БАНК КIПРУ", а саме до
Положення про Спостережну раду ПАТ "БАНК КIПРУ" та Положення про
Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення зазначених Положень в
нових редакцiях.
2.Уповноважити в. о. Голови Правлiння - Голову зборiв Полiщука В. В. пiдписати
зазначенi Положення.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

11.08.2014
99,9129
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", яка iнiцiювала
проведення позачергових Загальних зборiв, розглядалися наступнi питання:
1.Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"НЕОС БАНК" та Лiчильної комiсiї.
2.Зменшення статутного капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" шляхом зменшення
номiнальної вартостi акцiй, визначення шляхiв використання (напрямкiв
спрямування) суми зменшення статутного капiталу.
3.Випуск акцiй ПАТ "НЕОС БАНК" нової номiнальної вартостi.
4.Затвердження умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi мають право вимагати
здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй, встановлення (визначення)
дiй ПАТ "НЕОС БАНК" щодо викуплених акцiй.
5.Призначення уповноважених осiб або органу ПАТ "НЕОС БАНК", яким
надаються повноваження щодо:
- проведення дiй щодо зменшення розмiру статутного капiталу ПАТ "НЕОС
БАНК" та випуску акцiй нової номiнальної вартостi;
- здiйснення обов'язкового викупу акцiй в акцiонерiв у випадках, передбачених
законодавством.
6.Внесення змiн до Статуту ПАТ "НЕОС БАНК".
7.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "НЕОС БАНК".
8.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Спостережної ради ПАТ "НЕОС
БАНК".
9.Обрання (призначення) членiв Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК".
10.Припинення повноважень (звiльнення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС
БАНК".
11.Обрання (призначення) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС БАНК".
1)ПО ПЕРШОМУПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Представника акцiонера - Войтовича С.О., який запропонував проект рiшення.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Голову Правлiння - Полiщука Вадима Валерiйовича
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС
БАНК" головного фахiвця вiддiлу правового супроводження дiяльностi банку
Юридичного управлiння - Прядку I.В.
Затвердити наступний склад Лiчильної Комiсiї позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК":
- Лещенко О.В.
- Яцун Ю.I.
- Ревуцька Т. Г.
2)ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.

-

ВИРIШИЛИ:
Зменшити розмiр статутного капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" з 700 643 600 (сiмсот
мiльйонiв шiстсот сорок три тисячi шiстсот) гривень 00 копiйок до 126 115 848
(сто двадцять шiсть мiльйонiв сто п'ятнадцять тисяч вiсiмсот сорок вiсiм) гривень
00 копiйок шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiї ПАТ "НЕОС БАНК" з 1
(однiєї) гривнi 00 копiйок до 0,18 гривень (нуль гривень вiсiмнадцять копiйок).

Пiсля державної реєстрацiї Змiн до Статуту:
"Спрямувати суму зменшення статутного капiталу в розмiрi 574 527 752 (п'ятсот
сiмдесят чотири мiльйони п'ятсот двадцять сiм тисяч сiмсот п'ятдесят двi) гривнi
00 копiйок на формування загальних резервiв банку.
3)ПО ТРЕТЬОМУПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.

-

ВИРIШИЛИ:
1. Випустити 700 643 600 (сiмсот мiльйонiв шiстсот сорок три тисячi шiстсот)
штук простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi, номiнальною вартiстю
0,18 гривень (нуль гривень вiсiмнадцять копiйок) кожна акцiя на загальну суму
126 115 848 (сто двадцять шiсть мiльйонiв сто п'ятнадцять тисяч вiсiмсот сорок
вiсiм)гривень 00 копiйок у зв'язку зi зменшенням статутного капiталу шляхом
зменшення iснуючої номiнальної вартостi акцiї ПАТ "НЕОС БАНК" з 1,00 гривнi
(однiєї гривнi 00 копiйок) до 0,18 гривень (нуль гривень вiсiмнадцять копiйок) за
одну акцiю.
2. Затвердити рiшення про випуск акцiй ПАТ "НЕОС БАНК" нової номiнальної
вартостi (Додаток №1 - Рiшення про випуск акцiй ПАТ "НЕОС БАНК" нової
номiнальної вартостi, яке є невiд'ємною частиною Протоколу позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв)
4)ПО ЧЕТВЕРТОМУПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного управлiння - Шиянюка М.В., який оголосив проект
рiшення.
ВИРIШИЛИ:
1.Затвердити наступнi умови викупу акцiй у акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК", якi
проголосували проти прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного
капiталу (питання 2 порядку денного):
I. Строк подання до ПАТ "НЕОС БАНК" письмових вимог про викуп акцiй вiд
акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення про зменшення статутного
капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" (надалi - Вимога) становить з 11.08.2014 р. по
10.09.2014 р. включно. Вимоги акцiонерiв подаються в робочi днi з 09.00 до 17.00
години (перерва з 13.00 - 14.00 години) за адресою: м.Київ, вул. Митрополита
Василя Липкiвського, буд.45, кiм.324.
По закiнченню вищевказаного строку прийняття Вимог вiд акцiонерiв не
здiйснюється, а акцiонери вважаються такими, що не реалiзували своє право
вимоги обов'язкового викупу акцiй.
II. Вимогавважається поданою лише за умови обов'язкового подання разом з нею:
- пiдписаного акцiонером договору про викуп акцiй (надалi - Договiр про викуп)
за формою, затвердженою рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, у двох
примiрниках;
- виписки з рахунку у цiнних паперах (надалi - Виписка);
- документiв, що iдентифiкують особу акцiонера та його представника (за
наявностi)
Дата Вимоги має спiвпадати з датою Виписки та датою пiдписання Договору
про викуп.
Вимога повинна мiстити наступнi обов'язковi реквiзити:
- прiзвище, iм'я, по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування та
iдентифiкацiйний код (для юридичних осiб);
- мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних

осiб);
- кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вимагає акцiонер;
- банкiвськi реквiзити, згiдно яких повинно бути здiйснено перерахування
грошових коштiв за акцiї (номер поточного рахунку, повне найменування банку,
код банку);
- контактнi телефони акцiонера.
Вимога повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою
(iз наданням оформлених у встановленому законодавством порядку документiв,
згiдно яких такi повноваження передаються уповноваженiй особi). При поданнi
вимоги акцiонером-фiзичною особою чи уповноваженою особою акцiонера
повинен бути пред'явлений паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу
акцiонера чи уповноваженої особи акцiонера, вiдповiдно до чинного
законодавства України.
Договiр про викуп подається у двох пiдписаних з боку акцiонера примiрниках за
формою, затвердженою рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдписання
Договору про викуп має бути здiйснене у присутностi представника ПАТ "НЕОС
БАНК".
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi Договору про викуп за цiною 1,00 (одна
гривня) 00 копiйок за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiї ПАТ
"НЕОС БАНК" до зменшення статутного капiталу. Цiна викупу акцiї є не меншою
за її ринкову вартiсть, що становить 0,18 (нуль гривень вiсiмнадцять копiйок) за
одну акцiю, визначену станом на 10.07.2014 року суб'єктом оцiночної дiяльностi
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "АР ДЖI САТЕЛЛIТ", затверджену
рiшенням Спостережної Ради ПАТ "БАНК КIПРУ" вiд 10.07.2014 року, протокол
№30.
Для iдентифiкацiї особи акцiонера та його представника (за наявностi) мають
бути пред'явленi, зокрема (але не виключно), такi документи:
- документ, що посвiдчує особу (для фiзичних осiб та уповноважених осiб (за
наявностi);
- довiдка про присвоєння iдентифiкацiйного номера (для фiзичних осiб та
уповноважених осiб (за наявностi);
- свiдоцтво про державну реєстрацiю (виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв), установчi документи та
документи, що пiдтверджують повноваження особи, що пiдписала Вимогу та
Договiр про викуп (для юридичних осiб).
III. Акцiонер зобов'язаний у строк не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв вiд дати
пiдписання Договору про викуп надати депозитарнiй установi, в якiй у нього
вiдкрито рахунок у цiнних паперах, Розпорядження про списання прав на цiннi
папери (надалi - Розпорядження) - акцiї, що викуповуються, з його рахунку на
рахунок у цiнних паперах ПАТ "НЕОС БАНК", що вказаний в Договорi про
викуп. В день надання вказаного Розпорядження депозитарнiй установi акцiонер
зобов'язаний надати доПАТ"НЕОС БАНК" екземпляр даного Розпорядження з
вiдмiткою депозитарної установи про його реєстрацiю.
IV. Розрахунки за придбанi ПАТ "НЕОС БАНК" акцiї здiйснюються на пiдставi
Договору про викуп, але тiльки пiсля надання акцiонером до ПАТ "НЕОС БАНК"
документу, що пiдтверджує зарахування акцiй на рахунок у цiнних паперах ПАТ
"НЕОС БАНК" у ПАТ "НДУ", за умови, що вказаний документ буде наданий не
пiзнiше, нiж через 7 (сiм) днiв з дати укладення Договору про викуп.
Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi ПАТ "НЕОС БАНК" на користь
акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв,
вказаних акцiонером у Вимозi та Договорi про викуп, протягом 1 (одного)
робочого дня з дня надання до ПАТ "НЕОС БАНК" документу, що пiдтверджує
зарахування акцiй на рахунок у цiнних паперах ПАТ "НЕОС БАНК" у ПАТ
"НДУ".
У разi, якщо акцiонер в день подання Розпорядження до депозитарної установи, в

якiй продавцем вiдкрито рахунок в цiнних паперах, не надав ПАТ "НЕОС БАНК"
екземпляр Розпорядження з вiдмiткою депозитарної установи про його
реєстрацiю та/або протягом 7 (семи) робочих днiв з дати укладення Договору про
викуп не надав ПАТ "НЕОС БАНК" документ, що пiдтверджує перерахування
акцiй, що викуповуються, на рахунок у цiнних паперах ПАТ "НЕОС БАНК" в
ПАТ "НДУ", Договiр про викуп припиняється, вважається таким, що не породжує
правових наслiдкiв, а вимога вважається не поданою.
2. Затвердити форму Договору про викуп акцiй
(Додаток №2 - Договiр про викуп акцiй ПАТ "НЕОС БАНК" (форма), який є
невiд'ємною частиною Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв).
3.Встановити наступнi дiї ПАТ "НЕОС БАНК" щодо викуплених ним акцiй: ПАТ
"НЕОС БАНК" зобов'язане протягом року з моменту викупу акцiй продати
викупленi акцiї.
5)ПО П'ЯТОМУПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного управлiння - Шиянюка М.В., який оголосив проект
рiшення.
ВИРIШИЛИ:
Призначити особою, яка буде проводити дiї щодо зменшення розмiру статутного
капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" та випуску акцiй нової номiнальної вартостi, а
також здiйснювати обов'язковий викуп акцiй у акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК",
якi голосували проти зменшення статутного капiталу ПАТ "НЕОС БАНК", Голову
Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" В.В.Полiщука.
6)ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного управлiння - Шиянюка М.В., який оголосив проект
рiшення.
ВИРIШИЛИ:
1.У зв'язку зi зменшенням статутного капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" шляхом
зменшення номiнальної вартостi акцiй внести змiни до Статуту ПАТ "НЕОС
БАНК", шляхом викладення його у новiй редакцiї.
(Додаток №3 - Статут ПАТ "НЕОС БАНК" в новiй редакцiї, який є невiд'ємною
частиною Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв).
2.Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" - Голову Зборiв
Полiщука В.В. пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ "НЕОС БАНК" та
здiйснити всi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПАТ "НЕОС БАНК" вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України.
7)ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Начальника Юридичного управлiння - Шиянюка М. В., який оголосив проект
рiшення.
ВИРIШИЛИ:
Рiшення не прийнято.
8)ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"

-

Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження (звiльнити) членiв Спостережної Ради ПАТ "НЕОС
БАНК" у складi:
№п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi)
1.Олег Олексiйович Костючок - Голова Спостережної Ради
2.Свiтлана Петрiвна Брагинська - Член Спостережної Ради
3.Олексiй Володимирович Савенко - Член Спостережної Ради
4.Iван Володимирович Кузовкiн - Член Спостережної Ради
9)ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.

-

ВИРIШИЛИ:
Обрати (призначити) членами Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК", склад якої
затверджується у кiлькостi трьох осiб, наступних осiб:
№п/пIм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi)
1.Олег Олексiйович Костючок - Голова Спостережної Ради
2.Свiтлана Петрiвна Брагинська - Член Спостережної Ради
3.Олексiй Володимирович Савенко - Член Спостережної Ради
10)ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.

-

ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження (звiльнити) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС
БАНК" у складi:
№п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi)
1.Дмитро Олександрович Тузов - Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Андрiй Володимирович Грiнченко - Член Ревiзiйної комiсiї
3.Анатолiй Вiкторович Кухарчук - Член Ревiзiйної комiсiї
11)ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК"
Полiщука В.В., який оголосив проект рiшення.

-

ВИРIШИЛИ:
Обрати (призначити) членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС БАНК", склад якої
затверджується у кiлькостi трьох осiб, наступних осiб:
№п/пIм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi)
1.Дмитро Олександрович Тузов - Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Андрiй Володимирович Грiнченко -Член Ревiзiйної комiсiї
3.Анатолiй Вiкторович Кухарчук - Член Ревiзiйної комiсiї

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Київська обл., м. Київ, вул. Б.
Грiнченка,3
0442796540
0442791322
Згiдно Закону України про
Депозитарну систему України, Правил
Центрального депозитарiю цiнних
паперiв
Договiр №ОВ-77 про обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв
вiд
15.10.2013р., Депозитарний договiр
№Д-229/ц вiд 24.10.2013р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Актив-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 23-Б
2315
Аудиторська палата України
30.03.2001
0444915533
0444985652
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту, консультування з
питань оподаткування
Аудиторська перевiрка фiнансової
звiтностi згiдно Договору №418 вiд
23.10.2014р.
Нацiональний банк України
Державне підприємство
21684221
03028, Київська обл., м. Київ, пр.
Науки,7
-

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

0445273087
0445273087
Згiдно Закону України про
Депозитарну систему України
Послуги
надаються
на
пiдставi
Депозитарного договору №50/410/75/58
вiд 05.08.2014р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01601, Київська обл., м. Київ, вул.
Шовковична,42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
0442775000
0442775001
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Послуги
надаються
на
пiдставi
Договору про допуск цiнних паперiв до
торгiвлi вiд 26.12.2011р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33694196
01032, Київська обл., м. Київ, вул.
Саксаганського, буд.121, офiс 1
0442191817
0442191838
Дiяльнiсть у сферi права
Надання юридичних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРIО
КЕПIТАЛ ГРУП"
Товариство з обмеженою

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

відповідальністю
37449782
01011, Київська обл., м. Київ, вул.
Панаса Мирного, буд. 7, офiс 2
0445372290
Дiяльнiсть у сферi права
Надання юридичних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31091674
82100, Львівська обл., м. Дрогобич,
ПЛОЩА РИНОК, буд. 13
Дiяльнiсть у сферi права
Надання юридичних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНIЯ "ЕЛ СI ЕФ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38939376
01001, Київська обл., м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 47, офiс 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
Факс
Вид діяльності
Опис

Дiяльнiсть у сферi права
Надання юридичних послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АВЕР
ЛЄКС"
Інші організаційно-правові форми

-

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

38377541
03680, Київська обл., м. Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72, офiс 21
Дiяльнiсть у сферi права
Надання юридичних послуг.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТРЕЙТИНГ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31752402
04070, Київська обл., м. Київ, вул.
Верхнiй Вал, буд. 72
Свiдоцтво №6
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.04.2012
0444902550
0444902554
Консультування з питань комерцiйної
дiяльностi й керування; Дослiдження
кон'юнктури ринку та виявлення
громадської думки
Оновлення довгострокового кредитного
рейтингу банку.
ПАТ "Страхова компанiя "AXA
Страхування"
Публічне акціонерне товариство
20474912
04070, Київська обл., м. Київ, вул.
Iллiнська, 8
АВ 483282
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
0444992499
Страхова дiяльнiсть
Медичне страхування працiвникiв
банку.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
23.11.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
1083/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA0800941009 Акція проста Бездокумент
1
700 643 6 700 643 600
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
Акцiї емiтента допущенi до торгiв на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на
зовнiшнiх ринках не здiйснюється.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" (далi - "Банк") було засноване 21
жовтня 1991р. як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк" згiдно з
законодавством України. У 2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Ltd" (Нiкосiя, Кiпр)
отримав 99,7065% непрямої частки у статутному капiталi Банку шляхом придбання трьох
українських компанiй, пiд час чого Банк змiнив назву на вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК
КIПРУ", i вiдповiднi змiни були зареєстрованi Нацiональним банком України 31 грудня 2008
року. 8 липня 2010 р. юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного
товариства на публiчне акцiонерне товариство. У квiтнi 2014 роцi юридичнi компанiїнерезиденти отримали 99,7743% участi у статутному капiталi Банку шляхом викупу акцiй у
"Bank of Cyprus Public Company Ltd" та iнших акцiонерiв. Найменування Банку було змiнено на
ПАТ "НЕОС БАНК". Вiдповiднi змiни були погодженi Нацiональним банком України 03 липня
2014 року, та проведено державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 16 липня 2014
року.
11 серпня 2014 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв Банку було прийнято рiшення
щодо зменшення розмiру статутного капiталу та направлення суми зменшення на формування
загальних резервiв Банку.
Виходячи iз середнiх активiв, розрахованих на пiдставi середньомiсячних значень, Банк входить
до IV групи банкiв за класифiкацiєю НБУ.
Банк приймає вклади вiд фiзичних i юридичних осiб i надає кредити, здiйснює платiжне
обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, проводить операцiї з обмiну валют i
надає iншi банкiвськi послуги своїм корпоративним та роздрiбним клiєнтам. Головний офiс
Банку знаходиться у Києвi. На 31 грудня 2014 Банк нараховує 4 зареєстрованих вiддiленя: 1
дiюче вiддiлення та 3 з призупиненою дiяльнiстю (2013 р.: 42 вiддiлення).
З 3 червня 2002 р. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - "Фонд").
Фонд покриває зобов'язання банкiв-членiв перед клiєнтами-фiзичними особами на суму до 200
тис. грн. (2013 р.: 200 тис. гривень) на кожну фiзичну особу у разi банкрутства банку.
Протягом 2014 року полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася. Анексiя
Криму та ескалацiя конфлiкту на сходi країни призвела до поглиблення iснуючої економiчної
кризи. 2014 рiк характеризувався спадом дiлової активностi в Українi, що позначилось на
зниженнi темпiв росту промисловостi та iнших галузей, малого та середнього бiзнесу. Спад в
економiцi України та економiчна криза також вплинули на дiльнiсть Банку.
2014 рiк Банк закiнчив зi збитком пiсля оподаткування 440 711 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової Звiтностi).
Валюта балансу Банку на 01.01.2015 року склала 476 352 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової Звiтностi). Чистi зобов'язання банку на 01.01.2015 року склали 325390
тис. грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi).
Станом на 01.01.2015 кредити клiєнтам включають: кредити юридичним особам - 190 192
тис.грн., споживчi кредити - 140 909 тис.грн, iншi кредити -5 981 тис.грн. (згiдно з Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової Звiтностi). Крiм того, економiчнi та полiтичнi складнощi в країнi
вплинули на платоспроможнiсть клiєнтiв Банку, збiльшили ризики за кредитним порфелем та
призвели до додаткових витрат з формування резервiв пiд кредитнi операцiї. Резерв пiд
зменшення корисностi становить 262 362 тис.грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi).
Слiд зазначити, що протягом року Банк здiйснював управлiння своїми затратами з фокусом на їх
зменшення.
У 2014 роцi Банк продовжував активно працювати з проблемною заборгованiстю, спрямовував
зусилля на своєчасне виявлення проблемної заборгованостi за наданими кредитами, ефективне
управлiння якiстю кредитного портфеля та формування резервiв пiд кредитнi ризики у
достатньому обсязi.

Протягом 2014 року управлiнський персонал вживав заходи для зменшення негативного впливу
економiчно-полiтичної ситуацiї в країнi на фiнансовий стан Банку. В рамках цих заходiв Банк
проводив активний продаж валютних та проблемних активiв, а також неприбуткових та
непрофiльних необоротних активiв Банку.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Головний офiс ПАТ "НЕОС БАНК" зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липкiвського, буд.45. Станом на звiтну дату Банк нараховує 4 зареєстрованих вiддiленя:
1 дiюче вiддiлення (м. Київ) та 3 з призупиненою дiяльнiстю. З метою скорочення витрат за 2014
рiк було закрито 38 вiддiлень.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): - 281
Середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижнi) (осiб): 1
Фонд оплати працi: 35529,5 тис. грн.
Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi зменшився на 15717,6 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Незалежна асоцiацiя банкiв України. Мiсцезнаходження об'єднання:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, поверх 13, офiс 25.
Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" створена на невизначений строк як недержавне
непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання самостiйних юридичних осiб
(пiдприємств) - банкiв. Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя
банкiв України" є: -формування позицiї членiв Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України" з
важливих питань функцiонування банкiвської системи; -участь в розробцi державних програм
розвитку банкiвської системи; -вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що
виникають в банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї "Незалежна
асоцiацiя банкiв України"; -налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями
iнших країн; -створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; -сприяння розвитку
та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України. ПАТ "НЕОС
БАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 2012 р. Членство носить
безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть
Банку.
Найменування об'єднання: Всеукраїнська громадська органiзацiя "Асоцiацiя платникiв податкiв
України". Мiсцезнаходження об'єднання: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60. Всеукраїнська
громадська органiзацiя "Асоцiацiя платникiв податкiв України" (далi - Асоцiацiя) є

добровiльною неприбутковою не полiтичною громадською органiзацiєю громадян України,
громадян iнших держав, осiб без громадянства, що створена на основi єдностi iнтересiв для
спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод, на засадах добровiльностi та рiвноправностi, з метою
представництва i захисту прав, економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв платникiв податкiв на
мiсцевому, регiональному, галузевому, всеукраїнському рiвнях, а також з метою координацiї та
консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiальних, правових та економiчних вiдносин. Асоцiацiя
дiє у вiдповiдностi з Конституцiєю України, Законом України "Про громадськi об'єднання ",
iншими законодавчими актами України та Статутом Всеукраїнської громадської органiзацiї
"Асоцiацiя платникiв податкiв України". ПАТ "НЕОС БАНК" є членом асоцiацiї з 01.08.2012р.
Найменування об'єднання: Європейська Бiзнес Асоцiацiя. Мiсцезнаходження об'єднання: 04070,
м. Київ, Андрiївський узвiз,1А, 1-й поверх.
Призначення Асоцiацiї - встановити в Українi європейськi цiнностi та практику ведення
бiзнесу. ПАТ "НЕОС БАНК" є членом асоцiацiї з 21.02.2011р.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД).
Мiсцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса,31.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є недержавною органiзацiєю, заснованою на
засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. ПАРД має
такi функцiї: - розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i
процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; iнформування членiв ПАРД та iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у
галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни в ньому; - пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами
масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з питань фондового ринку, оприлюднення
публiчних заяв i вплив на громадську думку; - збiр, узагальнення та аналiтична обробка
статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку; - розробка
рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з iншими
учасниками фондового ринку; - здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi
впроваджуються на фондовому ринку України; - надання консультацiй членам ПАРД та iншим
учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i
рекомендацiй з питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в
законодавствi України, консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної
технiки i програмного забезпечення; - проведення добровiльної сертифiкацiї програмного
забезпечення операцiй на фондовому ринку; - розробка навчальних планiв та програм вiдповiдно
до квалiфiкацiйних вимог НКЦПФР, органiзацiя та координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi
здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, визначення квалiфiкацiї вказаних
осiб; - поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в тому числi про те, якi
технологiї ними використовуються; - спiвробiтництво i кооперування з iншими органiзацiями i
об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з
мiжнародними. ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї 14 рокiв.
Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську
самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i
депозитарiїв.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове Партнерство". Мiсцезнаходження об'єднання:
01133, м. Київ, вул. Щорса,31.
Асоцiацiя "Фондове партнерство" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.
Асоцiацiя ставить своєю цiллю розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням
членами Асоцiацiї; забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї. ПАТ
"НЕОС БАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 24.12.2010р. Членство

носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську
самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Фондове Партнерство".
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi". Мiсцезнаходження
об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30.
Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть. Метою
дiяльностi Асоцiацiї є: сприяння розвитку IТ-технологiй на фондовому ринку; впровадження
нових iнструментiв фондового ринку та удосконалення обiгу iснуючих iнструментiв; сприяння
розвитку нових сфер дiяльностi на фондовому ринку; регулювання та стандартизацiя дiяльностi;
створення та розвиток ефективного саморегулювання через встановлення i впровадження
високих стандартiв професiйної вiдповiдальностi для всiх членiв Асоцiацiї. ПАТ "НЕОС БАНК"
є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 2009р. Членство носить безстроковий
характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть Банку. Банк не є
афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi".
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Мiсцезнаходження
об'єднання: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б. Фонд гарантування вкладiв
фiзичних осiб є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб, заснований з метою забезпечення
захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним
учасником даного об'єднання з 02.09.1999 р.
Найменування об'єднання: Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа".
Мiсцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, пров. Рильський,10.
ПрАТ "УФБ", створена у вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери i фондову бiржу" i
зареєстрована постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 29 жовтня 1991 року.
Вiдповiдно до чинного законодавства України здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку на пiдставi Лiцензiї.
ПАТ "НЕОС БАНК" є членом ПрАТ "УФБ" з 1997 р.
ПАТ "НЕОС БАНК", як член УФБ має право:
-здiйснювати бiржовi операцiї на УФБ та її фiлiях вiдповiдно до видiв професiйної дiяльностi,
якi визначенi в лiцензiї, виданої Комiсiєю;
-користуватися всiма видами послуг, що надаються УФБ;
-бути представленим одним трейдером в кожнiй операцiйнiй залi УФБ та її фiлiй;
-в будь який час вiдкликати довiренiсть трейдера Члена УФБ, що зумовлює припинення допуску
до бiржових операцiй на УФБ цього трейдера;
-ознайомлюватися з усiма нормативними документами УФБ, змiнами i доповненнями, що
вносяться до них;
-виносити на розгляд керiвних органiв УФБ питання щодо внесення змiн та доповнень до
чинних нормативних документiв УФБ.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "УкрСВIФТ". Мiсцезнаходження об'єднання: 04053, м.
Київ, вул.Обсерваторна, 21-А.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ" об'єднує членiв та
користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є
незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. ПАТ "НЕОС БАНК" є членом Асоцiацiї з
2006 р.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності
У 2014 роцi Банк провадив декiлька партнерських проектiв iз iншими учасниками ринку
фiнансових послуг. Найбiльшими такими проектами була спiвпраця iз страховими компанiями
щодо агентського продажу полiсiв страхування та продаж кеш кредитiв партнерiв в установах
Банку.
Щодо спiвпрацi зi страховими партнерами Банк спiвпрацював у 2014 роцi з тринадцятьмя
страховими компанiями, а саме: Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Українська страхова група", Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА
Страхування", Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя",
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка", Публiчне акцiонерне товариство
"страхова компанiя "Оранта Сiч", Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Юнiвес", Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Акцiонерна Страхова Компанiя
"Скарбниця", Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АЗОВ", Приватне
акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна", Приватне акцiонерне товариство "Алiко
Україна", ПрАТ "АIГ Україна", ПрАТ "МЕТЛАЙФ" та ПАТ "СК "Провiдна". Спiвпраця зi
страховими компанiями в бiльшостi своїй зводиться до страхування заставного рухомого та
нерухомого майна Банку.
Протягом 2014 року в рамках спiвпрацi зi страховими компанiями Банк здiйснював також
продаж полiсiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (ОСЦПВ). В
цьому напрямку Банк спiвпрацював у 2014 роцi iз трьома страховими компанiями, а саме
Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "УНIКА", Приватним акцiонерним
товариством "Страхова компанiя "АХА Страхування" та Приватним акцiонерним товариством
"Страхова компанiя "ЮНIВЕС". Щодо продажу фiзичним особам полiсiв Добровiльного
страхування життя разом iз депозитним продуктом Банку ми спiвпрацювали iз страховою
компанiєю Приватне акцiонерне товариство "Алiко Україна". Протягом 2014 року у вiддiленнях
Банку було продано 96 полiсiв страхування.
Загалом за 2014 рiк Банком було отримано комiсiйну винагороду вiд страхових партнерiв у сумi
712 227,77 грн.
Щодо продажу кеш (беззаставних) кредитiв партнерiв, а саме: ТОВ "ФК"ЦФР", ПАТ "БАНК
РЕНЕСАНС КАПIТАЛ" та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" через вiддiлення Банку, всього за 2014 р. було
продано 514 кредитiв та отримано 1 153 511,79 гривень у виглядi комiсiйної винагороди (на
доходи банку було зараховано суму 1 031 606,36 грн. за виключенням ПДВ).
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду вiд третiх осiб не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Всi банкiвськi операцiї за 2014 рiк зареєстрованi на рахунках бухгалтерського облiку. Фiнансова
звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй банку. Операцiї
вiдображаються у бухгалтерському облiку в день їх здiйснення. Усi рахунки активiв та пасивiв
оцiненi окремо i вiдображенi в розгорнутому виглядi.
Банк при веденнi бухгалтерського облiку дотримувався принципiв обачливостi i безперервностi.
При складаннi рiчного фiнансового звiту банк дотримувався принципiв прийнятностi вхiдного
балансу та суттєвостi i вiдкритостi. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень. Операцiї в
iноземнiй валютi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi в гривнях з
перерахуванням її за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення
операцiї, а залишки за активами i пасивами в iноземнiй валютi переоцiненi за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на звiтну дату.
Активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення,
тому у фiнансовому звiтi вони вiдображенi, як правило, за iсторичною (первiсною) вартiстю.
Виняток складають основнi засоби, необоротнi активи, утримуванi для продажу, остання

переоцiнка яких здiйснена за станом на 01.11.2014 р., та кредити i, вiдповiдно, вони
облiковуються за cправедливою (переоцiненою) вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "НЕОС БАНК" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю
№106, виданою Нацiональним банком України ("НБУ") 05 серпня 2014р., яка надає Банку право
здiйснення банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (лiцензiя №106-2 вiд 04 вересня
2014) та професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, згiдно виданих Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiй на брокерську дiяльнiсть (АЕ №286990 вiд
28.08.2014 р., строк дiї лiцензiї з 17.10.2012р. необмежений), дилерську дiяльнiсть ( АЕ №286991
вiд 28.08.2014р., строк дiї лiцензiї з 17.10.2012р. необмежений), андеррайтинг (АЕ №286992 вiд
28.08.2014р., строк дiї лiцензiї з 17.10.2012р. необмежений), депозитарну дiяльнiсть (АЕ
№286964 вiд 12.08.2014 р., строк дiї лiцензiй з 12.10.2013р. необмежений) та дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування (АЕ №286965 вiд 12.08.2014 р., строк дiї
лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений).
ПАТ "НЕОС БАНК" це унiверсальний банк, що надає класичнi банкiвськi та iншi фiнансовi
послуги фiзичним особам, малому, середньому та корпоративному бiзнесу.
Основа дiяльностi банку складається iз залучення коштiв з рiзних сегментiв фiнансового ринку,
а саме банкiвського сектору, небанкiвських фiнансових установ, приватного сектору
промислових пiдприємств, торговельних фiрм, органiзацiй сфери послуг та iнших комерцiйних
структур тощо та подальшого їх розмiщення у доходнi активи.
Менеджмент банку придiляє значну увагу формуванню клiєнтоорiєнтованого середовища, що
дає змогу постiйно полiпшувати якiсть пропонованих послуг.
У своїй роботi банк використовує iнформацiйнi та платiжнi системи, якi забезпечують високу
швидкiсть та захищенiсть розрахункiв. Для зручностi клiєнтiв використовується система "банкклiєнт".
Банк є членом всесвiтньої мiжбанкiвської системи "SWIFT", основними напрямками дiяльностi
якої є надання оперативного, надiйного, ефективного, конфiденцiйного i захищеного вiд
несанкцiонованого доступу телекомунiкацiйного обслуговування для банкiв. Також Банк є
асоцiйованим членом мiжнародної платiжної системи Visa International.
Високий рiвень обслуговування клiєнтiв та ефективнiсть роботи банку нерозривно пов'язанi з
iнформацiйними технологiями. У звiтному перiодi зусилля банку були спрямованi на
пiдвищення надiйностi зберiгання та захисту iнформацiї. Корпоративна мережа банку будується
з застосуванням сучасного обладнання, що дає змогу впровадження Internet-технологiй у

банкiвську дiяльнiсть, надання послуги SMS-banking.
Iнформацiя про основних клiєнтiв
Основним прибутковим напрямком дiяльностi банку залишається кредитування. Процентний
доход за 2014 рiк склав понад 224 410 тис.грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi).
Cпад в економiцi України в 2014 р та економiчна криза вплинули на дiльнiсть Банку та обсяги
операцiй з клiєнтами.
У 2014 роцi ПАТ "НЕОС БАНК" обслуговував промисловi пiдприємства, торгiвельнi фiрми,
органiзацiї сфери послуг, та iншi комерцiйнi структури.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку;
iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента:
ПАТ "НЕОС БАНК" має багаторiчний досвiд роботи на фiнансовому ринку України, надає
повний спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований персонал,
який вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України.
У 2014 роцi банкiвська система функцiонувала в умовах складного операцiйного середовища,
напруженостi на валютному i грошово-кредитному ринках, нестабiльностi зовнiшнiх фiнансових
ринкiв, а також невизначеностi стосовно подальших перспектив розвитку ряду базових галузей
економiки країни.
Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в 2014 роцi було обумовлено веденням вiйськових дiй
на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних
дисбалансiв у попереднi роки. Зниження обсягiв виробництва базових галузей економiки
України за 2014 рiк становило 9.6% у рiчному вимiрi, зокрема обсяги виробництва в
промисловостi знизилися на 10.7%, будiвництвi - на 21.7%, оборот роздрiбної торгiвлi
зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сiльське господарство
(2.8%) завдяки рекордному врожаю зернових культур (63.8 млн. т)
Основнi тенденцiї банкiвської системи:
- банкiвська система України знаходиться у вкрай нестабiльному станi. Негативна динамiка
основних макроекономiчних iндикаторiв, що свiдчить про погiршення економiки, зростання
недовiри до банкiвської системи, висока вартiсть гривневого ресурсу, домiнуючi девальвацiйнi
процеси сприяли зниженню фiнансової стабiльностi банкiвської системи;
- iстотне зниження курсу гривнi вiдносно iноземних валют. З 1 сiчня 2014 р. до 31 грудня 2014 р.
українська гривня девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют приблизно на
197% та продовжує послаблюватися.
- скорочення внаслiдок спроб стабiлiзувати ситуацiю на валютному ринку офiцiйних резервних
активiв до 6,4 млрд.дол.США (за результатами сiчня 2015 року); iстотне посилення
адмiнiстративних заходiв НБУ, спрямованих на утримання курсу;
- зниження лiквiдностi банкiвської системи України;
- проведення НБУ жорсткої полiтики заборони iнфляцiйних процесiв, пiдвищення облiкової
ставки, середньозваженої процентної ставки за операцiями по пiдтримцi лiквiдностi банкiв,
збереження високих об'ємiв мобiлiзацiї ресурсiв;
- погiршення показникiв капiталiзацiї банкiвської системи;
- з причин концентрацiї кредитних портфелiв бiльшостi банкiвських установ зберiгається висока
чутливiсть якостi прибуткових активiв до фiнансового стану окремих позичальникiв;
- рiвень iнвестицiйної привабливостi банкiвського сектора для нерезидентiв залишається
низьким на тлi нестабiльної полiтичної ситуацiї i погiршення прогнозiв економiчного розвитку
України. Зовнiшнi ринки залучення капiталу залишаються закритими для вiтчизняних
позичальникiв;

- недовiра громадян до банкiвської системи як i ранiше знаходиться на високому рiвнi, що на тлi
соцiальної напруженостi, скорочення реальних доходiв населення i спроб зафiксувати прибутки
в iнвалютi внаслiдок високих девальвацiйних очiкувань формували вiдтiк депозитiв фiзичних
осiб;
- нарощування збиткiв банкiвської системи. Негативний фiнансовий результат сформований (за
результатами року збиток склав 53 млрд. грн.), передусiм, за рахунок iстотного збiльшення
обсягiв вiдрахувань у резерви. В цiлому за системою вiдрахування в резерви виросли в 3,7 рази в
порiвняннi з 2013 роком, а їх частка в загальних витратах збiльшилася з 16,7% до 39,3%;
За станом на 1 сiчня 2015 року лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення банкiвських
операцiй в Українi мали 163 банкiв, з них 1 банк мав лiцензiю санацiйного банку. У станi
лiквiдацiї перебуває 38 банкiв.
Oбсяг активiв банкiв на 1 сiчня 2015 року дорiвнює 1 317 млрд. грн., зобов'язаннь - 1 168 млрд.
грн. Капiтал банкiв становив 148 млрд. грн. Загальний обсяг кредитiв наданих станом на 01
сiчня 2015 року становить 1 006 млрд.грн., кошти суб'єктiв господарювання - 261 млрд.грн,
кошти фiзичних осiб - 416 млрд.грн.
На сьогоднi, група найбiльших банкiв України виглядає таким чином: Приватбанк, Ощадбанк,
Укрексiмбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промiнвестбанк, Укрсоцбанк. Вони мають розгалужену
мережу пiдроздiлiв, яка охоплює всi регiони України, включаючи i вiддаленi райони. Цi банки
займають бiльше нiж 50% ринку банкiвських послуг.
У явнiй або прихованiй формi банки постiйно змагаються мiж собою за клiєнтiв. Велика
кiлькiсть банкiвських установ Київського регiону значно пiдвищує рiвень конкуренцiї.
Доходи банкiв України за 2014 рiк порiвняно з 2013 роком збiльшилися на 24,5% i становили
210,2 млрд. грн. Витрати банкiв України за 2014 рiк порiвняно з 2013 роком зросли на 57,2% i
становили 263,2 млрд. грн. Збиток по системi банкiв станом на 1 сiчня 2015 року становив 53,0
млрд. грн. У 2014 роцi негативнi фiнансовi результати дiяльностi банкiв України були
спричиненi збiльшенням обсягiв вiдрахувань до резервiв на можливi втрати вiд активних
операцiй. Натомiсть основнi банкiвськi операцiї в цiлому по системi залишалися прибутковими.
Протягом 2014 року банкiвська система за важких полiтичних та економiчних умов наражалася
на значнi ризики, зокрема кредитний. Саме внаслiдок зовнiшнiх важкопрогнозованих шокiв
погiршилася платоспроможнiсть позичальникiв та зрiс обсяг проблемної кредитної
заборгованостi. Банки втратили заставне майно та iнше забезпечення за кредитами, що
позначилося на якостi кредитного портфеля та потребувало вжиття комплексу стабiлiзуючих
заходiв.
Вiд'ємний фiнансовий результат дiяльностi банкiвського сектору сформувався насамперед за
рахунок суттєвого збiльшення обсягiв вiдрахувань до резервiв на можливi втрати вiд активних
операцiй. У цiлому по системi вiдрахування до резервiв зросли в 3.7 раза порiвняно з 2013
роком, а їх частка в загальних витратах збiльшилася з 16.7% до 39.3%.
Близько 40% збиткiв по системi було сформовано банками, що вiднесенi до категорiї
неплатоспроможних i в яких функцiонують введенi Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб
тимчасовi адмiнiстрацiї. Без урахування зазначених банкiв, збитки банкiвського сектору
становили би 33.1 млрд. грн.
Хоча керiвництво Банку вважає, що воно вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi
дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому
середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування

Основним придбанням активiв можна вважати виконання iнвестицiйної угоди з будiвництва
будiвлi готельно-офiсного комплексу на загальну суму 165 787 тис грн. Вiдчуження активiв у
звiтному перiодi - на суму 356 240 тис.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року Банком не
укладалися.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
На балансовому облiку ПАТ "НЕОС БАНК" станом на кiнець 2014 року було в наявностi
власних основних засобiв i нематерiальних активiв за залишковою вартiстю на загальну суму 20884 тис.грн., в т.ч. будiвлi i споруди та передавальнi пристрої - 12314 тис.грн, полiпшення
орендованого майна - 3574 тис.грн., машини та обладнання - 3223 тис грн., транспортнi засоби 326 тис грн., iнструменти, приладдя, iнвентар, меблi - 1355 тис грн., нематерiальнi активи - 684
тис. грн., незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи - 0 тис грн.
Загальна вартiсть орендованих примiщень, що використовуються для господарської дiяльностi
складає - 3573 тис грн., що вiдповiдає 4 угодам оперативної оренди; спосiб утримання активiв
- за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, мiсцезнаходження основних засобiв - Україна, регiони
присутностi ПАТ "НЕОС БАНК" - у виглядi вiддiлень. Використання активiв для банкiвської
дiяльностi не несе загрози екологiчному середовищу.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
До основних факторiв, що впливають на дiяльнiсть банку, перш за все, треба вiднести
полiтично-економiчну ситуацiю.
Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2014 роцi, були:
- вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв'язкiв унаслiдок анексiї АР Крим;
- низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн - основних
торговельних партнерiв;
- ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
- зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв
населення;
- погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення
державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi;
Пiдтримуючим
чинником
економiчної
дiяльностi
було
збiльшення
обсягiв
сiльськогосподарського виробництва за 2014 рiк.
Попри те, що економiка України визнається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi
особливостi, властивi економiкам, що розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю,
що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України.

Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також
економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в
умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка значною мiрою залежить вiд коливань
на свiтових ринках та темпiв розвитку свiтової економiки.
Протягом 2014 року полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася. Анексiя
Криму та ескалацiя конфлiкту на сходi країни призвела до поглиблення iснуючої економiчної
кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв
Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних
рейтингiв України. У лютому 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний
банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив
про перехiд на режим плаваючого курсу обмiну. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки
полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший
серйозний негативний вплив на економiку України.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Загальна сума штрафних санкцiй, сплачених ПАТ "НЕОС БАНК" в 2014 роцi за порушення
законодавства склала 203 тис грн., в т.ч. 190 тис.грн. за порушення податкового законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основними складовими ресурсної бази ПАТ "НЕОС БАНК" у звiтному роцi були капiтал банку,
кошти кредитних установ, кошти юридичних осiб та фiзичних осiб.
Зобов'язання банку на 01.01.2015 року склали 325 390 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової Звiтностi). Значну частину залучених ресурсiв банку складають кошти
клiєнтiв - 176 642 тис.грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi). Станом на
01.01.2015 року сума зобов'язань за залученими коштами банкiв склала 143 739 тис. грн. (згiдно
з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi).
Станом на 01.01.2015 року власний капiтал банку становить 150 962 тис. грн. (згiдно з
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi).
У 2014 року у вiдповiдностi до вимог законодавтва України та згiдно з рiшенням акцiонерiв
Банку статутний катiтал Банку було зменшено на 574 528 тис. грн. шляхом зменшення
номiнальної вартостi акцiй Банку у формi обмiну старих акцiй на новi акцiї з новою
номiнальною вартiстю. Загальна сума зменшення статутного капiталу була спрямована на
формування загальних резервiв Банку. Вiдповiднi змiни до Статуту Банку були затвердженi
акцiонерами Банку 11 серпня 2014 р., i погодженi Нацiональним банком України 23 грудня 2014
року, та зареєстрованi Державним Реєстратором 30 грудня 2014.
Обгрунтоване оптимальне розмiщення фiнансових ресурсiв є одним з найважливiших принципiв
забезпечення фiнансової стабiльностi, платоспроможностi i лiквiдностi банку. Фiнансовий
потенцiал комерцiйного банку характеризується розмiром та структурою його необоротних та
оборотних активiв.
Станом на 01.01.2015 регулятивний капiтал банку дорiвнює 146 500 тис. грн. Значення
регулятивного капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" перевищує нормативнi вимоги щодо мiнiмального
розмiру регулятивного капiталу.
Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) ПАТ "НЕОС БАНК" на
01.01.2015 р. дорiвнює 31,65%% при нормативному не менше 10%, норматив короткостроковї
лiквiдностi (Н6) - 86,40% при нормативному не менше 60%, тобто фактично значення
нормативiв значно перевищують граничнi. Це свiдчить про те, що Банк має значний запас
платоспроможностi та лiквiдностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
В Банку вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя Банку полягає у функцiонуваннi як унiверсальної кредитно-фiнансової установи, що
надає якiснi сучаснi послуги клiєнтам Банку та дотримується високих етичних та професiйних
стандартiв щодо клiєнтiв, партнерiв, акцiонерiв i персоналу Банку.
Основнi стратегiчнi задачi Банку:
- Надання високоякiсних сучасних банкiвських послуг клiєнтам;
- Змiцнення досягнутих позицiй унiверсального комерцiйного банку;
- Вдосконалення та системи управлiння ризиками шляхом впровадження сучасних технологiй та
механiзмiв.
Основнi напрямки реалiзацiї стратегiї Банку:
- адекватне управлiння регулятивним капiталом,
- задоволення потреб своїх клiєнтiв через надання їм спектру банкiвських послуг високої якостi
за конкурентноспроможними цiнами, використовуючи новiтнi банкiвськi технологiї i сучаснi
методи фiнансового менеджменту,
- адекватна оцiнка ризикiв та їх зниження. Банк придiляє особливу увагу оцiнцi ризикiв,
притаманних банкiвськiй дiяльностi та вживає заходiв щодо превентивних заходiв щодо
зниження можливого негативного впливу ризикiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судова справа, за якою розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв Банку, стороною в яких виступае Банк - 1 (сума 2 149 855,57 дол. США та 18 588 196,71
грн.), судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи Банку - вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншої iнформацiї яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емтента, не має.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
57 002
8 570
41 625
3 574
3 223
3 151

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
54 224
3 573
54 224
3 573
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
111 226
12 143
95 849
7 147
3 223
3 151

транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

747
11 407

326
1 519

0
0

0
0

747
11 407

326
1 519

519 319

12 314

0

0

519 319

12 314

519 319
12 314
0
0
519 319
12 314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576 321
20 884
54 224
3 573
630 545
24 457
Основнi засоби у фiнансовому облiку i в звiтностi вiдображенi за
переоцiненою вартiстю (основнi засоби 1 групи) та за первiсною
вартiстю всi iншi основнi засоби.
Амортизацiя розраховувалася прямолiнiйним методом щомiсяця.
Норми амортизацiї за окремими видами основних засобiв такi:
1. Будiвлi i споруди - 4%;
2 .Транспортнi засоби та обладнання - 15%;
3. Меблi, офiсне обладнання, прилади та iнструменти побутовi та
електричнi - 15%;
4. Електронно-обчислювальнi та iншi машини для автоматичної
обробки iнформаiї -15%;
5. Мобiльнi телефони - 30%;
6. Сейфи - 4%;
7. Iншi основнi засоби - 10%.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
КБ "Юнiаструм Банк" (ТОВ) ЛОРО
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
зобов'язання вiдсутнi
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
зобов'язання вiдсутнi
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
зобов'язання вiдсутнi
за векселями (всього)

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
143 739

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

11.11.2014
30.04.2014
13.11.2014
30.12.2014
30.12.2014
13.11.2014
27.03.2014
27.03.2014
30.12.2010
X

44 526
31 549
44 053
1 501
3 003
18 217
78
748
64
0

14
6,8
14
15
15
14
0
0
0
X

06.05.2016
19.04.2016
19.04.2016
06.01.2015
06.01.2015
19.04.2016
30.12.2099
30.12.2099
30.12.2099
X

X

0

X

X

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

31.12.2014
X

0
0

0
X

31.12.2014
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
зобов'язання вiдсутнi
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
зобов'язання вiдсутнi
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

31.12.2014

0

X

31.12.2014

X

0

X

X

X

0

X

X

X
181 651
X
X
X
325 390
X
X
Iншi зобов'язання у т.ч кошти клiєнтiв 176 642 тис.грн; iншi
зобов'язання 5 009 тис.грн. Податковi зобов'язання вiдсутнi.
В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання
за облiгацiями) дата "31.12.2014" не вiдповiдає дiйсностi, в
зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та
"Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними
паперами) дата "31.12.2014" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку
iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення"
(зобов'язання за сертифiкатами ФОН) дата "31.12.2014" не
вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В
полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за
iншими цiнними паперами) дата "31.12.2014" не вiдповiдає
дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата
виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним
видом) дата "31.12.2014" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз
вiдсутнiстю зобов'язань.

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

1
17.04.2014
24.04.2014
17.04.2014
25.04.2014
28.04.2014
25.04.2014

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
22.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
06.05.2014

05.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
25.06.2014

07.05.2014
21.05.2014
26.05.2014
27.06.2014

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Спростування
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.07.2014
11.08.2014
11.08.2014

11.07.2014
13.08.2014
13.08.2014

17.11.2014

19.11.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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
2012
1
0
2
2013
2
1
3
2014
4
3
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
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)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства

Ні
X
X
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
2
0
0
0
2
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 30
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
iшнi комiтети вiдсутнi
(запишіть)
Інше
iшнi комiтети вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше

Ні
X
X
X

(запишіть)
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)
X
Керуємось чинним законодавством України
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація
Публікуєт Документи
Копії
Інформаці
розповсюджує
ься у
надаються докумен
я

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ться на
загальних
зборах

пресі,
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

для
ознайомлен
ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

розміщуєт
ься на
власній
інтернетсторінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
На пiдставi рiшення Спостережної Ради Банку.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
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
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
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)
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
X
трьох років
Не визначились
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/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
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:
д/н

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Банк є фiнансово-кредитною установою, яка з метою отримання прибутку здiйснює банкiвську
дiяльнiсть, у тому числi залучає грошовi кошти i розмiщує їх вiд свого iменi та на власний ризик
на умовах повернення, платностi, а також здiйснює iншi операцiї вiдповiдно до чинного
законодавства України i Статуту.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Перелiк власникiв iстотної участi станом на 01 сiчня 2014 року
1. BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED (БЕНК ОВ САЙПРЕС ПАБЛIК КАМПАНI
ЛIМIТЕД), НЕ165, Кiпр 1599, Нiкосiя 51, Стассiнос Стрiт, Айя Параскевi, Строволос (пряма
участь 22,7852%)
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОРНЕР", код за ЄДРПОУ 25486667, Україна,

69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 19,2294%)
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМIКС-ФIНАНС", код за ЄДРПОУ 24511923,
Україна, 69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 19,1665%)
4. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛIЗIНГ-ФIНАНС" , код за ЄДРПОУ 24519913,
Україна, 69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 38,5931%)
30 квiтня 2014 року Банком отримано перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах акцiонерного товариства станом на 25.04.2014 вiд ПАТ "НДУ", згiдно якого встановлено
зменшення розмiру пакету акцiй Банку, який належить Товариству з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛIЗIНГ-ФIНАНС" Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМIКСФIНАНС" , Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОРНЕР" та BANK OF CYPRUS
PUBLIC COMPANY LIMITED (БЕНК ОВ САЙПРЕС ПАБЛIК КАМПАНI ЛIМIТЕД) до 0 штук
(0% голосуючих акцiй).
Станом на 31 грудня 2014 року власники iстотної участi в ПАТ «НЕОС БАНК» вiдсутнi.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Вiдсутнi такi факти.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Вiдсутнi такi заходи.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
Вступ
Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу
виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв
контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а
кожний спiвробiтник у Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов'язаних з його
службовими обов'язками. Банку притаманнi фiнансовi ризики: кредитний ризик, ризик
лiквiдностi та ринковий ризик (останнiй включає торговi та неторговi ризики) та нефiнансовi
ризики. Банку також притаманнi операцiйнi ризики.
Процес незалежного контролю за ризиками не стосується ризикiв ведення дiяльностi, таких як
змiни в операцiйному середовищi, технологiях та галузi. Банк контролює такi ризики в процесi
стратегiчного планування.
Структура управлiння ризиками
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено мiж такими органами: Спостережна
Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), Кредитноiнвестицiйний комiтет, Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської
звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Спостережна Рада
Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками
й затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками.
Правлiння
Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за полiтику, процедури та управлiння ризиками Банку
та делегує окремi функцiї управлiння ризиками рiзним органам, що приймають рiшення, i
виконавчим органам у рамках структури управлiння ризиками Банку. Правлiння ухвалює
процедури, якi визначають цiлi та методологiї управлiння ризиками Банку, органiзацiйну

структуру та iєрархiю звiтування пiдроздiлiв управлiння ризиками Банку.
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами
КУАП вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та визначає рiвень ризику, прийнятний з
урахуванням цiлей Банку, рiвень ризику, що є оптимальним для забезпечення найкращих
фiнансових результатiв i характеристик обмеження ризикiв. КУАП вiдповiдає за розробку
полiтики з управлiння активами та зобов'язаннями, управлiння ризиком лiквiдностi та ринковим
ризиком. Крiм цього, КУАП установлює критерiї оцiнки ризикiв i прибутковостi операцiй i
визначає лiмiти та стандарти Банку з метою врiвноваження рiвня ризикiв i прибутковостi.
Кредитно-iнвестицiйний комiтет
Кредитно-iнвестицiйний комiтет бере участь у прийняттi рiшень стосовно надання кредитiв,
операцiй iз цiнними паперами, встановлення лiмiтiв для мiжбанкiвських операцiй i операцiй iз
цiнними паперами. Зокрема, щодо управлiння проблемними кредитами, кредитно-iнвестицiйний
комiтет розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких кредитiв.
Управлiння ризикiв
Управлiння ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур iз метою забезпечення
процесу незалежного контролю та оцiнки кредитного, ринкового, операцiйного ризикiв та
ризику лiквiдностi, а також для розробки та впровадження коригувальних/пом'якшувальних
заходiв.
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi складає управлiнську фiнансову
звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку та внутрiшнiх користувачiв, займається
складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та контролю за їхнiм
виконанням, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту
Процеси управлiння ризиками в Банку та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку щорiчно
перевiряються вiддiлом внутрiшнього аудиту, який аналiзує як достатнiсть самих процедур, так i
їхнє дотримання Банком. Вiддiл внутрiшнього аудиту обговорює результати всiх перевiрок з
керiвництвом i доповiдає Правлiнню та Спостережнiй Радi щодо встановлених фактiв порушень
i надає рекомендацiї.
Системи оцiнки ризикiв та звiтностi
Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi
збитки, що, ймовiрно, виникнуть у ходi звичайної операцiйної дiяльностi, так i непередбачуванi
збитки, що є оцiнкою найбiльших фактичних збиткiв на основi статистичних моделей. У
моделях використовуються значення ймовiрностей, отриманi з минулого досвiду та скоригованi
з урахуванням економiчного середовища.
Монiторинг та контроль ризикiв переважно здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених
Банком та НБУ. Цi лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та ринкове середовище Банку, а також
рiвень ризику, що Банк готовий прийняти, додаткова увага також надається певним галузям.
Крiм цього, Банк контролює та оцiнює свою загальну здатнiсть нести ризики стосовно сукупної
позицiї за всiма видами ризикiв та операцiй.
Iнформацiя, отримана за всiма видами дiяльностi Банку, вивчається та обробляється з метою
аналiзу, контролю та виявлення ризикiв на раннiх етапах. Ця iнформацiя подається та
пояснюється Правлiнню та Спостережнiй Радi Управлiнням ризиками. Звiти щодо ризикiв

процентної ставки складаються не рiдше, нiж кожнi 10 (десять) днiв або щоденно та надаються
КУАП; аналiз кредитного ризику виконується щомiсячно та щоквартально, i його результати
надаються Кредино-iнветицiйному комiтету, Правлiнню та Спостережнiй Радi; аналiз ризику
лiквiдностi виконується щоденно; аналiз ризику, пов'язаного зi стабiльнiстю фiнансування, та
ризику концентрацiї (за валютами, галузями) виконується щотижнево.
Для всiх рiвнiв Банку складаються та розповсюджуються спецiальнi звiти щодо ризикiв з метою
забезпечення доступу всiх пiдроздiлiв Банку до детальної, необхiдної та актуальної iнформацiї.
Зниження ризику
В рамках загального процесу управлiння ризиками Банк використовує забезпечення, змiннi
процентнi ставки, похiднi фiнансовi iнструменти (деривативи), а також страхування для
управлiння валютними ризиками, ризиками, що виникають у зв'язку зi змiнами в процентних
ставках та курсах iноземних валют, а також ризиками змiни курсу акцiй, кредитними ризиками
та операцiйними ризиками.
Банк вимагає забезпечення за кредитами для зниження свого кредитного ризику. Використання
застави для страхування кредитiв дозволяє Банку контролювати активи у випадку дефолту
позичальникiв. Застава являє собою потенцiальне джерело повернення кредитних коштiв. Однак
рiшення Банку про видачу кредиту не зводиться виключно до наявностi застави чи гарантiї.
Кожне рiшення про видачу кредиту пiдтверджується багатостороннiм кредитним аналiзом, що
знижує кредитнi ризики та пiдвищує якiсть кредитного портфелю Банку.
Банк застосовує низку заходiв для повернення кредиту. Пiсля видачi Вiддiл кредитного
адмiнiстрування несе вiдповiдальнiсть за адмiнiстрування кредиту. Це включає в себе, зокрема,
постiйний монiторинг фiнансового стану позичальника, виконання позичальником фiнансових
зобов'язань, обумовлених кредитним договором, а також пошук нових можливостей спiвпрацi з
клiєнтами. Кредитний монiторинг є дуже важливим на етапi виплати кредиту, або ж у випадках,
якщо кредит став простроченим чи у випадках недотримання вимог до фiнансового стану
позичальника, умов договору застави, або ж фiнансових показникiв.
Надмiрна концентрацiя ризикiв
Концентрацiя виникає у випадку, коли декiлька контрагентiв здiйснюють аналогiчну
господарську дiяльнiсть або мають подiбнi економiчнi характеристики, що обумовлюють їх
здатнiсть виконувати договiрнi зобов'язання, якi зазнають однакового впливу змiн в
економiчних, полiтичних або iнших умовах. Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть
результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь. З метою уникнення
надмiрної концентрацiї ризикiв, внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi
цiльовi iндикатори збереження диверсифiкованого портфелю. Весь процес управлiння
кредитами здiйснюється за встановленою кредитною полiтикою.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Органiзацiя роботи Вiддiл внутрiшнього аудиту вiдповiдає визнаним принципам
корпоративного управлiння. Робота побудована на основi затвердженого Спостережною радою
Банку ризик-орiєнтованого плану, який протягом 2014 року переглядався у зв`язку зi змiною
стратегiї розвитку та змiнами органiзацiйної структури Банку.
За 2014 рiк Вiддiлом проводились як плановi, так i позаплановi перевiрки. Результати

аудиторських перевiрок доводились до вiдома Правлiння Банку та структурних пiдроздiлiв, якi
пiдлягали перевiрцi. Також, Правлiнням погоджувались плани заходiв по виправленню недолiкiв
та мiнiмiзацiї зазначених аудитом ризикiв. Виконання планiв заходiв супроводжувалось
вiддiлом внутрiшнього аудиту.
Звiти аудиторських перевiрок та рiшення Правлiння щодо даних звiтiв доводились Вiддiлом до
вiдома Спостережнiй радi Банку.
Окрiм проведення перевiрок, Вiддiлом здiйснювались заходи з пiдготовки рiчної фiнансової
звiтностi Банку та з супроводження перевiрок контролюючими органами i зовнiшнiми
аудиторами.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом 2014 року Банком не вiдчужувались активи в обсязi, що перевищує встановлений в
статутi розмiр.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Протягом 2014 року Банком не здiйснювалась купiвля/продаж активiв в обсязi, що перевищує
встановлений в статутi розмiр.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Банк проводить операцiї з пов'язаними особами у вiдповiдностi до нормативних актiв
Нацiонального банку України. Операцiї з iнсайдерами Банк проводить в незначних обсягах та на
умовах, якi не вiдрiзняються вiд умов, якi встановленi для iнших контрагентiв. Банк впровадив
процедури контролю за операцiями з пов'язаними особами та дотримується їх в своїй
повсякденнiй роботi. Ризик за кредитними операцiями Банку з iнсайдерами/пов'язаними особами
помiрний.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Згiдно листа НБУ вiд 10.06.2014р. за №47-312/29332 викликало стурбованiсть Нацiонального
Банку України результат перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за станом на кiнець дня
31.12.2013, здiйсненої ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" в частинi недоформування
Банком резервiв пiд кредитнi ризики в розмiрi, рекомендованому Аудиторською фiрмою.
Вiдповiдно до вимог листа Банком надано електронне повiдомлення вiд 13.06.2014р. до
Департаменту пруденцiйного нагляду НБУ про часткове виконання рекомендацiй аудиторiв та
вживання заходiв по остаточному їх виконанню.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Код за ЄДРПОУ 30785437, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Актив-Аудит", 03115, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 23-Б
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
Загальний стаж аудиторської дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" складає 14 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" надає
аудиторськi послуги ПАТ "НЕОС БАНК" протягом 1 року.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит"
протягом 2014р. не надавало ПАТ "НЕОС БАНК" iншi аудиторськi послуги крiм послуг, щодо

пiдтвердження фiнансової звiтностi.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Вiдсутнi випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
За останнi 5 рокiв у Банку вiдбулись наступнi ротацiї аудиторiв 2009 р. - ТОВ
"Аудиторська компанiя "АВАЛЬ"; 2010 - 2011 р.р. - ТОВ "КИЇВАУДИТ";2012 -2013 р.р. - ТОВ
"Ернст енд Янг Аудиторськi послуги";2014р. - ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ".
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Стягнення, застосованi до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Актив-Аудит" Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
В банку розроблений та працює механiзм розгляду скарг. Використовуються наступнi
канали прийому скарг: сall centr; залишити повiдомлення на офiцiйному сайтi банку в роздiлi
"Якiсть обслуговування"; надiслати листа поштою.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Кузовлев Роман Володимирович.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
За звiтний перiод до Банку надiйшло 5 скарг.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
3 позови, пов'язанi з депозитом клiєнта, веденням поточного рахунку, розрахунковокасовим ослуговуванням.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Аудиторська фiрма "АктивАудит"
30785437
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
03115, м. Київ, ВУЛИЦЯ
Місцезнаходження аудиторської фірми,
ГЕНЕРАЛА НАУМОВА,
аудитора
будинок 23-Б
2315, 30.03.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 43, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000043, дата видачі
12.03.2013, строк дії 24.02.2016
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ"
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕОС БАНК"
станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року
Цей "Аудиторський висновок (звiт)" адресується:
керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕОС БАНК";
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕОС БАНК", в тому числi власникам
цiнних паперiв Банку.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕОС БАНК" (далi - ПАТ "НЕОС БАНК",
Банк), а саме: Звiту про фiнансовий стан, Звiту про прибутки та збитки, Звiту про
сукупний дохiд, Звiту про змiни у капiталi, Звiту про рух грошових коштiв,
складених станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, а також Примiток до звiтiв
(далi - рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi додаються.
Повне найменування Банку: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС
БАНК". ПАТ "НЕОС БАНК" є правонаступником ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КIПРУ" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 17.04.2014р. (протокол №49).
Мiсцезнаходження Банку: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липкiвського, 45.
Код ЄДРПОУ - 19358784. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи
видане Солом'янською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю
21.10.1991р. Банк зареєстрований Нацiональним банком України 21.10.1991р. за
номером 43. Банк має Банкiвську лiцензiю вiд Нацiонального банку України
№106 вiд 05.08.2014р. на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Банк має Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй №106-2 вiд
04.09.2014р. та додаток до неї.
Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
"на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами андеррайтинг (серiя АЕ №286992, дата видачi
28.08.2014р., строк дiї - необмежений);
"на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами дилерської дiяльностi (серiя АЕ №286991, дата видачi
28.08.2014р., строк дiї - необмежений);
"на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами брокерської дiяльностi (серiя АЕ №286990, дата
видачi 28.08.2014р., строк дiї - необмежений);

"на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи (серiя АЕ №286964, дата видачi 12.08.2014р.,
строк дiї - необмежений);
"на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть, дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
(серiя АЕ №286965, дата видачi 12.08.2014р., строк дiї - необмежений).
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2014 рiк складена у вiдповiдностi до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). Основнi
принципи облiкової полiтики Банку викладенi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
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 думки.
Висловлення думки
На нашу думку подана нижче фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно в
усiх суттєвих аспектах та повно подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на
кiнець дня 31 грудня 2014 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 "НЕОС БАНК" на дату
її складання.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 "Операцiйне середовище та поточна
полiтична ситуацiя в Українi" 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. Стабiлiзацiя економiчного та фiнансового
середовища в значнiй мiрi залежить вiд подальших антикризових дiй керiвництва
країни, тому вплив зазначених обставин на результати дiяльностi i фiнансовий
стан Банку в майбутньому достовiрно оцiнити неможливо. Висловлюючи нашу
думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Станом на кiнець дня 31.12.2014р. зареєстрований та сплачений статутний
капiтал Банку складає 126 116 тис. грн., що вiдповiдає вимогам, встановленим
Нацiональним банком України. Власний капiтал Банку за даними статистичної
звiтностi на звiтну дату становить 137 105 тис. грн., що перевищує розмiр
статутного капiталу.
За даними фiнансової звiтностi, складеної згiдно з вимогами МСФЗ, власний
капiтал Банку становить 150 962 тис. грн., в тому числi додатково сплачений

капiтал - 27 445 тис. грн. (внески акцiонерiв, перекласифiкованi в минулих
перiодах), 13 067 тис. грн. - коригування на гiперiнфляцiю до 2000 року.
Протягом звiтного року нормативи капiталу, встановленi Нацiональним банком
України, Банком виконувалися.
В ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк на основi
вибiркового тестування та з використанням принципу суттєвостi, як того
вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, нами не були встановленi суттєвi
невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою
звiтнiстю. Також ми отримали достатнi та прийнятнi докази, щодо того, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства.
За результатами аудиту нами не встановленi будь-якi суттєвi факти, якi могли б
свiдчити про недолiки системи корпоративного управлiння Банку, в тому числi
iнституту внутрiшнього аудиту, процедур прийняття значних правочинiв, що
могли би вплинути на ефективнiсть дiяльностi Банку, та не дотримання ним
вимог чинного законодавства.
Аудит здiйснений згiдно з Договором №418 про надання послуг з проведення
аудиторської перевiрки, що укладений 23.10.2014р. мiж ТОВ "АФ "АКТИВАУДИТ" та ПАТ "НЕОС БАНК". Аудит здiйснювався в перiод з 23.02.2015р. по
17.03.2015р.
Додаток:
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку.
17 березня 2015 року
Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВАУДИТ"
В.М. Мнiщенко
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд
30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2012р. №228/4 до

24.02.2016р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П
№000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок
банкiв №0000002 вiд 17.09.20121р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р.
до 01.01.2020р.)
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07
Аудитор
Н.В. Домарєва
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2014 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

6

48 077

283 633

10 849

31 346

7

0

0

8

0

0

9
10
11
12

16 059
74 720
11
0

9 292
1 453 254
12
0

13

0

0

14

12 314

519 319

1 392

1 107

15
16
17
18

0
0
8 570
0
37 944

0
0
57 002
0
77 128

19

266 416

0

476 352

2 432 093

143 739
176 642
0
0
0
0
0
228
4 781
0
0
325 390

998 196
822 068
0
0
0
0
0
0
18 136
0
0
1 838 400

139 183
27 445
0
-22 158
0
6 492
0
150 962
476 352

713 711
27 445
0
-158 529
0
11 066
0
593 693
2 432 093

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

20
21
22
23

24
25
26
27
19

28
28

29

Затверджено до випуску та підписано
12.03.2015 року
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Полiщук В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
Хавдiй В.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
Інший сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на

2
31
31

3
225 511
-68 309
157 202
13 471
-3 153

32
32

(тис.грн.)
Попередній
період
4
261 976
-111 666
150 310
20 188
-3 104

0

0

0

0

0

1 521

0

0

34 417
-220 669

2 291
167

48 831

-12 908

9, 10

0

0

20, 21, 23

0

0

9, 10

-368 639

-170 594

17, 18

-5 023

522

11

0

0

12

0

0

24
33
34
13

0
48 944
-145 116
0
-439 735
-976
-440 711

0
429
-172 576
0
-183 754
33
-183 721

0

0

-440 711

-183 721

0

0

43

11

35
19

продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

-2 996

177

0

0

0

0

0

0

976

-33

-2 020
-442 731

144
-183 577

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

-440 711
0

-183 721
0

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

-442 731
0

-183 577
0

-0,63

-0,26

-0,63

-0,26

0

0

0

0

-0,63

-0,26

-0,63

-0,26

29

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за
рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

36

36

36

Затверджено до випуску та підписано
12.03.2015 року
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник
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Звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
за 2014 pік
(тис.грн.)

Найменування статті

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду
(до перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на
початок попереднього періоду
Усього сукупного доходу

Примітки

Неконтрольована
частка

Усього
власного
капіталу

7
777
270

8
0

9
777 270

усьо
-го

2

3
713 7
11

5

0

0

0

0

0

0

0

27 445

10 922

25 192

777 270

0

144

183 721

777
270
183
577

0

29

713 7
11
0

0

-183 577

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
713 7
11
0

0
0
0
0
0
27 445

0
0
0
0
0
11 066

0
0
0
0
0
593 693

-4 574

0
0
0
0
0
593
693
131
797

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
158 529
136 371

0

131 797

574 5
28
0

0

0

0

0

-574 528

0

0

0

574
528
0

0

0

0
0
0
0
0
139 1

0
0
0
0
0
27 445

0
0
0
0
0
6 492

0
0
0
0
0
-22 158

0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
150 962

Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець
попереднього періоду
Усього скупного доходу

28

Емісія акцій:
номінальна вартість

28

емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець звітного

стату
-тний
капітал

Належить власникам банку
резервні, інші
нероземісійфонди
подіні
та
лений
різниці резерви
прибупереток
оцінки
4
5
6
27 445
10 922
25 192

28
28
28
48
37
29

28
28
28
37

періоду

83

962
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2014 pік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до

2

3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

218 693
-112 445
13 471
-1 791
0

229 819
-115 400
20 188
-3 104
0

0

0

34 417
12 727
0
-133 149
0

-6 684
5 880
0
-164 404
-2 398

31 923

-36 103

0

0

0

0

0

0

0

0

29 873

-1 748

1 327 535

170 108

0

0

4 649
0
-979 739

-19 614
-11 000
-197 520

0

0

0

0

-2 177

-7 432

412 064

-103 309

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

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

10

0

0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17
14
14, 17

0
0
0
413 770
-2 560
15 302
0
0
0

0
0
0
1 927
-10 053
1 172
0
0
0

426 512

-6 954

26
26
26, 27
26
26
25
25
21
21
44

0
0
0
0
0
0
0
0
-1 304 096
0

0
0
0
0
0
0
0
100 872
-39 965
0

17

0

0

35
26, 27

0
0

0
0

-1 304 096

60 907

229 964

1 177

-235 556

-48 179

283 633
48 077

331 812
283 633

6
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

2

3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
0
0
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
9, 17
0
0
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
0
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
10
0
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
44
0
0
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
17
0
0
мінусом сплачених грошових коштів
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
0
0
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
26
0
0
Емісія привілейованих акцій
26
0
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
26, 27
0
0
Викуп власних акцій
26
0
0
Продаж власних акцій
26
0
0
Отримання субординованого боргу
25
0
0
Погашення субординованого боргу
25
0
0
Отримання інших залучених коштів
21
0
0
Повернення інших залучених коштів
21
0
0
Додаткові внески в дочірню компанію
44
0
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
17
0
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
35
0
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
0
0
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
0
0
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
0
0
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
6
0
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розраховується ПАТ "НЕОС БАНК" прямим методом.
Затверджено до випуску та підписано
12.03.2015 року

Керівник

Полiщук В.В.

Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
Хавдiй В.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Основна дiяльнiсть

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС Банку" (далi - "Банк") було засноване 21
жовтня 1991 р. як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк" згiдно з
законодавством України. У 2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Ltd" (Нiкосiя, Кiпр)
отримав 99,7065% непрямої частки у статутному капiталi Банку шляхом придбання трьох
українських компанiй, пiд час чого Банк змiнив назву на вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК
КIПРУ", i вiдповiднi змiни були зареєстрованi Нацiональним банком України 31 грудня 2008
року. 8 липня 2010 р. юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного
товариства на публiчне акцiонерне товариство. У квiтнi 2014 роцi юридичнi компанiїнерезиденти отримали 99,7743% участi у статутному капiталi Банку шляхом викупу акцiй у
Bank of Cyprus Public Company Ltd" та iнших акцiонерiв. Найменування Банку було змiнено на
ПАТ "НЕОС БАНК". Вiдповiднi змiни були погодженi Нацiональним банком України 03 липня
2014 року, та проведено державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 16 липня 2014
року.
11 серпня 2014 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв Банку було прийнято рiшення
щодо зменшення розмiру статутного капiталу та направлення суми зменшення на формування
загальних резервiв Банку (Примiтка 17).
Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю №106, виданою
Нацiональним банком України ("НБУ") 05 серпня 2014 р., яка надає Банку право здiйснення
банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (лiцензiя №106-2 вiд 04 вересня 2014) та на
торгiвлю цiнними паперами на фондовому ринку (брокерська дiяльнiсть, бiржовi операцiї,
андерайтинг i надання кастодiальних послуг, депозитарна дiяльнiсть), виданi Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (АВ №286990 вiд17 жовтня 2012 року, АЕ
№286965 вiд 12 жовтня 2013 р., АЕ №286964 вiд 12 жовтня 2013 р., АЕ №286991 вiд 17 жовтня
2012, АЕ№286992 вiд 17 жовтня 2012 р., АЕ286964 вiд 12 жовтня 2013, АЕ286965 вiд 12 жовтня
2013).
Банк приймає вклади вiд фiзичних i юридичних осiб i надає кредити, здiйснює платiжне
обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, проводить операцiї з обмiну валют i
надає iншi банкiвськi послуги своїм корпоративним та роздрiбним клiєнтам. Головний офiс
Банку знаходиться у Києвi. На 31 грудня 2014 Банк нараховує 4 зарєстрованих вiддiленя: 1
дiюче вiддiлення та 3 з призупиненою дiяльнiстю (2013 р.: 42 вiддiлення).
З 3 червня 2002 р. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - "Фонд").
Фонд покриває зобов'язання банкiв-членiв перед клiєнтами-фiзичними особами на суму до 200
тис. грн. (2013 р.: 200 тис. гривень) на кожну фiзичну особу у разi банкрутства банку.
Юридична адреса Банку: вул. Митрополита Василя Липкiвського,45, м. Київ, 03035, Україна.
Станом на 31 грудня 2014 р. структура власникiв Банку виходячи з кiлькостi випущених акцiй
була такою:
Акцiонер
2014 р.
%
Амiгоне Лiмiтед (Amigone Limited)

9,9774

Брiсглон Холдiнгс лiмiтед (Brisglon holdings Limited) 9,9774
Дамлонг Лiмiтед(Damlong Limited)
9,9775
Фровiк Лiмiтед (Frovick Limited) 9,9774
Левана Iнвестментс лiмiтед (Levana Investments Limited)
9,9774
Монавале Лiмiтед (Monavale Limited)
9,9775
Ноеварк Лiмiтед (Noevark Limited) 9,9774
Палено Холдiнгс лiмiтед (paleno holdings limited)9,9774
Свефаллс Лiмiтед (Svefalls Limited)
9,9774
Тхiпiкос Лiмiтед (Thipikos Limited)
9,9775
Iншi особи 0,2257
Всього 100,0000
Станом на 31 грудня 2014 року в Банку вiдсутнi власники iстотної участi та контролери.
2. Операцiйне середовище та поточна полiтична ситуацiя в Українi
Попри те, що економiка України визнається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi
особливостi, властивi економiкам, що розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю,
що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також
економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в
умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка значною мiрою залежить вiд коливань
на свiтових ринках та темпiв розвитку свiтової економiки.
Протягом 2014 року полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася. Анексiя
Криму та ескалацiя конфлiкту на сходi країни призвела до поглиблення iснуючої економiчної
кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв
Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних
рейтингiв України. У лютому 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний
банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив
про перехiд на режим плаваючого курсу обмiну. З 1 сiчня 2014 р. до 31 грудня 2014 р.
українська гривня девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют приблизно на
197% та продовжує послаблюватися. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та
економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний
негативний вплив на економiку України.
Поєднання вищезазначених подiй призвело до погiршення лiквiдностi та бiльш суворих
кредитних умов за наявностi доступу до кредитних ресурсiв.
Протягом 2014 року управлiнський персонал вживав заходи для зменшення негативного впливу
економiчно-полiтичної ситуацiї в країнi на фiнансовий стан Банку. В рамках цих заходiв Банк
проводив активний продаж валютних та проблемних активiв, а також неприбуткових та
непрофiльних необоротних активiв Банку.
Хоча керiвництво Банку вважає, що воно вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi
дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому
середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в

Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення
дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Ця фiнансова звiтнiсть не включає
коригувань у зв'язку з впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати.
3.

Основа складання звiтностi

Загальна iнформацiя
Ця фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (
"МСФЗ").
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком зазначеного в
основних положеннях облiкової полiтики нижче. Наприклад, фiнансовi iнвестицiї, наявнi для
продажу, похiднi фiнансовi iнструменти, iнвестицiйна нерухомiсть, активи наявнi для продажу,
та будiвлi оцiнювалися за справедливою вартiстю.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше.
Облiк в умовах iнфляцiї
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою протягом перiоду, що закiнчився 31
грудня 2000 року. Таким чином, Банк застосовував МСФЗ (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в
умовах гiперiнфляцiї". Вплив застосування МСФЗ (IAS) 29 полягає в тому, що немонетарнi
статтi, що включають статтi капiталу були перерахованi в одиницi вимiру, що були дiйснi на 31
грудня 2000 р., iз застосуванням вiдповiдних iндексiв споживчих цiн до первiсної вартостi, i цi
перерахованi показники були покладенi в основу облiкових записiв в наступних перiодах.
4.

Основнi положення облiкової полiтики

Змiни в облiковiй полiтицi
Протягом року Банк застосовував такi змiненi МСФЗ та новi Iнтерпретацiї IFRIC. Основний
вплив цих змiн є таким:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12та МСФЗ
(IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть"
Поправки передбачають виключення з вимоги щодо консолiдацiї для компанiй, що
задовольняють визначенню iнвестицiйної компанiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Згiдно
виключенню з вимоги щодо консолiдацiї, iнвестицiйнi компанiї повиннi враховувати дочiрнi
компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Поправки не вплинули на Банк,
оскiльки Банк не задовольняє визначенню iнвестицiйної компанiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10.
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 - "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"
В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази "зараз володiє юридично закрiпленим
правом на здiйснення взаємозалiку", а також критерiї взаємозалiку щодо розрахункових систем,
в рамках яких використовуються механiзми неодночасно валових платежiв. Банк вважає, що
застосування поправки до МСФЗ (IAS) 32 не має впливу на його фiнансове становище i
результати дiяльностi.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi"
У Роз'ясненнi вказується, що компанiя повинна визнавати зобов'язання стосовно податкiв, зборiв
та iнших обов'язкових платежiв, тодi, коли має мiсце дiяльнiсть, яка обумовить необхiднiсть

виплати згiдно iз законодавством. У разi обов'язкового платежу, необхiднiсть виплати якого
виникає внаслiдок досягнення деякого мiнiмального порогового значення, Роз'яснення вказує,
що зобов'язання не визнається до моменту досягнення мiнiмального порогового значення.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, так як Банк в
попереднi роки слiдував принципам визнання, встановленим МСФЗ (IAS) 37 "Резерви, умовнi
зобов'язання та умовнi активи ", якi вiдповiдають вимогам Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21
Розкриття iнформацiї про суми очiкуваного вiдшкодування для нефiнансових активiв Поправки до МСФЗ (IAS) 36
Данi поправки усувають ненавмиснi наслiдки застосування МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка
справедливої вартостi" до розкриття iнформацiї, необхiдної вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36
"Зменшення корисностi активiв". Крiм цього, поправки вимагають розкриття iнформацiї про
суми очiкуваного вiдшкодування активiв або пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки, за
якими було визнано знецiнення або вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд знецiнення протягом
перiоду. Поправки не вплинули на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку.
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку
хеджування".
Поправки звiльняють вiд необхiдностi припинення облiку хеджування у випадку, коли новацiя
похiдного iнструмента, класифiкованого як iнструмент хеджування, задовольняє певним
критерiям. Поправки не вплинули на Банк, так як в поточному звiтному перiодi у Банку не було
новацiї похiдних фiнансових iнструментiв.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що виключення для компанiй, якi
утримують групу фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (портфель) i керують цiєю
групою як єдиним цiлим, може застосовуватися до портфелiв, що складається не тiльки з
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, а й з iнших контрактiв, що потрапляють в сферу
застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовано, МСФЗ (IAS) 39).
Оцiнка справедливої вартостi
Банк оцiнює фiнансовi iнструменти, такi як цiннi папери, наявнi для продажу, похiднi фiнансовi
iнструменти та нефiнансовi активи, наприклад, iнвестицiйна нерухомiсть, будiвлi, активи наявнi
для продажу, за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату. Також, у Примiтцi 24
розкривається iнформацiя щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу
зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої
вартостi ?рунтується на припущеннi, що операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання
вiдбувається або:
o
на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або
o
за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або
зобов'язання.
Банк повинен мати доступ до головного або найсприятливiшого ринку. Справедлива вартiсть
активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущення, яке учасники ринку
використовували б при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, якщо припустити, що
учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi
нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом

найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому
учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще.
Банк застосовує методи оцiнки, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб
оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних
та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, стосовно яких справедлива вартiсть оцiнюється або розкривається у
фiнансовiй звiтностi, вiдносяться до вiдповiдного рiвня iєрархiї справедливої вартостi, описаної
нижче, виходячи з найнижчого рiвня вхiдних даних, що є значним для оцiнки справедливої
вартостi в цiлому:
o
1-й рiвень - цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи
або зобов'язання;
o
2-й рiвень - методи оцiнки, для яких найнижчий рiвень вхiдних даних, що є значним для
оцiнки справедливої вартостi, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
o
3-й рiвень - методи оцiнки, для яких найнижчого рiвня вхiдних даних, що є значним для
оцiнки справедливої вартостi, немає у вiдкритому доступi.
Стосовно активiв та зобов'язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi,
Банк визначає, чи вiдбулися переведення мiж рiвнями iєрархiї шляхом перегляду рiвня
(виходячи з найнижчого рiвня вхiдних даних, що є значним для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому) наприкiнцi кожного звiтного перiоду.
Оцiнка фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi
При первiсному визнаннi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю, яка
коригується з урахуванням безпосередньо пов'язаних з ними комiсiй та витрат у разi
iнструментiв, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi
зазвичай є цiна угоди. Якщо Банк приходить до висновку, що справедлива вартiсть при
первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди:
o
якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для
iдентичного активу або зобов'язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) або заснована на методицi
оцiнки, яка використовує данi виключно спостережуваних ринкiв, Банк визнає рiзницю мiж
справедливою вартiстю при первiсному визнаннi та цiною угоди як дохiд або витрати;
o
у всiх iнших випадках первiсна оцiнка фiнансового iнструменту коригується для
вiднесення на майбутнi перiоди рiзницi мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi та
цiною угоди. Пiсля первiсного визнання Банк визнає вiдкладену рiзницю в якостi доходу або
витрати виключно в тому випадку, якщо вихiднi данi стають спостережуваними або якщо
визнання iнструменту припиняється.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Згiдно з положеннями МСФЗ (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, кредити i дебiторська заборгованiсть або фiнансовi активи наявнi для продажу. При
первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку,
якщо iнвестицiї не облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Пiд час
первiсного визнання фiнансових активiв Банк присвоює їм вiдповiдну категорiю i потiм може
перекласифiкувати фiнансовi активи у деяких випадках, зазначених нижче.
Дата визнання
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї,
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання з придбання активу. До стандартних операцiй
з купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких
передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Торговi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибуток або
збиток
Фiнансовi активи, класифiкованi як утримуванi для торгiвлi, включенi до категорiї "iнвестицiйнi
цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток".
Фiнансовi активи класифiкуються як утримуванi для торгiвлi якщо вони придбанi з метою
продажу у найближчому майбутньому. Похiднi фiнансовi iнструменти також класифiкуються як
утримуванi для торгiвлi, якщо вони не створенi як iнструмент хеджування. Прибуток або збиток
вiд фiнансових активiв, утримуваних для торгiвлi, вiдображається у звiтi про прибуток або
збиток.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не
укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як
торговi цiннi папери або iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу. Такi активи
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi
визнання або зменшенi корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також у процесi
амортизацiї.
Фiнансовi активи наявнi для продажу
Фiнансовi активи наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi
як наявнi для продажу або тi, що не включенi до категорiї фiнансових активiв, що
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, фiнансовi активи,
утримуванi до погашення або кредити i дебiторська заборгованiсть. Пiсля первiсного визнання
фiнансовi активи наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому
прибутки та збитки вiдображаються у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття або
зменшення корисностi iнвестицiї. У цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше
вiдображений у складi iншого сукупного доходу, включається до звiту про прибутки та збитки.
При цьому проценти, що розраховуються за методом ефективної процентної ставки,
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.
Перекласифiкацiя фiнансових активiв
Якщо стосовно непохiдного фiнансового активу, класифiкованого як утримуваного для
продажу, Банк бiльше не має намiру продати його в найближчому майбутньому, вiн може бути
перекласифiкований iз категорiї фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням

переоцiнки як прибутку або збитку, в таких випадках:
o
фiнансовий актив, що вiдповiдає визначенню кредитiв i дебiторської заборгованостi,
наведеному вище, може бути перекласифiкований до категорiї кредитiв i дебiторської
заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у найближчому
майбутньому або до погашення;
o
iншi фiнансовi активи можуть бути перекласифiкованi до категорiї наявних для продажу
або утримуваних до погашення тiльки в рiдких випадках.
Фiнансовий актив, класифiкований як наявний для продажу, що вiдповiдає визначенню кредитiв
i дебiторської заборгованостi, має бути перекласифiкованим до категорiї кредитiв i дебiторської
заборгованостi, якщо Банк має намiр i змогу утримувати цей актив у найближчому майбутньому
або до погашення.
Фiнансовi активи перекласифiкуються у категорiю за справедливою вартiстю на дату
перекласифiкацiї. Доходи i витрати, визнанi ранiше у звiтi про прибутки та збитки, не
сторнуються. Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його
новою первiсною або амортизованою вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в НБУ, не враховуючи
обов'язковi резерви та кошти в кредитних установах зi строком погашення до дев'яноста днiв вiд
дати виникнення, якi не обтяженi будь-якими договiрними зобов'язаннями.
Похiднi фiнансовi iнструменти
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти,
включаючи свопи на валютних ринках та ринках капiталу. Цi фiнансовi iнструменти призначенi
для торгiвлi та вiдображаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на
основi ринкових котирувань або моделей оцiнки, що ?рунтується на поточнiй ринковiй i
договiрнiй вартостi вiдповiдних базових iнструментiв та iнших факторах. Похiднi фiнансовi
iнструменти з позитивною справедливою вартiстю вiдображаються у складi активiв, а з
вiд'ємною справедливою вартiстю - у складi зобов'язань. Прибутки та збитки вiд операцiй iз
зазначеними iнструментами вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у складi чистих
доходiв вiд похiдних фiнансових iнструментiв.
Позиковi кошти
Випущенi фiнансовi iнструменти або їх компоненти класифiкуються як зобов'язання, причому
сутнiсть договiрних домовленостей передбачає, що Банк має зобов'язання надати кошти чи
iнший фiнансовий актив власнику або виконати зобов'язання у спосiб, вiдмiнний вiд обмiну
фiксованої суми коштiв чи iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних дольових
iнструментiв. Такi iнструменти включають кошти кредитних установ, кошти клiєнтiв. Пiсля
первiсного визнання позиковi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у
звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов'язань припиняється, а також у процесi
амортизацiї.
Оренда
i. Операцiйна оренда - Банк як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди,

пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за
договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку оренди i
включаються до складу iнших операцiйних витрат.
ii. Операцiйна оренда - Банк як орендодавець
Банк вiдображає активи, що є предметом операцiйної оренди, залежно вiд виду активу.
Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що
надаються орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного доходу протягом
строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з договором операцiйної оренди,
додаються до балансової вартостi активу, що здається в оренду.
Згортання фiнансових iнструментiв
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань з вiдображенням лише чистого сальдо у звiтi про
фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права здiйснювати
згортання або намiру реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання. Це, як правило,
не стосується генеральної угоди про взаємозалiк, i вiдповiднi активи та зобов'язання подаються
валовою сумою у звiтi про фiнансовий стан.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Банк визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi
фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки
зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного
визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення
збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки чи групу фiнансових активiв, який
може бути достовiрно визначений. Ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того,
що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують
зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової
реорганiзацiї, а також випадки, коли спостережувана ринкова iнформацiя дає пiдстави очiкувати
на певне зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, величину якого можна оцiнити,
наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють iз
рiвнем дефолтiв за активними операцiями.
Кошти в кредитних установах та кредити клiєнтам
Спочатку Банк визначає, чи iснують об'єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi
коштiв у кредитних установах та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою
вартiстю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також сукупнi ознаки зменшення корисностi
фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У разi якщо об'єктивнi ознаки
зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого)
вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками
кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення
корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення
корисностi, незалежно вiд того, чи визнається стосовно них збиток вiд зменшення корисностi, не
повиннi оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних

збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Балансова вартiсть активу знижується за рахунок
використання рахунку резерву пiд зменшення корисностi, i сума збитку вiд зменшення
корисностi вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи продовжують
нараховуватись на знижену балансову вартiсть на основi первiсної ефективної процентної
ставки за активом. Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної
перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзовано чи передано
Банку. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується
й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку
вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується
чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдновлюється,
то сума вiдновлення вiдображається у звiтi про прибутки та збитки.
Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною
ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу
процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi
буде поточна ефективна процентна ставка. Розрахунок поточної вартостi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв забезпеченого фiнансового активу включає грошовi потоки, що можуть
виникнути в результатi реалiзацiї забезпечення за вирахуванням витрат на одержання та
реалiзацiю забезпечення, незалежно вiд iмовiрностi реалiзацiї забезпечення.
З метою сукупної оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи розподiляються на групи на
основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Банку, з урахуванням характеристик
кредитного ризику, як, наприклад, вид активу, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi
вiдповiднi фактори.
Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет зменшення
корисностi на сукупнiй основi, визначаються виходячи з iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за
активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам за активами
групи. Збитки попереднiх перiодiв коригуються на основi поточної спостережуваної ринкової
iнформацiї з метою вiдображення впливу iснуючих умов, що не мали впливу на тi роки, за якi
наявна iсторична iнформацiя щодо збиткiв, та усунення впливу умов у попереднiх перiодах, якi
не iснують на даний момент. Оцiнки змiн у майбутнiх грошових потоках вiдображають та
вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй спостережуванiй iнформацiї по кредитам. Методи та
припущення, використанi для оцiнки грошових потокiв аналiзуються регулярно з метою
зменшення будь-яких розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами.
Фiнансовi активи наявнi для продажу
Стосовно фiнансових активiв, наявних для продажу, Банк на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть
об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Що стосується iнвестицiй у дольовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу,
об'єктивнi ознаки зменшення корисностi включають суттєве або тривале зменшення
справедливої вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. В разi наявностi ознак зменшення
корисностi накопиченi збитки, що визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання та
поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi цiєї
iнвестицiї, визнаних ранiше у звiтi про прибутки та збитки, виключаються зi складу капiталу i
визнаються в звiтi про прибутки та збитки. Втрати вiд зменшення корисностi iнвестицiй у
капiтал не сторнуються через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi
цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнаються безпосередньо у капiталi.
Що стосується боргових iнструментiв, класифiкованих як "наявнi для продажу", зменшення

корисностi оцiнюється на пiдставi аналогiчних критерiїв, що i для фiнансових активiв,
вiдображених за амортизованою собiвартiстю. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на
основi зниженої балансової вартостi з використанням процентної ставки, що застосовувалась
для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення
корисностi. Процентнi доходи вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки. Якщо в
наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення
може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi у звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення корисностi сторнується у звiтi
про прибутки та збитки.
Реструктурованi кредити
Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати в права володiння
заставою. Це може включати продовження строкiв погашення та погодження нових умов
надання кредиту.
Процедура облiку таких реструктурованих кредитiв є такою:
Якщо валюту кредиту було змiнено, визнання старого кредиту припиняється, i замiсть
нього в облiку вiдображається новий кредит.
Якщо причиною реструктурування кредиту є не фiнансовi труднощi позичальника, а
покращення умов отримання позичальником грошових коштiв, кредит не визнається як такий,
кориснiсть якого зменшилась. Визнання такого кредиту не припиняється, натомiсть,
встановлюється нова ефективна процентна ставка виходячи з грошових коштiв, що залишились
до погашення за кредитною угодою.
Якщо кориснiсть кредиту зменшилась пiсля реструктурування, Банк використовує
первiсну ефективну процентну ставку для нових грошових коштiв з метою оцiнки
вiдшкодовуваної вартостi кредиту. Рiзницю мiж перерахованою приведеною вартiстю нових
грошових коштiв з урахуванням забезпечення та балансовою вартiстю до реструктурування
включено до складу вiдрахувань на резерви за перiод.
Щойно умови кредитування переглянуто, кредит бiльше не вважається простроченим.
Управлiнський персонал постiйно аналiзує реструктурованi кредити з тим, щоб переконатись у
дотриманнi всiх критерiїв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити
продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй чи сукупнiй
основi, а їх вiдновлювальна вартiсть розраховується з використанням первiсної ефективної
процентної ставки за кредитом.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi:
якщо закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або
якщо Банк зберiг права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне
зобов'язання перерахувати їх у повному обсязi третiй сторонi на умовах "транзитної угоди";
якщо Банк або (a) передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або (б) не
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль
над цим активом.
У разi якщо Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i при цьому не

передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, а також не передав
контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi
Банку у цьому активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму гарантiї за переданим
активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або
максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Банку до сплати.
У разi якщо подальша участь в активi набирає форми проданого та/або придбаного опцiону
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на переданий актив, то розмiр подальшої участi Банку - це вартiсть
переданого активу, який Банк може викупити. Однак у випадку, коли проданий опцiон "пут"
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на актив, який оцiнюється за справедливою вартiстю, обсяг
подальшої участi Банку визначається як менша з двох оцiнок: справедливої вартостi переданого
активу та вартостi виконання опцiону.
Фiнансовi зобов'язання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого
зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в облiку з
визнанням рiзницi у балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi гарантiї
В ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї, що включають
акредитиви, гарантiї та акцепти. Фiнансовi гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi
за справедливою вартiстю у статтi "Iншi зобов'язання", яка ?рунтується на сумi отриманої
комiсiї. Пiсля первiсного визнання зобов'язання Банку за кожною гарантiєю оцiнюється за
бiльшою з двох сум: амортизованої премiї або суми найкращим чином розрахованих витрат,
необхiдних для погашення будь-якого фiнансового зобов'язання, що виникає в результатi
гарантiї.
Будь-яке збiльшення зобов'язання за фiнансовими гарантiями вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки. Отримана премiя визнається у звiтi про прибутки та збитки лiнiйним
методом протягом строку дiї гарантiї.
Оподаткування
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється у вiдповiдностi до податкового
законодавства України.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць
за методом балансових зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно
всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений
податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або
зобов'язання за операцiєю, що не являє собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення
не впливає а нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток чи збиток.

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих
тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання визначаються за ставками податку, що застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу чи врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Крiм цього, в Українi iснують рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку.
Зазначенi податки включенi до статтi "Iншi операцiйнi витрати" звiту про прибутки та збитки.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням витрат на поточне
обслуговування, накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Така собiвартiсть включає витрати на замiну частини обладнання по мiрi їх
понесення та за умови дотримання критерiїв визнання.
Пiсля первiсного визнання за фактичною вартiстю будiвлi облiковуються за переоцiненою
вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої
накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Оцiнка
проводиться достатньо часто для отримання впевненостi в тому, що справедлива вартiсть
будiвель суттєво не вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу, за
вирахуванням сум вiдновлення попереднього зменшення вартостi цього активу, ранiше
вiдображеного у звiтi про прибутки та збитки. В цьому випадку сума збiльшення вартостi активу
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. Зменшення вартостi активу в результатi
переоцiнки визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком безпосереднього залiку
такого зменшення проти приросту вартостi по тому самому активу, визнаному у складi резерву
переоцiнки будiвель.
Накопичена амортизацiя станом на дату переоцiнки переглядається прямо пропорцiйно змiнi
первiсної вартостi активiв, з тим щоб балансова вартiсть активiв пiсля переоцiнки дорiвнювала
їх переоцiненiй балансовiй вартостi.
Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни в обставинах свiдчать про те, що балансова вартiсть не може бути вiдшкодована.
Щорiчне перенесення сум iз резерву переоцiнки основних засобiв до складу нерозподiленого
прибутку здiйснюється за рахунок рiзницi мiж сумою амортизацiї, що розраховується виходячи
з переоцiненої балансової вартостi активiв, i сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з
первiсної вартостi активiв. При вибуттi активу вiдповiдна сума, включена до резерву з
переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Нарахування амортизацiї активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя
розраховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби:
Роки
Будiвлi
25
Меблi та iнвентар 7-25
Комп'ютери та офiсне обладнання 3-7

Транспортнi засоби 7
Полiпшення в орендованi активи Менший перiод зi строку оренди чи корисної служби
Залишкова вартiсть, строки корисної служби активiв та метод нарахування амортизацiї
переглядаються i вiдповiдним чином коригуються в кiнцi кожного фiнансового року. Витрати на
ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються по мiрi їх понесення у складi iнших
операцiйних витрат, крiм випадкiв, коли такi витрати можна капiталiзувати.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи включають програмне забезпечення та придбанi лiцензiї.
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю. Нематерiальнi
активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної
служби, що становить 10 рокiв, i аналiзуються на предмет зменшення корисностi у разi
наявностi ознак можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це земля чи будiвля або частина будiвлi, утримуванi з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу, якi не використовуються
Банком i не утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi. Нерухомiсть, що будується,
полiпшується або повторно полiпшується для майбутнього використання як iнвестицiйна
нерухомiсть також класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю,
i потiм переоцiнюється за справедливою вартiстю, що вiдображає ринковi умови наприкiнцi
звiтного перiоду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визначається на основi
рiзних джерел, включаючи звiти незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану i вiдповiдну
професiйну квалiфiкацiю i мають нещодавнiй досвiд проведення оцiнки майна аналогiчного
мiсцезнаходження i категорiї.
Iнвестицiйна нерухомiсть, що знаходиться на етапi повторного полiпшення з метою подальшого
використання як iнвестицiйної нерухомостi або стосовно якої ринок став менш активним,
продовжує оцiнюватися за справедливою вартiстю. Отриманий орендний дохiд вiдображається у
звiтi про прибутки та збитки у складi доходiв вiд небанкiвської дiяльностi. Прибутки та збитки
вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються у звiтi про прибутки
i збитки i подаються у складi доходу або витрат, що виникають у результатi небанкiвської
дiяльностi.
Подальшi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi
вигоди , пов'язанi з цим, будуть отриманi Банком, i вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi
iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Якщо iнвестицiйна нерухомiсть займається власником, вона перекласiфiковується у категорiю
основних засобiв, а її балансова вартiсть на дату перекласифiкацiї стає її умовною вартiстю, на
яку у подальшому нараховується амортизацiя.
Активи, класифiкованi як наявнi для продажу
Банк класифiкує необоротнi активи (або групу вибуття) як такi, що утримуються для продажу,
якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись шляхом продажу, а не в ходi їх

використання. Для цього необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх
теперiшньому станi тiльки на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв, при
цьому їх продаж має характеризуватись високим ступенем ймовiрностi.
Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр управлiнського персоналу Банку продати
необоротний актив (або групу вибуття) та початок програми активних дiй з пошуку покупця й
реалiзацiї намiру продажу. У подальшому необоротний актив (або група вибуття) має активно
пропонуватись для продажу за цiною, що є об?рунтованою, з урахуванням його поточної
справедливої вартостi. Крiм цього вiдображення продажу як завершеної операцiї має
очiкуватись протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних активiв як таких, що
утримуються для продажу.
Банк оцiнює актив (або групу вибуття), класифiкований як такий, що утримуються для продажу,
за меншою з двох сум: балансовою вартiстю чи справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат
на реалiзацiю. Банк визнає збиток вiд зменшення корисностi стосовно будь-якого первiсного або
подальшого списання активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, якщо
подiї або змiни обставин вказують на можливе зменшення балансової вартостi.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певних подiй у минулому має поточнi юридичнi або
конструктивнi зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi очiкується
вiдтiк ресурсiв, що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна
достовiрно оцiнити.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Банк не здiйснює жодних пенсiйних вiдрахувань, крiм вiдрахування до Державної пенсiйної
системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, що розраховуються
як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в якому
заробiтна плата нараховується. Банк не має будь-яких додаткових зобов'язань з пенсiйних
виплат.
Статутний капiтал
Простi акцiї вiдображаються у складi капiталу. Внески до статутного капiталу, отриманi до 31
грудня 2000 р., визнаються за переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами МСБО (IAS) 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Будь-яке перевищення справедливої вартостi
отриманої компенсацiї над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у складi
додаткового сплаченого капiталу.
Умовнi активи та зобов'язання
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо
таких зобов'язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких
зобов'язань є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан.
Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження пов'язаних iз ними
економiчних вигод є iмовiрним.
Визнання доходiв та витрат

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а
доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi
необхiдне дотримання таких критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати
Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для
процентних цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, процентнi доходи чи
витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно
дисконтує очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби
фiнансового iнструмента чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої балансової
суми фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. При обчисленнi враховуються всi
договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, можливiсть передоплати) та всi
винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо пов'язанi з фiнансовим iнструментом та є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за
кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання коригується в
разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть
обчислюється виходячи з первiсної ефективної процентної ставки, а змiни балансової вартостi
вiдображаються як процентнi доходи чи витрати.
При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи
аналогiчних фiнансових активiв унаслiдок зменшення корисностi процентнi доходи
продовжують визнаватись iз використанням первiсної ефективної процентної ставки на основi
нової балансової вартостi.
Комiсiйнi доходи
Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi
доходи можна роздiлити на такi двi категорiї:
Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду
Комiсiйнi, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом
цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння активами,
вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi за
зобов'язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть використанi, та iншi комiсiйнi,
пов'язанi з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз будь-якими
додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за
кредитом.
Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй
Комiсiйнi, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiї вiд iменi
третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних паперiв або
придбання чи продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї. Комiсiйнi або
частина комiсiйних, пов'язана з певними показниками доходностi, визнаються пiсля дотримання
вiдповiдних критерiїв.
Операцiї в iноземнiй валютi
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, що є функцiональною валютою та валютою
представлення звiтностi Банку. Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у
функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi
активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну
валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки та збитки, якi виникають в

результатi такого перерахунку, визнаються у чистому доходi/(збитку) вiд операцiй з iноземними
валютами як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дати первiсних операцiй.
Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Рiзницi мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним
курсом НБУ на дату такої операцiї також включаються до чистого доходу/(збитку) вiд операцiй
з iноземними валютами. Обмiннi курси гривнi встановленi НБУ використанi при складаннi цiєї
фiнансової звiтностi, є такими:
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
Долар США 15,768556
7,993
Євро 19,232908
11,04153
Росiйський рубль
0,30304
0,24497
Середнiй обмiнний курс гривнi у 2014 роцi становив 11,909538 за 1 дол. США (2013 р.: 7,993
грн.) та 15,741050 грн. за 1 євро (2013 р.: 10,6157285 гривень).
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi
Стандарти та iнтерпретацiї, що були опублiкованi, але ще не набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Рада з МСФЗ в липнi 2014 опублiкувала остаточну версiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка включає всi етапи проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ
(IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", а також всi попереднi версiї МСФЗ (IFRS)
9. Стандарт вводить новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування.
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018
року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Потрiбно ретроспективне
застосування, але уявлення порiвняльної iнформацiї не обов'язково. Дозволяється дострокове
застосування попереднiх версiй МСФЗ (IFRS) 9, якщо дата першого застосування - 1 лютого
2015 або бiльш рання. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю та оцiнку
фiнансових активiв Банку, але не вплине на класифiкацiю та оцiнку його фiнансових
зобов'язань. На даний час банк не проводив оцiнку щодо впливу на фiнансовi результати
дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15, опублiкований в травнi 2014, встановлює нову п'ятиступеневу модель, яка
застосовується по вiдношенню до виручки за договорами з клiєнтами. Виручка за договорами
оренди, договорами страхування, а також виникає щодо фiнансових iнструментiв та iнших
контрактних прав i зобов'язань, що належать до сфер застосування МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",
МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування" та МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка" (або, у разi дострокового застосування, МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти")
вiдповiдно, не входить в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 15 i регулюється вiдповiдними
стандартами.
Виручка згiдно з МСФЗ (IFRS) 15 визнається в сумi, що вiдбиває винагороду, яку компанiя
очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15
надають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки.
Новий стандарт застосовний до всiх компанiй i замiнить всi поточнi вимоги МСФЗ за визнанням
виручки. Повне або модифiковане ретроспективне застосування вимагається для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати. На даний момент Банк оцiнює вплив

МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати його на дату набрання чинностi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 Програми з визначеною виплатою: внески з боку працiвникiв
МСФЗ (IAS) 19 вимагає вiд компанiї враховувати внески з боку працiвникiв або третiх осiб для
облiку пенсiйних планiв зi встановленими виплатами. У випадку, якщо внески прив'язанi до
послуг, що надаються, вони повиннi ставитися до перiодiв служби в якостi негативної вигоди.
Поправки уточнюють, що, якщо сума внескiв не залежить вiд кiлькостi рокiв служби, компанiя
може визнавати такi внески в якостi зменшення вартостi поточних послуг в тому перiодi, коли
такi послуги надаються, замiсть розподiлу таких внескiв за перiодами служби. Поправки
набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2014 або пiсля цiєї
дати. Очiкується, що цi поправки не вплинуть на Банк, так як Банк не має пенсiйних програм з
визначеною виплатою iз внесками з боку працiвникiв або третiх осiб.
МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" змiни в способi вибуття
Активи (або лiквiдацiйнi групи) зазвичай вибувають шляхом або продажу, або розподiлу
власникам. Поправка до МСФЗ (IFRS) 5 роз'яснює, що замiна одного з цих методiв iншим
повинна вважатися не новим планом продажу, а продовженням початкового плану. Таким
чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Поправка також роз'яснює, що
змiна способу вибуття не змiнює дати класифiкацiї. Поправка набуває чинностi перспективно
щодо змiн методiв продажу, якi будуть виробленi в рiчних звiтних перiодах, що починаються з 1
сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування.
5.

Суттєвi облiковi судження та оцiнки

Невизначенiсть оцiнки
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку зробило такi судження та
застосувало такi облiковi оцiнки, якi мають найбiльш суттєвий вплив на суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi:
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених у звiтi про
фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з
використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Як
вихiднi данi для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi спостережуваних
ринкiв, однак у тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, потрiбен певний ступiнь
судження для встановлення справедливої вартостi.
Iдентифiкацiя мiжбанкiвських угод своп
У 2014 роцi Банк був стороною ряду угод з мiжбанкiвських взаємних розмiщень, укладених з
iншими українськими банками. Метою переважної частини цих угод було надання
короткострокового фiнансування iншим банкам, забезпеченого грошовими депозитами,
отриманими у вiдповiдь. Основнi суми за такими розмiщеннями та залученнями та вiдповiднi
процентнi ставки суттєво вiдрiзнялись. Банк вважає усi взаємнi розмiщення свопами i подав їх у
цiй фiнансовiй звiтностi як похiднi фiнансовi активи/зобов'язання.
Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв

Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi.
Кредити, оцiненi на iндивiдуальнiй основi
Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє компетентне судження при оцiнцi збиткiв
вiд зменшення корисностi кредитiв, оцiнених на iндивiдуальнiй основi, в ситуацiях, коли
позичальник зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних щодо
аналогiчних позичальникiв. Банк оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi цих
спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань
позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що
спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi групи.
Кредити, оцiненi на сукупнiй основi
Банк використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення
корисностi за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду,
Банк використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв
або дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. Методи та припущення,
використанi для оцiнки грошових потокiв аналiзуються регулярно з метою зменшення будь-яких
розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами.
Справедлива вартiсть будiвель, iнвестицiйної нерухомостi та активiв, утримуваних для продажу
Будiвлi, iнвестицiйна нерухомiсть та активи наявнi для продажу, Банку пiдлягають регулярнiй
переоцiнцi. Така переоцiнка ?рунтується на результатах роботи незалежних оцiнювачiв.
Основою їх роботи є пiдхiд порiвняння продажiв, який пiдтверджується пiдходом капiталiзацiї
доходу. При проведеннi переоцiнки оцiнювачi користуються певними судженнями й оцiнками
при порiвняннi майна, обладнання та нематерiальних активiв, якi будуть використовуватися в
пiдходi порiвняння продажiв, при використаннi пiдходу капiталiзацiї доходу оцiнюються строк
корисної служби переоцiнених активiв та ставка капiталiзацiї. Банк розкриває цю iнформацiю у
Примiтцi 24.
Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються стосовно податкових збиткiв, кредитiв клiєнтам,
основних засобiв та нематерiальних активiв у тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть отримання
оподатковуваного прибутку, щодо якого можуть бути використанi активи. Суттєвi оцiнки
керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути
визнанi, виходячи з вiрогiдних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i
стратегiї податкового планування.
6.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
2014 р.
2013 р.
Грошовi кошти в касi
1 761 54 517
Поточнi рахунки в Нацiональному банку України
1 403 80 215
Поточнi рахунки в iнших кредитних установах 44 913 148 901
Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 077 283 633

Поточнi рахунки в НБУ являють собою кошти, розмiщенi в Нацiональному банку України для
забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй.
Станом на 31 грудня 2014 р. сума, еквiвалентна 38 511 тис. грн., була розмiщена на поточному
рахунку в одному банку України (2013 р.: 49 907 тис. грн. у двох банках країн-членiв ОЕСР), що
є основним контрагентом Банку в операцiях з нацiональною та iноземними валютами й
операцiях iз розрахункiв iз клiєнтами. Кошти розмiщувалися на звичайних умовах банкiвської
дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр. грошовi кошти та їх еквiваленти не були простроченi або
знецiненi.
7.

Кошти в кредитних установах

Кошти в кредитних установах включають:
2014 р.
2013 р.
Обов'язковi резерви у Нацiональному банку України 10 849 31 346
Гарантiйнi депозити 1 043 9 292
Строковi депозити в кредитних установах зi строком погашення бiльше 90 днiв
Кошти в кредитних установах
26 908 40 638

15 016 -

Починаючи з 19 серпня 2014 року скасовано вимогу щодо формування частини обов'язкових
резервiв на окремому рахунку в Нацiональному банку України. Вiдповiдно до постанови
Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.08.2014 № 480 "Про внесення змiн до постанови
Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 вересня 2013 року № 371 (зi змiнами)".
Починаючи з 19 серпня 2014, банки формують i зберiгають увесь обсяг обов'язкових резервiв на
власному кореспондентському рахунку в Нацiональному банку. Станом на 31 грудня 2014 р.
сума обов'язкових резервiв, що має зберiгатись на коррахунку банку щоденно складала 10 849
тис. грн. (2013 р.: 31 346 тис. гривень).
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр. Банк вiдповiдав вимогам НБУ щодо обов'язкового резерву.
Станом на 31 грудня 2014 р. гарантiйнi депозити включають гарантiйнi забезпечення перед
українським банком, переважно наданi для забезпечення проведення клiєнтських операцiй, як,
наприклад, гарантiї виконання зобов'язань.
8.

Кредити клiєнтам

Кредити клiєнтам включають:
2014 р.
2013 р.
Кредити юридичним особам
190 192
1 234 948
Споживчi кредити 140 909
519 422
Iпотечне житлове кредитування 152 330
Iнше 5 981 15 150
Всього кредити клiєнтам 337 082
1 921 850
Мiнус - Резерв пiд зменшення корисностi (262 362)
(468 596)
Кредити клiєнтам, чиста сума
74 720 1 453 254
Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам

Узгодження резерву пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам за категорiями є таким:
Кредити юридичним особам
Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування
Iнше Всього
На 1 сiчня 2014 р. 218 259
238 777
3 335 8 225 468 596
Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi протягом року 210 889
117
377
38 168 2 205 368 639
Списанi суми (372 544)
(309 121)
(41 503)
(8 472) (731 640)
Курсовi рiзницi
75 234 77 712 3 821 156 767
На 31 грудня 2014 р. 131 838
124 745
5 779 262 362
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 131 836
124 235
5 738 261
809
Зменшення корисностi на сукупнiй основi
2
510
41
553
131 838
124 745
5 779 262 362
Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до
вирахування суми резерву пiд зменшення корисностi 190 114
137 881
5 738
333 733
Кредити юридичним особам
Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування
Iнше Всього
На 1 сiчня 2013 р. 112 288
180 984
3 321 4 830 301 423
Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi протягом року 106 339
60 846 14
3 395 170 594
Списанi суми (370) (3 056) (3 426)
Курсовi рiзницi
2
3
5
На 31 грудня 2013 р. 218 259
238 777
3 335 8 225 468 596
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 208 838
231 502
329
7 902 448
571
Зменшення корисностi на сукупнiй основi
9 421 7 275 3 006 323
20 025
218 259
238 777
3 335 8 225 468 596
Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до
вирахування суми резерву пiд зменшення корисностi 686 338
353 243
6 809 9 800
1 056 190
Кредити, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., процентнi доходи, нарахованi за кредитами, стосовно
яких був визнаний резерв пiд зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, становили 18 526
тис. грн. (2013 р.: 73 735 тис. гривень).
Станом на 31 грудня 2014 р. справедлива вартiсть застави, що надана Банку за кредитами,
зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, становила 101 221 тис. грн.
(2013 р.: 328 338 тис. гривень).
Застава та iншi засоби зниження кредитного ризику
Розмiр та види застави, що вимагається Банком, залежать вiд оцiнки кредитного ризику
контрагента. Банк запровадив керiвнi положення щодо прийняття рiзних видiв застави та
параметрiв оцiнки.

Нижче зазначенi основнi види отриманої застави:
o
за кредитами юридичним особам - iпотека об'єктiв нерухомого майна, обладнання,
транспортнi засоби, запаси та торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi депозити;
o
за кредитами фiзичним особам - iпотека майна житлової та комерцiйної нерухомостi,
грошовi депозити, транспортнi засоби.
Керiвництво здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави, вимагає додаткової застави згiдно з
базовими угодами, а також здiйснює монiторинг ринкової вартостi отриманої застави при
перевiрцi достатностi резерву пiд зменшення корисностi кредитiв.
Концентрацiя кредитiв клiєнтам
Станом на 31 грудня 2014 р. Банк мав концентрацiю кредитiв у розмiрi 258 193 тис. грн.,
наданих десятьом найбiльшим позичальникам (76,6% вiд загального кредитного портфелю)
(2013 р.: 774 969 тис. грн., або 40,30%). За цими кредитами було визнано резерв у розмiрi 194
304 тис. грн. (2013 р.: 125 246 тис. гривень).
Кредити надавалися таким категорiям клiєнтiв:
2014 р.
2013 р.
Юридичнi особи
190 192
1 234 948
Фiзичнi особи
146 890
686 902
Кредити клiєнтам 337 082
1 921 850
Кредити надаються, головним чином, клiєнтам, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї
України у таких галузях економiки:
2014 р.
2013 р.
Фiзичнi особи
146 890
686 902
Оптова та роздрiбна торгiвля
104 903
220 462
Мистецтво, розваги та вiдпочинок 76 790 53 727
Нерухомiсть 6 472 621 769
Будiвництво 1 753 134 605
Виробництво 196
103 979
Фiнансовi послуги та послуги страхування
78
3 916
Послуги надання проживання та харчування
73 968
Сiльське господарство, мисливство та лiсництво 7 794
Транспорт та зберiгання
4 881
Здоров'я та соцiальне забезпечення
1 636
Iншi послуги 8 211
Кредити клiєнтам 337 082
1 921 850

9.

Основнi засоби та нематерiальнi активи

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв був таким:
Будiвлi
Полiп-шення орендо-ваного майна Меблi та iнвентар Комп'ю-тери
та
офiсне обладнан-ня Транс-портнi засоби Немате-рiальнi активи
Незавер-шене
будiвництво
Всього
Вартiсть/ переоцiнена вартiсть
31 грудня 2013 р.
25 377 36 881 21 017 9 277 2 599 2 169 32
97 352
Надходження 849
7
1 407 34
2 297
Полiпшення 63
200
263
Переведення 849
(859) 859
849
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(4 453) (4 453)
Переведення до активiв на продаж (Примiтка 11)
(2 878) (2 878)
Вибуття
(18 046)
(33 122)
(15 960)
(4 900) (1 847) (489) (32) (74 396)
31 грудня 2014 р.
5 457 4 205 6 706 752
1 914 19 034
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 р.
6 833 13 800 10 361 6 054 1 852 1 450 40 350
Амортизацiйнi нарахування за рiк 649
1 553 1 735 1 099 250
222
5 508
Вибуття
(5 214) (13 500)
(8 849) (3 475) (1 676) (442) (33 156)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(967) (967)
Переведення до активiв на продаж (Примiтка 11)
(1 301) (1 301)
Переведення 30
(397) 397
30
31 грудня 2014 р.
1 883 2 850 4 075 426
1 230 10 464
Залишкова вартiсть:
31 грудня 2013 р.
18 544 23 081 10 656 3 223 747
719
32
57 002
31 грудня 2014 р.
3 574 1 355 2 631 326
684
8 570
Будiвлi
Полiп-шення орендо-ваного майна Меблi та iнвентар Комп'ю-тери
та
офiсне обладнан-ня Транс-портнi засоби Немате-рiальнi активи
Незавер-шене
будiвництво
Всього
Вартiсть/ переоцiнена вартiсть
31 грудня 2012 р.
36 809 38 274 20 620 9 979 2 186 2 413
Надходження 5
68
225
324
441
62
8 928
Переведення 85
340
(425)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(157 937)
(169 549)

178 804
10 053
(11 612)

289 085
-

-

-

Переведення до iнших активiв
338)
Переоцiнка 90
Вибуття
(1 461) (168) (1 026) (28) (306) 31 грудня 2013 р.
25 377 36 881 21 017 9 277 2 599 2 169
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2012 р.
12 163 11 567 7 903 5 785 1 573 1 562
Переоцiнка 79
Амортизацiйнi нарахування за рiк 1 466 2 523 2 626 1 213
Вибуття
(290) (168) (944) (28) (276)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(6 875)
31 грудня 2013 р.
6 833 13 800 10 361 6 054 1 852 1 450
Залишкова вартiсть:
31 грудня 2012 р.
24 646 26 707 12 717 4 194 613
851
31 грудня 2013 р.
18 544 23 081 10 656 3 223 747
719

-

-

(29 338)

(29

90
(2 989)
32
97 352
40 553
79
307
164
(1 706)
(6 875) -

8 299
-

-

40 350
178 804
248 532
32
57 002

Станом на 31 грудня 2014 р. собiвартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, що
досi знаходяться у використаннi, склала 434 тис. грн. (2013 р.: 446 тис. гривень). Станом на 31
грудня 2014 р. собiвартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, що досi знаходяться у
використаннi, склала 2 547 тис. грн. (2013 р.: 11 626 тис. гривень).
10.

Iнвестицiйна нерухомiсть

Змiни iнвестицiйної нерухомостi представленi таким чином:
2014 р.
2013 р.
1 сiчня 519 319
290 721
Надходження 78 458
Полiпшення 147
Переведення з основних засобiв (Примiтка 9)
3 486 162 674
Переведення з активiв наявних для продажу (Примiтка 11)
208
Переведення до активiв наявних для продажу (Примiтка 11) (239 176)
Переведення до основних засобiв (Примiтка 9) Переоцiнка 65 647 (12 742)
Вибуття
(337 109)
31 грудня
12 314 519 319

-

Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi проводилась незалежним оцiнювачем ТОВ "Кредитне
Брокерське Агенство" станом на 1 жовтня 2014 року. Справедлива вартiсть визначалась з
урахуванням ринкової iнформацiї. Основою ринкового пiдходу є аналiз результатiв продажiв
подiбних будiвель. Керiвництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2014 року справедлива
вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдображає їх ринкову вартiсть.
Протягом 2014 року Банк перевiв до категорiї активи на продаж майно загальною вартiстю 239
176 тис. грн. з метою подальшої реалiзацiї. Частина майна була реалiзована протягом року
(Примiтка 11).
Решта утримується з метою отримання орендних платежiв та класифiкована як iнвестицiйна
нерухомiсть.
Станом на 31 грудня 2014 в складi iнвестицiйної нерухомостi знаходяться 3 об'єкти, розташованi
на територiї АР Крим, загальною вартiстю 6 527 тис. грн. Банк зберiгає контроль над даними
активами. Об'єкти переданi в оперативну аренду та в подальшому можуть бути реалiзованi.

Банк надав в операцiйну оренду частину своєї iнвестицiйної нерухомостi. Майбутнi мiнiмальнi
платежi за безвiдкличними договорами операцiйної оренди є такими:
2014 р.
2013 р.
До 1 року
3 320 2 773
Вiд 1 до 5 рокiв
1 697 1 259
Всього 5 017 4 032
Впродовж 2014 року Банк отримав орендний дохiд у сумi 12 178 тис. гривень (2013 р.: 5 518 тис.
грн.), включений до складу iнших доходiв (Примiтка 20).
11.

Активи наявнi для продажу

Рух активiв, наявних для продажу, був таким:
2014 р.
2013 р.
1 сiчня 2 135
Надходження 59 064 Полiпшення 1 347 Коригування податку на додану вартiсть 1 003 Вибуття
(15 541)
(1 927)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
Переведення з основних засобiв (Примiтка 9)
1 576 Переведення з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) 239 176
Зменшення корисностi
(20 209)
31 грудня
266 416
-

(208)
-

Оцiнка активiв наявних для продажу проводилась незалежним оцiнювачем ТОВ "Кредитне
Брокерське Агенство" станом на 1 жовтня 2014 року. Справедлива вартiсть визначалась з
урахуванням ринкової iнформацiї. Основою ринкового пiдходу є аналiз результатiв продажiв
подiбних будiвель. Керiвництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2014 року справедлива
вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдображає їх ринкову вартiсть.
Станом на 31 грудня 2014 в складi активiв наявних для продажу знаходяться 15 об'єктiв,
розташованих на територiї АР Крим, загальною вартiстю 9 274 тис. грн. Банк зберiгає контроль
над даними активами з метою подальшої реалiзацiї.
12.

Оподаткування

Витрати зi сплати податку на прибуток включають:
2014 р.
2013 р.
Вiдстроченi податковi (витрати)/ пiльги - виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 976
(33)
Пiльга з податку на прибуток
976
(33)
У 2014 роцi податок на прибуток компанiй в Українi стягувався з суми оподатковуваного
прибутку за вирахуванням валових витрат за ставкою 18% (2013 р.: 19%).
У груднi 2014 року Верховна Рада України прийняла кардинальнi змiни до Податкового кодексу
України. Серед основних змiн: кiлькiсть податкiв зменшена з 22 до 9; об'єктом оподаткування є
скоригований на податковi рiзницi фiнансовий результат до оподаткування визначений

вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку; також внесено змiни у трансфертне цiноутворення
в частинi пiдходiв до визначення поняття "пов'язанi особи", та зменшено лiмiт для визначення
контрольованих операцiй; внесенi змiни в порядок розрахунку транспортного податку, податку
на нерухоме майно тощо.
Cтавка податку на прибуток компанiй починаючи з 1 сiчня 2015 р. лишається на рiвнi 18%.
Залишки вiдстрочених податкiв оцiнюються iз застосуванням тiєї ставки податку, яка дiятиме на
момент, коли очiкується сторнування тимчасових рiзниць.
Ефективна ставка оподаткування вiдрiзняється вiд нормативної ставки оподаткування.
Узгодження сум витрат iз податку на прибуток, розрахованих iз застосуванням нормативних
ставок, та фактично нарахованих сум, є таким:
2014 р.
2013 р.
Збиток до оподаткування (439 735)
(183 754)
Нормативна ставка податку
18% 19%
Теоретичнi (пiльги)/витрати з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки
152) (34 913)
Витрати, якi не пiдлягають вирахуванню 43
Ефект вiд змiни податкової ставки (2 472) 3 485
Змiна пiдходу до визначення тимчасових рiзниць
(33 667)
63
Змiна в невизнаному вiдстроченому податковому активi
116 268
Пiльга з податку на прибуток
976
(33)

(79

31 289

Станом на 31 грудня вiдстроченi податковi активи та зобов'язання та їхнiй рух за вiдповiднi роки
включають:
2012 Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 2013 Виникнення
та
сторнування тимчасових рiзниць 2014
У звiтi про прибутки та збитки
у складi iншого сукупного доходу або капiталу
У звiтi про прибутки та збитки
у складi iншого сукупного доходу або капiталу
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що не пiдлягають оподаткуванню:
Кошти клiєнтiв
254
(254) Кредити клiєнтам (7 671) 25 717 18 046 (17 459)
Iнвестицiйна нерухомiсть (2 998) 3 601 603
4 115 976
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди
10 277 2 054
142 169
Iншi активи та зобов'язання, чиста сума 2 240 (2 720) (480)
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу (526) 526
Сумарний вiдстрочений податковий актив
1 576 28 924 149 382
Невизнаний вiдстрочений податковий актив
(1 588) (31 289)
268) (149 145)
Вiдстрочений податковий актив (12) (2 365) (2 377) 1 638

587
5 694
12 331 129
1 412 932
30 500 117 906

976

-

(32 877)

(116

976

237

Податковий ефект тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню:
Кошти в кредитних установах
Основнi засоби та нематерiальнi активи 12
Вiдстрочене податкове зобов'язання
12

2 398 (33)
2 398 (33)

838

(26) (26)
2 377 (2 588) 2 377 (2 614) -

(211)
(237)

Вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив
13.

-

33

(33)

-

(976) 976

-

Резерви пiд зменшення корисностi iнших активiв

Динамiка змiн у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi iнших активiв була
такою:
Iншi активи Безвiдкличнi невикористанi зобов'язання з кредитування
31 грудня 2012 р.
1 111 Нарахування/ (сторнування)
(593) 71
Курсовi рiзницi
(3)
Списання
(3)
31 грудня 2013 р.
515
68
Нарахування/ (сторнування)
5 058 (35)
Курсовi рiзницi
(12) Списання
(101) 31 грудня 2014 р.
5 460 33
Резерв пiд зменшення корисностi iнших активiв вираховується з балансової вартостi вiдповiдних
активiв (Примiтка 14).
14.

Iншi активи та зобов'язання

Iншi активи включають:
2014 р.
2013 р.
Податковi передоплати
29 053 33 563
Передоплати за послуги
7 226 24 986
Витрати майбутнiх перiодiв 5 458 4 990
Нарахований дохiд 1 377 940
Передоплати за запаси
282
899
Передоплати за придбанi активи 12 248
Iнше 8
17
43 404 77 643
Мiнус - Резерв пiд зменшення корисностi (Примiтка 13) (5 460) (515)
Iншi активи 37 944 77 128
Iншi зобов'язання включають:
2014 р.
2013 р.
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 2 829 424
Нарахування за невикористаними вiдпустками 866
2 341
Кредиторська заборгованiсть за послуги 682
Доходи майбутнiх перiодiв 116
713
Кредиторська заборгованiсть перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб
Розрахунки з клiєнтами
11
1 355
Кредиторська заборгованiсть за будiвництво
10 438
Транзитнi рахунки за операцiями з банками
86
Iнше 244
1 748
Iншi зобов'язання 4 781 18 136
15.

Кошти кредитних установ

33

1 031

Кошти кредитних установ включають:
2014 р.
2013 р.
Строковi депозити та кредити
142 848
998 132
Поточнi рахунки
891
64
Кошти кредитних установ 143 739
998 196
Станом на 31 грудня 2014 р. строковi депозити та кредити деномiнованi у гривнях та доларах
США, мають строк погашення у 2015-2016 роках включно та процентна ставка коливається у
межах вiд 6,8% до 22,0%.
16.
Кошти клiєнтiв
Кошти клiєнтiв включають:
2014 р.
2013 р.
Поточнi рахунки
- Юридичнi особи 26 947 107 309
- Фiзичнi особи
9 366 98 830
36 313 206 139
Строковi депозити
- Юридичнi особи 136 058
70 550
- Фiзичнi особи
4 271 545 379
140 329
615 929
Кошти клiєнтiв
176 642
822 068
Кошти, утримуванi в якостi забезпечення за кредитами 57 301 26 772
Кошти, утримуванi в якостi забезпечення за гарантiями
(Примiтка 18) 55
239
Станом на 31 грудня 2013 р. кошти десяти найбiльших клiєнтiв складали 160 450 тис. грн., що
становить 90% загальної суми коштiв клiєнтiв (2013 р.: 104 631 тис. грн., або 13%).
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Банк зобов'язаний виплатити строковi депозити
фiзичним особам на вимогу вкладника. Якщо строковий депозит виплачується на вимогу
вкладника до настання строку погашення, проценти сплачуються на основi процентної ставки за
депозитами на вимогу, якщо у договорi не зазначена iнша процентна ставка.
Аналiз рахункiв клiєнтiв за галузями економiки є таким:
2014 р.
2013 р.
Фiзичнi особи
13 637 644 209
Фiнансове посередництво 153 280
68 839
Нерухомiсть та будiвництво
3 904 35 078
Торгiвля
1 252 24 710
Виробництво 177
14 838
Транспорт i комунiкацiї
352
3 978
Сiльське господарство
21
3 649
Страхування 12 546
Iнше 4 019 14 221
Кошти клiєнтiв
176 642
822 068
17.

Капiтал

Рух випущених i повнiстю сплачених акцiй, що перебувають в обiгу, був таким:

Кiлькiсть простих акцiй
Балансова вартiсть
31 грудня 2012 р.
700 643 600
31 грудня 2013 р.
700 643 600
31 грудня 2014 р.
700 643 600

Номiнальна вартiсть
700 644
700 644
126 116

Коригування

на

iнфляцiю

13 067 713 711
13 067 713 711
13 067 139 183

Станом на 31 грудня 2014 р. випущений i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 700
644 тисяч (2013 р.: 700 644 тисяч) простих акцiй. Номiнальна вартiсть акцiй, вiдображена у
фiнансовому облiку, станом на 31 грудня 2014 року, згiдно з прийнятим рiшеням акцiонерiв про
зменшення статутного капiталу Банку, становила 0,18 гривнi кожна (2013-1 гривня кожна). Всi
випущенi акцiї були повнiстю сплаченi акцiонерами Банку. Всi простi акцiї дають однаковi
права голосу.
У 2014 року у вiдповiдностi до вимог законодавтва України та згiдно з рiшенням акцiонерiв
Банку статутний катiтал Банку було зменшено на 574 528 тис. грн. шляхом зменшення
номiнальної вартостi акцiй Банку у формi обмiну старих акцiй на новi акцiї з новою
номiнальною вартiстю. Загальна сума зменшення статутного капiталу була спрямована на
формування загальних резервiв Банку. Вiдповiднi змiни до Статуту Банку були затвердженi
акцiонерами Банку 11 серпня 2014 р., i погодженi Нацiональним банком України 23 грудня 2014
року, та зареєстрованi Державним Реєстратором 30 грудня 2014. Вiдповiдно до чинного
законодавства та нормативно-правових актiв НКЦПФР Банк пiдготовив пакет документiв для
подання та отримання в НКЦПФР свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй нової номiнальної
вартостi.
Рух iнших резервiв включає:
Резерв переоцiнки будiвель
На 31 грудня 2012 р. 10 922
Переоцiнка будiвель 177
Ефект вiд вибуття основних засобiв
Коригування податкового ефекту вiд переоцiнки будiвель
На 31 грудня 2013 р. 11 066
Переоцiнка будiвель (3 429)
Ефект вiд вибуття основних засобiв
(2 121)
Коригування податкового ефекту вiд переоцiнки будiвель
На 31 грудня 2014 р. 6 492
18.

(33)

976

Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання

Юридичнi аспекти
В ходi звичайної операцiйної дiяльностi Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та
спорiв. Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов'язань, якi можуть виникнути внаслiдок
цих судових процесiв або спорiв, не матиме суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан
чи результати майбутньої дiяльностi Банку.
Оподаткування
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного i митного контролю, продовжують
змiнюватися. Положення законiв i нормативних актiв часто нечiткi, а їхнє тлумачення залежить
вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних

органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. Керiвництво вважає, що
його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Банку, є правильним, i
дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке регулює його
дiяльнiсть, i що Банк нарахував та сплатив усi належнi податки.
У той же час, iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi
сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому.
Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв є
недоцiльним.
Станом на 31 грудня 2014 р. керiвництво Банку вважає, що воно дотримується концепцiї
тлумачення вiдповiдного законодавства, й позицiя Банку стосовно податкових питань буде
пiдтримана.
Договiрнi та умовнi зобов'язання фiнансового характеру
Станом на 31 грудня договiрнi та умовнi фiнансовi зобов'язання Банку включали:
2014 р.
2013 р.
Зобов'язання Банку з кредитування
Безвiдкличнi невикористанi зобов'язання з кредитування
Гарантiї
282
557
282
6 550

-

5 993

Зобов'язання з операцiйної оренди
До 1 року
7 972 20 816
Вiд 1 до 5 рокiв
11 211 27 030
Договiрнi зобов'язання
1 080
Договiрнi та умовнi зобов'язання (до вирахування застави)
19 465 55 476
Мiнус: грошовi кошти, утримуванi в якостi забезпечення за гарантiями (Примiтка 16)
(239)
Договiрнi та умовнi зобов'язання 19 410 55 237
19.

Чистi комiсiйнi доходи

Чистi комiсiйнi доходи включають:
2014 р.
2013 р.
Розрахунково-касове обслуговування
Конвертацiя валюти 832
1 670
Гарантiї та акредитиви
220
376
Iнше 1 398 132
Комiсiйнi доходи
13 471 20 188

11 021 18 010

Процесiнг
(1 362) (1 499)
Розрахунково-касове обслуговування
(1 273) (1 520)
Гарантiї та акредитиви
(47) (56)
Iнше (471) (29)
Комiсiйнi витрати (3 153) (3 104)
Чистi комiсiйнi доходи
10 318 17 084
20.

Iншi доходи

(55)

Iншi доходи включають:
2014 р.
2013 р.
Доходи вiд операцiйної оренди
12 294 5 518
Дохiд вiд анулювання богу за iнвестицiйним контрактом
7 968 Штрафи отриманi 776
84
ПДВ, отриманий за активами, що отриманi назад у власнiсть у минулих перiодах
Iнше 447
167
Iншi доходи 21 485 9 571
21.

-

3 802

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати включають:
2014 р.
2013 р.
Заробiтна плата та iншi виплати працiвникам
35 502 51 979
Нарахування на заробiтну плату 11 057 16 032
Витрати на персонал 46 559 68 011
Оренда та утримання примiщень 22 244 31 874
Юридичнi та консультацiйнi послуги
10 980 39 557
Операцiйнi податки 4 513 2 145
Послуги зв'язку
2 681 3 781
Охорона
1 931 2 674
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 1 625 4 277
Витрати на вiдрядження та супутнi витрати
1 182 1 788
Ремонт та обслуговування основних засобiв
1 155 2 467
Витрати на iнкасацiю готiвки
449
846
Витрати на маркетинг та рекламу 354
1 855
Штрафи
204
313
Страхування 59
184
Навчання персоналу 15
7
Витрати на канцелярiю
306
777
Роялтi 576
272
Благодiйна дiяльнiсть
2
Iнше 2 953 3 558
Iншi операцiйнi витрати
51 227 96 377
22.

Збиток на одну акцiю

Збиток на одну акцiю був таким:
2014 р.
2013 р.
Збиток за рiк (440 711)
(183 721)
Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу (тисячi) 700 644
Збиток на одну акцiю, гривень
(0,63) (0,26)
23.

700 644

Управлiння фiнансовими ризиками

Вступ
Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу
виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв
контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а

кожний спiвробiтник у Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов'язаних з його
службовими обов'язками. Банку притаманнi фiнансовi ризики: кредитний ризик, ризик
лiквiдностi та ринковий ризик (останнiй включає торговi та неторговi ризики) та нефiнансовi
ризики. Банку також притаманнi операцiйнi ризики.
Процес незалежного контролю за ризиками не стосується ризикiв ведення дiяльностi, таких як
змiни в операцiйному середовищi, технологiях та галузi. Банк контролює такi ризики в процесi
стратегiчного планування.
Структура управлiння ризиками
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено мiж такими органами: Спостережна
Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), Кредитноiнвестицiйний комiтет, Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської
звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Спостережна Рада
Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками
й затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками.
Правлiння
Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за полiтику, процедури та управлiння ризиками Банку
та делегує окремi функцiї управлiння ризиками рiзним органам, що приймають рiшення, i
виконавчим органам у рамках структури управлiння ризиками Банку. Правлiння ухвалює
процедури, якi визначають цiлi та методологiї управлiння ризиками Банку, органiзацiйну
структуру та iєрархiю звiтування пiдроздiлiв управлiння ризиками Банку.
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами
КУАП вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та визначає рiвень ризику, прийнятний з
урахуванням цiлей Банку, рiвень ризику, що є оптимальним для забезпечення найкращих
фiнансових результатiв i характеристик обмеження ризикiв. КУАП вiдповiдає за розробку
полiтики з управлiння активами та зобов'язаннями, управлiння ризиком лiквiдностi та ринковим
ризиком. Крiм цього, КУАП установлює критерiї оцiнки ризикiв i прибутковостi операцiй i
визначає лiмiти та стандарти Банку з метою врiвноваження рiвня ризикiв i прибутковостi.
Кредитно-iнвестицiйний комiтет
Кредитно-iнвестицiйний комiтет бере участь у прийняттi рiшень стосовно надання кредитiв,
операцiй iз цiнними паперами, встановлення лiмiтiв для мiжбанкiвських операцiй i операцiй iз
цiнними паперами. Зокрема, щодо управлiння проблемними кредитами, кредитно-iнвестицiйний
комiтет розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких кредитiв.
Управлiння ризикiв
Управлiння ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур iз метою забезпечення
процесу незалежного контролю та оцiнки кредитного, ринкового, операцiйного ризикiв та
ризику лiквiдностi, а також для розробки та впровадження коригувальних/пом'якшувальних
заходiв.

Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi складає управлiнську фiнансову
звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку та внутрiшнiх користувачiв, займається
складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та контролю за їхнiм
виконанням, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту
Процеси управлiння ризиками в Банку та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку щорiчно
перевiряються вiддiлом внутрiшнього аудиту, який аналiзує як достатнiсть самих процедур, так i
їхнє дотримання Банком. Вiддiл внутрiшнього аудиту обговорює результати всiх перевiрок з
керiвництвом i доповiдає Правлiнню та Спостережнiй Радi щодо встановлених фактiв порушень
i надає рекомендацiї.
Системи оцiнки ризикiв та звiтностi
Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi
збитки, що, ймовiрно, виникнуть у ходi звичайної операцiйної дiяльностi, так i непередбачуванi
збитки, що є оцiнкою найбiльших фактичних збиткiв на основi статистичних моделей. У
моделях використовуються значення ймовiрностей, отриманi з минулого досвiду та скоригованi
з урахуванням економiчного середовища.
Монiторинг та контроль ризикiв переважно здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених
Банком та НБУ. Цi лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та ринкове середовище Банку, а також
рiвень ризику, що Банк готовий прийняти, додаткова увага також надається певним галузям.
Крiм цього, Банк контролює та оцiнює свою загальну здатнiсть нести ризики стосовно сукупної
позицiї за всiма видами ризикiв та операцiй.
Iнформацiя, отримана за всiма видами дiяльностi Банку, вивчається та обробляється з метою
аналiзу, контролю та виявлення ризикiв на раннiх етапах. Ця iнформацiя подається та
пояснюється Правлiнню та Спостережнiй Радi Управлiнням ризиками. Звiти щодо ризикiв
процентної ставки складаються не рiдше, нiж кожнi 10 (десять) днiв або щоденно та надаються
КУАП; аналiз кредитного ризику виконується щомiсячно та щоквартально, i його результати
надаються Кредино-iнветицiйному комiтету, Правлiнню та Спостережнiй Радi; аналiз ризику
лiквiдностi виконується щоденно; аналiз ризику, пов'язаного зi стабiльнiстю фiнансування, та
ризику концентрацiї (за валютами, галузями) виконується щотижнево.
Для всiх рiвнiв Банку складаються та розповсюджуються спецiальнi звiти щодо ризикiв з метою
забезпечення доступу всiх пiдроздiлiв Банку до детальної, необхiдної та актуальної iнформацiї.
Зниження ризику
В рамках загального процесу управлiння ризиками Банк використовує забезпечення, змiннi
процентнi ставки, похiднi фiнансовi iнструменти (деривативи), а також страхування для
управлiння валютними ризиками, ризиками, що виникають у зв'язку зi змiнами в процентних
ставках та курсах iноземних валют, а також ризиками змiни курсу акцiй, кредитними ризиками
та операцiйними ризиками.
Банк вимагає забезпечення за кредитами для зниження свого кредитного ризику. Використання

застави для страхування кредитiв дозволяє Банку контролювати активи у випадку дефолту
позичальникiв. Застава являє собою потенцiальне джерело повернення кредитних коштiв. Однак
рiшення Банку про видачу кредиту не зводиться виключно до наявностi застави чи гарантiї.
Кожне рiшення про видачу кредиту пiдтверджується багатостороннiм кредитним аналiзом, що
знижує кредитнi ризики та пiдвищує якiсть кредитного портфелю Банку.
Банк застосовує низку заходiв для повернення кредиту. Пiсля видачi Вiддiл кредитного
адмiнiстрування несе вiдповiдальнiсть за адмiнiстрування кредиту. Це включає в себе, зокрема,
постiйний монiторинг фiнансового стану позичальника, виконання позичальником фiнансових
зобов'язань, обумовлених кредитним договором, а також пошук нових можливостей спiвпрацi з
клiєнтами. Кредитний монiторинг є дуже важливим на етапi виплати кредиту, або ж у випадках,
якщо кредит став простроченим чи у випадках недотримання вимог до фiнансового стану
позичальника, умов договору застави, або ж фiнансових показникiв.
Надмiрна концентрацiя ризикiв
Концентрацiя виникає у випадку, коли декiлька контрагентiв здiйснюють аналогiчну
господарську дiяльнiсть або мають подiбнi економiчнi характеристики, що обумовлюють їх
здатнiсть виконувати договiрнi зобов'язання, якi зазнають однакового впливу змiн в
економiчних, полiтичних або iнших умовах. Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть
результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь. З метою уникнення
надмiрної концентрацiї ризикiв, внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi
цiльовi iндикатори збереження диверсифiкованого портфелю. Весь процес управлiння
кредитами здiйснюється за встановленою кредитною полiтикою.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик понесення Банком збитку в результатi невиконання договiрних
зобов'язань клiєнтами або контрагентами. Банк здiйснює управлiння та контроль кредитного
ризику шляхом встановлення лiмiтiв на суму ризику, який Банк готовий взяти на себе, стосовно
окремих контрагентiв та галузевої концентрацiї, а також шляхом монiторингу за дотриманням
встановлених лiмiтiв.
Банк запровадив процес перевiрки якостi кредитiв для забезпечення завчасного виявлення
можливих змiн кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи регулярний перегляд
забезпечення. Процедура перевiрки якостi кредитiв дозволяє Банку оцiнити розмiр потенцiйних
збиткiв за ризиками, яких вiн може зазнати, та вжити вiдповiдних заходiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти
Кредитний ризик, пов'язаний iз деривативами, обмежений їхньою справедливою вартiстю,
визнаною в звiтi про фiнансовий стан.
Ризики за зобов'язаннями з кредитування
Банк надає своїм клiєнтам гарантiї, за якими Банк має здiйснювати платежi вiд iменi цих
клiєнтiв. Суми таких платежiв зазвичай покриваються сумами грошового покриття або
забезпечуються заставою, аналогiчною заставi за кредитними операцiями. Такi гарантiї
наражають Банк на ризики, подiбнi до кредитних ризикiв, якi знижуються шляхом застосування
аналогiчних процедур i принципiв контролю ризикiв.

Максимальнi показники кредитного ризику за статтями звiту про фiнансовий стан, включаючи
похiднi iнструменти, представленi загальною сумою, без урахування ефекту зниження ризику
шляхом укладання генеральних угод про взаємозалiк i договорiв застави та пiсля вирахування
резервiв пiд зменшення корисностi, найкраще показанi в їхнiй балансовiй вартостi.
У разi вiдображення фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю суми, наведенi вище,
являють собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у
майбутньому в результатi змiн у вартостi.
Кредитна якiсть за категорiями фiнансових активiв
Банк управляє кредитною якiстю фiнансових активiв за допомогою внутрiшньої системи
присвоєння рейтингiв, виходячи з нормативiв НБУ:
- Високий рейтинг. До цiєї категорiї вiдноситься незначний кредитний ризик, що
характеризується мiцним фiнансовим станом позичальника i якiсним обслуговуванням боргу;
- Стандартний рейтинг. До цiєї категорiї вiдноситься незначний кредитний ризик, який однак
може зрости внаслiдок несприятливих умов; це стосується позичальникiв iз добрим фiнансовим
станом та доброю платiжною поведiнкою;
- Субстандартний рейтинг. До цiєї категорiї вiдноситься значний кредитний ризик, що
характеризується
слабким/поганим
фiнансовим
станом
позичальника
та
добрим/поганим/незадовiльним обслуговуванням боргу.
- Простроченi кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi, по вiдношенню до яких не визнано зменшення корисностi на iндивiдуальнiй
основi.
- Iндивiдуально оцiненi. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi або iншi ознаки зменшення корисностi, по вiдношенню до яких таке зменшення
корисностi визнано на iндивiдуальнiй основi.
У наведенiй нижче таблицi вiдображено кредитну якiсть за категорiями активiв, що стосуються
статей звiту про фiнансовий стан, пов'язаних iз кредитуванням, на основi системи кредитних
рейтингiв Банку.
31 грудня 2014 р.
дуально оцiненi
При-мiтки

Не простроченi та не знецiненi iндивiдуально
Всього
Високий рейтинг
Стандар-тний рейтинг

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кошти в кредитних установах
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
Кредити фiзичним особам 8
1 676
Всього
73 224 1 676
31 грудня 2013 р.
дуально оцiненi
При-мiтки

-

Простро-ченi IндивiСубстан-дартний рейтинг

6
7

46 316 26 908 -

-

8
1 673
1 673

1 676
333 733
333 733

78
190 114
190 192
1 595 143 619
146 890
337 082
410 306

Не простроченi та не знецiненi iндивiдуально
Всього
Високий рейтинг
Стандар-тний рейтинг

-

46 316
26 908

Простро-ченi IндивiСубстан-дартний рейтинг

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6
229 116
229 116
Кошти в кредитних установах
7
40 638 40 638
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
8
9 081 333 900
199 911
5 718 686
338
1 234 948
Кредити фiзичним особам 8
5 366 281 614
542
29 528 369 852
686 902
14 447 615 514
200 453
35 246 1 056 190
1 921 850
Всього
284 201
615 514
200 453
35 246 1 056 190
2 191 604
Полiтика Банку передбачає ведення чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за кредитним
портфелем. Це спрощує сфокусоване управлiння застосованими ризиками та порiвняння
кредитних ризикiв у розрiзi всiх напрямкiв дiяльностi, географiчних регiонiв та продуктiв.
Система рейтингiв пiдтримується рiзними фiнансовими аналiтиками з урахуванням обробленої
ринкової iнформацiї для встановлення визначальних факторiв оцiнки, пов'язаного з
контрагентами ризику. Всi внутрiшнi рейтинги ризикiв формуються спецiально для рiзних
категорiй i створюються згiдно з рейтинговою полiтикою Банку. Вiдповiднi рейтинги ризикiв
регулярно аналiзуються.
Аналiз прострочених, але не знецiнених на iндивiдуальнiй основi кредитiв за категорiями
фiнансових активiв
31 грудня 2014 р.
До
30 днiв
Вiд 31 до 60
днiв Вiд 61 до 90
днiв Всього
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
78
Кредити фiзичним особам 573
77
Всього 651
77
945
1 673

945

78
1 595

31 грудня 2013 р.
До
30 днiв
Вiд 31 до 60
днiв Вiд 61 до 90
днiв Всього
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
4 138 323
1 257 5 718
Кредити фiзичним особам 23 930 1 078 4 520 29 528
Всього 28 068 1 401 5 777 35 246
Аналiз зменшення корисностi
Основними моментами, що аналiзуються при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, є будь-якi
вiдомi труднощi з фiнансовими потоками у контрагентiв, погiршення кредитного рейтингу або
прострочення сплати основної суми боргу чи нарахованих процентiв. Банк здiйснює аналiз
зменшення корисностi на двох рiвнях: створення резервiв, що оцiнюються на iндивiдуальнiй
основi, та резервiв, що оцiнюються на сукупнiй основi.
Резерв пiд зменшення корисностi, визнаний на iндивiдуальнiй основi
Банк встановлює розмiр резерву, вiдповiдний для кожного окремо суттєвого кредиту на

iндивiдуальнiй основi, визначаючи, чи перевищує розмiр очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв балансову вартiсть на звiтну дату. Питання, що розглядаються при визначеннi суми
резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть повернутись
до нормальних результатiв дiяльностi пiсля виникнення фiнансових труднощiв, очiкуванi
грошовi надходження у разi зупинення бiзнесу та/або банкрутства, наявнiсть iншої фiнансової
пiдтримки та можливу вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових
потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi
непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги.
Резерв пiд зменшення корисностi, визнаний на сукупнiй основi
Банк визначає суму резерву пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам, що не є окремо
суттєвими (включаючи кредитнi картки, iпотечнi кредити та незабезпеченi споживчi кредити), а
також окремих суттєвих кредитiв, стосовно яких iще немає об'єктивних ознак зменшення
корисностi, на сукупнiй основi. Банк аналiзує резерви пiд зменшення корисностi на кожну звiтну
дату, при цьому кожний кредитний портфель перевiряється окремо.
В ходi аналiзу резерву пiд зменшення корисностi кредитiв на сукупнiй основi Банк враховує
зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об'єктивних ознак
зменшення корисностi окремих кредитiв. Збитки вiд зменшення корисностi визначаються з
урахуванням збиткiв у портфелi у попереднiх перiодах, а також iмовiрностi зменшення
корисностi кредитного портфелю виходячи зi статусу його обслуговування та статистики
мiграцiї прострочених сум у попереднiх перiодах.
Аналiз фiнансових гарантiй та створення вiдповiдних резервiв здiйснюються аналогiчним до
кредитiв чином.
Географiчна концентрацiя
Географiчна концентрацiя монетарних активiв та зобов'язань Банку представлена нижче:
2014 р.
2013 р.
Україна
Країни-члени ОЕСР Банки країн СНД та iншi iноземнi банки Всього
Україна
Країни-члени ОЕСР Банки країн СНД та iншi iноземнi банки Всього
Активи:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 44 584 3 382 111
48 077 231 286
49 907 2 440 283
633
Кошти в кредитних установах
26 908 26 908 40 638 40 638
Кредити клiєнтам 74 720 74 720 1 453 254
1 453 254
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 11
11
12
12
Iншi активи 1 385 1 385 945
2
10
957
147 608
3 382 111
151 101
1 726 135
49 909 2 450 1 778 494
Зобов'язання:
Кошти кредитних установ 143 675
64
143 739
998
196
998 196
Кошти клiєнтiв
74 209 602
101 831
176 642
812 139
2 611 7 318 822
068
Iншi зобов'язання 160
160
3 574 3 574
218 044
602
101 895
320 541
815 713
2 611 1 005 514
1 823
838
Чиста балансова позицiя (70 436)
2 780 (101 784)
(169 440)
910 422
47

298

(1 003 064))

(45 344)

Ризик лiквiдностi та управлiння джерелами фiнансування
Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Банку виконати свої зобов'язання при настаннi
строку їх погашення в ходi звичайної господарської дiяльностi та в непередбачених умовах. Для
обмеження цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування
додатково до фiнансування за рахунок основної депозитної бази, управляє активами з
урахуванням лiквiдностi та здiйснює щоденний монiторинг майбутнiх грошових потокiв i
лiквiдностi. Це включає оцiнку очiкуваних грошових потокiв i наявнiсть високолiквiдної
застави, яка за необхiдностi може бути використана для забезпечення додаткового
фiнансування.
Банк утримує портфель рiзних високолiквiдних активiв, що можуть бути легко реалiзованi в разi
непередбаченого призупинення грошових потокiв. Банк також має угоди про кредитнi лiнiї, якi
вiн може використовувати з огляду на потреби лiквiдностi. Крiм цього, Банк має грошовий
депозит (обов'язковий резерв) в НБУ, сума якого залежить вiд розмiру залучених вiд клiєнтiв
коштiв.
Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє нею на автономнiй основi, ?рунтуючись на певних
нормативах лiквiдностi, встановлених НБУ. Станом на 31 грудня зазначенi нормативи були
такими:
2014 р., %
2013 р., %
Н4 "Норматив миттєвої лiквiдностi" (активи, що пiдлягають отриманню чи реалiзацiї протягом
одного дня / зобов'язання, що пiдлягають погашенню на вимогу - не нижче за 20%) 160,35
133,71
Н5 "Норматив поточної лiквiдностi" (активи, що пiдлягають отриманню чи реалiзацiї протягом
30 днiв / зобов'язання, що пiдлягають погашенню протягом 30 днiв - не нижче за 40%)
150,30 115,39
Н6 "Норматив короткострокової лiквiдностi" (готiвковi кошти, залишки на ностро-рахунках у
банках, банкiвськi метали, вимоги до банкiв iз залишковим строком погашення до 1 року, веселi
та облiгацiї iз залишковим строком погашення до 1 року /залишки на поточних рахунках
клiєнтiв, строковi депозити, борговi зобов'язання та зобов'язання iз залишковим строком
погашення до 1 року - не нижче за 60%) 86,40 114,10
Аналiз фiнансових зобов'язань за строками до дати погашення
У наведенiй нижче таблицi вiдображено види та строки погашення фiнансових зобов'язань
Банку станом на 31 грудня 2014 i 2013 рр. на основi договiрних недисконтованих зобов'язань iз
виплати коштiв. Зобов'язання, що пiдлягають погашенню на вимогу, вважаються такими, що
пiдлягають виплатi негайно. Банк очiкує, що бiльшiсть клiєнтiв не вимагатимуть виплат на дату,
яку зазначено у таблицi, тому таблиця не вiдображає очiкуванi грошовi потоки, розрахованi на
базi iсторичної iнформацiї щодо вимог за поточними та строковими коштами клiєнтiв.
Фiнансовi зобов'язання
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12
мiсяцiв
Вiд 1 до 5
рокiв Понад
5 рокiвВсього
На 31 грудня 2014 р.
Кошти кредитних установ 11 230 19 168 145 960
Кошти клiєнтiв
73 402 2 389 5 882 100 919

176 359
182 591

Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання
950

84 632 21 557 151 842

Фiнансовi зобов'язання
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12
мiсяцiв
Вiд 1 до 5
рокiв Понад
5 рокiвВсього
На 31 грудня 2013 р.
Кошти кредитних установ 3 579 111 912
699 174
244 287
Кошти клiєнтiв
349 805
75 870 503 154
14 456 943 285
Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання 353 384
187 782
743 2 002 237

100 919

358

1 058 952
1 202 328

258

У наведенiй нижче таблицi вiдображено строки погашення договiрних та умовних фiнансових
зобов'язань Банку, що передбаченi вiдповiдними договорами (Примiтка 18).
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12
мiсяцiв
Вiд 1 до 5
рокiв Понад
5 рокiвВсього
2014 р.
25
257
2013 р.
5 721 307
522

-

282
6 550

Банк вважає, що йому не доведеться виконати всi умовнi зобов'язання до закiнчення строку дiї
вiдповiдних угод. Спроможнiсть Банку погашати свої зобов'язання залежить вiд спроможностi
реалiзувати еквiвалентну суму активiв за однаковий перiод часу.
Аналiз за строками погашення не вiдображає iсторичної стабiльностi поточних рахункiв. Їхнє
закриття вiдбувається протягом бiльшого перiоду часу, нiж зазначено у таблицях вище. Цi
залишки включаються до сум, належних до сплати протягом строку до трьох мiсяцiв, у
наведених таблицях.
Стаття "Кошти клiєнтiв" включає строковi депозити фiзичних осiб. Згiдно з українським
законодавством, Банк зобов'язаний виплатити такi депозити на вимогу вкладника (Примiтка 16).
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик змiни справедливої вартостi або майбутнiх грошових потокiв
фiнансових iнструментiв унаслiдок коливання ринкових змiнних, як-от процентнi ставки,
обмiннi курси валют та вартiсть капiталу. Банк не має значної концентрацiї ринкового ризику,
окрiм концентрацiї iноземних валют.
Ринковий ризик - неторговий портфель
Процентний ризик
Процентний ризик виникає внаслiдок можливостi того, що коливання процентних ставок
впливатиме на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентна маржа за активами та зобов'язаннями, що мають рiзнi строки погашення, може
збiльшитись або зменшитись у результатi змiни ринкових процентних ставок. Банк здiйснює
управлiння процентним ризиком шляхом збалансування своїх позицiй за процентними ставками,

що забезпечує Банку позитивну процентну маржу, та шляхом використання плаваючих ставок за
кредитами з метою хеджування процентного ризику.
КУАП здiйснює постiйну оцiнку процентного ризику шляхом монiторингу тенденцiй на ринку
та коригування процентних ставок за рiзними банкiвськими продуктами, а також шляхом змiни
строкiв за продуктами, що пропонуються Банком. Управлiння ризиками та КУАП розглядає
дохiднiсть/ставки та розрив у строках виплати за активами та зобов'язаннями. Управлiння
економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi здiйснює монiторинг поточної фiнансової
позицiї, здiйснює аналiз чутливостi до змiн процентних ставок та їх впливу на прибутковiсть.
Наведена нижче таблиця вiдображає чутливiсть звiту про прибутки та збитки Банку до
можливих об?рунтованих змiн у процентних ставках, при незмiнному значеннi всiх iнших
змiнних.
Чутливiсть звiту про прибутки та збитки вiдображає вплив припустимих змiн у процентних
ставках на чистий процентний дохiд Банку за один рiк, визначений на основi плаваючої
процентної ставки за неторговими фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями,
наявними станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв. Чутливiсть капiталу визначається шляхом
переоцiнки фiнансових активiв iз фiксованою процентною ставкою станом на 31 грудня 2014 та
2013 рр. з урахуванням впливу припустимих змiн у процентних ставках на основi припущення
щодо паралельного перемiщення на кривiй доходностi.
Валюта
2014 р.
2014 р.
2014 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
Гривня
Долар США
Євро 1,00%

Збiльшення у базисних пунктах,
Вплив на чистий процентний дохiд,
Вплив на капiтал,
Збiльшення у базисних пунктах,
Вплив на чистий процентний дохiд,
Вплив на капiтал,
1,00% 91
1,00% (745) 1,00% (1 104) 1,00% (683) 1,00% (14) -

Валюта
Зменшення у базисних пунктах, Вплив
на
чистий
процентний
дохiд,
Вплив на капiтал, Зменшення у базисних пунктах, Вплив на чистий процентний
дохiд, Вплив на капiтал,
2014 р.
2014 р.
2014 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
Гривня
-1,00% (91) -1,00% 745
Долар США -1,00% 1 104 -1,00% 683
Євро -1,00% -1,00% 14
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик, пов'язаний iз впливом коливання обмiнних курсiв на вартiсть
фiнансових iнструментiв. Правлiння Банку встановлює лiмiти щодо рiвня ризику за позицiями в
iноземнiй валютi згiдно з вимогами НБУ. Монiторинг позицiй здiйснюється на щоденнiй основi.
У наведених нижче таблицях зазначенi валюти, що наражають Банк на значний ризик станом на
31 грудня 2014 i 2013 рр., з огляду на неторговi монетарнi активи та зобов'язання й прогнозованi
грошовi потоки. Аналiз полягає у визначеннi впливу можливих змiн в обмiнних курсах
iноземних валют до гривнi, при незмiнному значеннi всiх iнших змiнних, на звiт про прибутки
та збитки Банку (внаслiдок наявностi неторгових монетарних активiв та зобов'язань, чия

справедлива вартiсть є чутливою до змiн обмiнних курсiв валют). Вплив на капiтал не
вiдрiзняється вiд впливу на звiт про прибутки та збитки. Наведене у таблицi вiд'ємне значення
вiдображає потенцiйне чисте зменшення у звiтi про прибутки та збитки чи капiталi, а позитивнi
значення вiдображають потенцiйне чисте збiльшення.
Валюта
Збiльшення обмiнного курсу, %
2014 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2014 р.
Збiльшення обмiнного курсу, %
2013 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2013 р.
Долар США 1%
(867) +2,25%
3 449
Євро 1%
(2)
+9,59%
719
Росiйський рубль
1%
2
+10,63%
(124)
Валюта
Зменшення обмiнного курсу, %
2014 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2014 р.
Зменшення обмiнного курсу, %
2013 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2013 р.
Долар США -1% 867
-2,25% (3 449)
Євро -1% 2
-9,59% (719)
Росiйський рубль
-1% (2)
-10,63%
124
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - це ризик втрати внаслiдок вiдмови системи, помилки персоналу,
шахрайства чи зовнiшнiх подiй. У разi збоїв у системi внутрiшнього контролю операцiйний
ризик може спричинити шкоду репутацiї, мати правовi чи законодавчо-нормативнi наслiдки або
призвести до фiнансових збиткiв. Банк не може розраховувати на усунення всiх операцiйних
ризикiв, але може управляти цими ризиками шляхом застосування системи контролюючих
елементiв, а також монiторингу потенцiйних ризикiв та вiдповiдного реагування на них.
Система контролю передбачає ефективний розподiл обов'язкiв, доступу, повноважень та
процедур узгодження, навчання персоналу, а також процедур здiйснення оцiнок, включаючи
проведення внутрiшнього аудиту.
24.

Оцiнка справедливої вартостi

Процедури оцiнки справедливої вартостi
Облiкова полiтика Банку визначає процедури оцiнки справедливої вартостi основних засобiв,
iнвестицiйної нерухомостi, утримуваних для продажу активiв та наявних для продажу цiнних
паперiв.
Банк здiйснює регулярну щорiчну оцiнку зазначених вище активiв, залучаючи до цього як
внутрiшнiх, так i зовнiшнiх оцiнювачiв. Залучення останнiх затверджується Правлiнням Банку
на запит Головного бухгалтера. Для вибору оцiнювачiв органiзовується тендер; серед критерiїв
вiдбору - знання ринку, репутацiя, незалежнiсть та дотримання професiйних стандартiв.
Внутрiшнi оцiнювачi здiйснюють перевiрку бiльшостi iнформацiї, застосованої пiд час останньої
оцiнки, шляхом узгодження оцiночних розрахункiв iз договорами та iншою вiдповiдною
документацiєю. Робиться вiдповiдний аналiз змiн справедливої вартостi кожного активу з

використанням належних зовнiшнiх джерел для визначення ступеня доцiльностi таких змiн.
Надалi результати оцiнки затверджуються Правлiнням пiсля обговорення ключових припущень,
використаних пiд час оцiнки.
Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Банк визначив класи активiв та
зобов'язань на основi їхнього характеру, специфiки та ризикiв, а також рiвня iєрархiї методiв
оцiнки справедливої вартостi, як зазначено вище.
Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi станом на 31 грудня 2014 р.
Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Котирування
на активних ринках
(Рiвень 1)
Суттєва iнформацiя, спостережувана на ринку
(Рiвень 2)
Суттєва iнформацiя, не спостережувана на ринку
(Рiвень 3)
Всього
Активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю
Iнвестицiйна нерухомiсть 12 314 12 314
Основнi засоби ? будiвлi Активи на продаж 266 416
266 416
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 077 Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу - акцiї
Кошти в кредитних установах
26 908 Кредити клiєнтам 34 062 34 062

48 077
26 908

11

11

Зобов'язання, чию справедливу вартiсть розкрито
Кошти кредитних установ 149 760
149 760
Кошти клiєнтiв
136 647
136 647
Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi станом на 31 грудня 2013 р.
Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Котирування
на активних ринках
(Рiвень 1)
Суттєва iнформацiя, спостережувана на ринку
(Рiвень 2)
Суттєва iнформацiя, не спостережувана на ринку
(Рiвень 3)
Всього
Активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю
Iнвестицiйна нерухомiсть 519 319
519 319
Основнi засоби ? будiвлi 18 544 18 544
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти та їх еквiваленти 283 633
283 633
Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу - акцiї
12
Кошти в кредитних установах
40 638 40 638
Кредити клiєнтам 1 546 463
1 546 463

12

Зобов'язання, чию справедливу вартiсть розкрито
Кошти кредитних установ 945 515
945 515
Кошти клiєнтiв
817 393
817 393
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що не вiдображаються за справедливою
вартiстю
У таблицi нижче порiвнюються балансова вартiсть та справедлива вартiсть фiнансових
iнструментiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi Банку не за справедливою вартiстю, за їх
категорiями. Таблиця не вiдображає справедливої вартостi нефiнансових активiв та
нефiнансових зобов'язань.
Балансова вартiсть,
2014 р.
Справедлива вартiсть,
2014 р.
Невизнаний
(збиток)/ прибуток,
2014 р.
Балансова вартiсть,
2013 р.
Справедлива вартiсть,
2013р. Невизнаний
(збиток)/ прибуток,
2013р.
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 077 48 077 283 633
283 633
Кошти в кредитних установах
26 908 26 908 40 638 40 638 Кредити клiєнтам 74 720 34 062 (40 658)
1 453 254
1 546 463
93 209
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 11
11
12
12
Фiнансовi зобов'язання
Кошти кредитних установ 143 739
149 760
(6 021) 998 196
945 515
52
681
Кошти клiєнтiв
176 642
136 647
39 995 822 068
817 393
4 675
Усього невизнанi змiни в нереалiзованiй справедливiй вартостi
(6 684)
150 565
Методи оцiнки та припущення
Нижче описанi методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої
вартостi фiнансових iнструментiв, якi ще не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй
звiтностi.
Активи, чия справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi
Припускається, що балансова вартiсть лiквiдних або короткострокових (до трьох мiсяцiв)
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює справедливiй вартостi. Це
припущення також застосовується до вкладiв на вимогу i ощадних рахункiв без встановленого
строку погашення.
Торговi цiннi папери та iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу
Торговi цiннi папери та iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу, вартiсть яких
визначається за допомогою методики оцiнки або моделей цiноутворення, представленi головним

чином акцiями i борговими цiнними паперами, що не котируються на ринку. Вартiсть цих
цiнних паперiв визначається за допомогою моделей, якi iнодi включають виключно данi, що
спостерiгаються на ринку, а iнодi - данi, що спостерiгаються на ринку, та тi, що не
спостерiгаються на ринку. Вихiднi данi моделей, що не спостерiгаються на ринку, включають
припущення щодо майбутнiх фiнансових результатiв об'єкта iнвестицiй, характеру його ризикiв,
а також економiчнi припущення, що стосуються галузi та географiчного мiсцезнаходження, де
об'єкт iнвестицiй здiйснює свою дiяльнiсть.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що вiдображенi за амортизованою вартiстю
Справедлива вартiсть векселiв та облiгацiй, що котируються на ринку, ?рунтується на
котируваннях станом на звiтну дату. Справедлива вартiсть iнструментiв, що не котируються на
ринку, кредитiв клiєнтам, депозитiв клiєнтiв, коштiв у кредитних установах i коштiв НБУ та
кредитних установ, а також iнших фiнансових активiв та зобов'язань, зобов'язань за фiнансовою
орендою оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз використанням
процентних ставок, що наразi наявнi для заборгованостi на аналогiчних умовах, за аналогiчного
кредитного ризику та з аналогiчними строками, що залишилися до погашення.
Iнвестицiйна нерухомiсть та активи, наявнi для продажу
Банк визначає справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi та активiв наявних для продажу
на основi ринкового методу. При застосуваннi ринкового методу використовуються цiни та iнша
вiдповiдна iнформацiя, створенi у результатi ринкових перетворень, iз залученням iдентичних
чи порiвняльних активiв. Оцiнка здiйснюється згiдно з МСФЗ (IFRS) 13.
Основнi засоби ? будiвлi
Протягом року справедлива вартiсть основних засобiв визначалася на основi ринкового
порiвняльного методу, ?рунтуючись на ринкових цiнах, суттєво скоригованих з урахуванням
вiдмiнностей у характерi, розташуваннi чи станi того чи iншого об'єкту. На кiнець року Банк не
мав в складi основних засобiв будiвель.
Змiни в активах та зобов'язаннях Рiвня 3, вiдображуваних за справедливою вартiстю
У таблицях нижче подано узгодження сум активiв та зобов'язань Рiвня 3, вiдображуваних за
справедливою вартiстю, станом на початок та на кiнець перiоду:
На
1 сiчня
2014 р.
Всього прибуток/ (збиток), вiдображе-ний у складi прибутку або збитку
Всього прибуток/ (збиток), вiдображений у складi iншого сукупного доходу Полiп-шення
Продажi
Розрахунки На
31 грудня 2014 р.
Активи
Iнвестицiйна нерухомiсть 519 319
67 839 (2 192) 147
(337 109)
(235 690)
12
314
Активи на продаж (20 209)
(15 541)
302 166
266 416
Основнi засоби ? будiвлi 18 544 (12 832)
(5 712) 537 863
47 630 (2 192) 147
(365 482)
60 764 278 730

На
1 сiчня
2013 р.
Всього прибуток/ (збиток), вiдображе-ний у складi прибутку або збитку
Всього прибуток/ (збиток), вiдображений у складi iншого сукупного доходу Придбання
Продажi
Розрахунки На
31 грудня 2013 р.
Активи
Iнвестицiйна нерухомiсть 290 721
(12 742)
78 458
162 882
519
319
Основнi засоби ? будiвлi 24 646 (166) 177
5
(6 118) 18 544
315 367
(12 908)
177
78 463
156 764
537 863
25.

Активи та зобов'язання за строками вiдшкодування

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками
їхнього очiкуваного вiдшкодування або погашення. Iнформацiя про договiрнi недисконтованi
зобов'язання Банку стосовно погашення наведена у Примiтцi 23 "Управлiння фiнансовими
ризиками".
2014 р.
2013 р.
До 1 року
Понад
1 рiк Всього До 1 року
Понад
1 рiк Всього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 077 48 077 283 633
Кошти в кредитних установах
26 908 26 908 40 638 Кредити клiєнтам 17 487 57 233 74 720 185 599
1 267 655
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 11
11
12
Основнi засоби
7 886 7 886 56 283 56 283
Нематерiальнi активи
684
684
719
719
Iнвестицiйна нерухомiсть 12 314 12 314 519 319
Активи наявнi для продажу 266 416
266 416
Поточний актив iз податку на прибуток 1 392 1 392 1 107
Iншi активи 37 944 37 944 77 128 77 128
Всього 410 549
65 803 476 352
588 117
1 843 976

283 633
40 638
1 453 254
12
519 319
1 107
2 432 093

Зобов'язання
Кошти кредитних установ 5 984 137 755
143 739
101 807
896 389
998
196
Похiднi фiнансовi зобов'язання
228
228
Кошти клiєнтiв
74 699 101 943
176 642
393 777
428 291
822 068
Iншi зобов'язання 4 781 4 781 18 136 18 136
Всього 85 692 239 698
325 390
513 720
1 324 680
1 838 400
Чиста позицiя324 857
(173 895)
150 962
74 397 519 296
593 693
26.

Операцiї зi зв'язаними сторонами

У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язаними
вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на

операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку
вiдносин зi зв'язаними сторонами до уваги береться сутнiсть цих вiдносин, а не лише юридична
форма.
Зв'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводилися б мiж незв'язаними сторонами.
Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятися вiд умов операцiй мiж незв'язаними сторонами.
Обсяги операцiй, залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами на кiнець року та вiдповiднi
суми доходiв i витрат за рiк були такими:
2014 р.
2013 р.
Акцiонери Банку
Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий
управлiнь-ський
персонал
Акцiонери Банку
Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий
управлiньський персонал
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 1 сiчня
981
4 028 Змiни протягом року (981) (3 047) Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 981
Кредити, не погашенi станом на
1 сiчня, всього
210
598
Кредити, наданi протягом року
Переведення (внаслiдок змiн у структурi зв'язаних сторiн)
(239)
Погашення кредитiв протягом року
(210)
Кредити, не погашенi станом на
31 грудня, всього
210
Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 грудня
(6)
Кредити, не погашенi станом на 31 грудня, чиста вартiсть
204
Процентнi доходи за кредитами 9
-

-

75
-

-

-

-

(224)

-

-

-

-

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Кошти клiєнтiв станом на 1 сiчня 3 098 1 255 4 595
Переведення (внаслiдок змiн у структурi зв'язаних сторiн)
142
Отриманi протягом року 14 236 12 391 38 571 8 998
Погашенi протягом року (14 268)
(12 965)
Кошти клiєнтiв станом на
31 грудня
126
3 098 1 255
Процентнi витрати за коштами клiєнтiв (165) (39) -

1 725
(3 066) (555) -

-

Кошти кредитних установ станом на 1 сiчня
998 132
Переведення (внаслiдок змiн у структурi зв'язаних сторiн)

-

64

(40 068)
(940) (154)

(737 184)

Курсовi рiзницi
424 778
Проценти нарахованi
7 710 14 774 Проценти сплаченi (7 973) (14 577)
Погашенi протягом року (685 463)
(119 896)
Отриманi протягом року 180 804
Кошти кредитних установ станом на 31 грудня
-

(9 610)

937 027
(64)

998 132

64

-

64

-

Процентнi витрати за коштами кредитних установ
Iншi доходи Комiсiйнi доходи
Комiсiйнi витрати
Витрати на оренду

9
1 206
-

-

(67)

55
(2)
-

-

(7 973) -

-

(14 771)

-

(370)

Винагорода ключовому управлiнському персоналу включає таке:
2014 р.
2013 р.
Заробiтна плата та iншi короткостроковi виплати 4 461 4 737
Витрати на соцiальне страхування 411
424
Всього виплати ключовому управлiнському персоналу 4 872 5 161
27.

Достатнiсть капiталу

Банк утримує та активно управляє власним капiталом для покриття ризикiв, притаманних
банкiвськiй дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед
iншого, нормативiв, установлених Базельською угодою 1988 року, та нормативiв, установлених
НБУ.
Протягом 2014 року Банк повнiстю дотримувався всiх зовнiшнiх вимог щодо капiталу.
Першочерговими цiлями управлiння капiталом Банку є забезпечення дотримання зовнiшнiх
вимог до капiталу та утримання високих кредитних рейтингiв i належних нормативiв капiталу з
метою забезпечення дiяльностi та максимального збiльшення вартостi акцiй.
Банк управляє структурою капiталу та вiдповiдно змiнює її з огляду на змiни в економiчних
умовах та характеристиках ризикiв, пов'язаних з його дiяльнiстю. З метою пiдтримання або
змiни структури капiталу Банк може коригувати суми виплат дивiдендiв акцiонерам, повернути
капiтал акцiонерам або випустити дольовi цiннi папери. Жодних змiн у цiлях, полiтицi та
процесах у порiвняннi з попереднiми роками не вiдбулося.
Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами НБУ
Згiдно з вимогами НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi
10% вiд суми активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований згiдно з вимогами НБУ.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр показник достатностi капiталу Банку складав:
2014 р.
Основний капiтал
Додатковий капiтал
Всього капiтал

2013 р.
138 727
717 346
7 773 8 873
146 500
726 219

Активи, зваженi з урахуванням ризику
Показник достатностi капiталу

462 877

31,65%

2 250 446

32,27%

Норматив достатностi капiталу згiдно з Базельською угодою 1988 року

Показник достатностi капiталу, розрахований згiдно з Базельською угодою 1988 року, станом на
31 грудня складав:
2014 р.
Капiтал 1-го рiвня
Капiтал 2-го рiвня
Всього капiтал

2013 р.
144 470
582 627
6 492 11 066
150 962
593 693

Активи, зваженi з урахуванням ризику 440 869
2 528 860
Показник достатностi капiталу першого рiвня 32,77%
23,04%
Всього показник достатностi капiталу
32,24%
23,48%
28.

Подiї пiсля звiтного перiоду

Нестабiльнiсть полiтично-економiчної ситуацiї в країнi продовжує негативно впливати на
функцiонування банкiвської системи, про що йдеться у Примiтцi 2 до цiєї фiнансової звiтностi.
Девальвацiя гривнi з початку року досягла 140-150%. Нацiональний Банк України подовжив ряд
адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, операцiї на мiжбанкiвському ринку,
обмеження на максимальну суму видачi депозитiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi тощо.
Пiсля дати балансу у Банку збереглася тенденцiя до зниження активiв шляхом реалiзацiї
проблемних та неприбуткових активiв. Банк продовжує виконання своїх зобов'язань перед
клiєнтами та контрагентами та має значний запас лiквiдних коштiв.
Iншi подiї, якi можуть бути суттєвими для користувачiв фiнансової звiтностi Банку, за перiод iз
звiтної дати до дати затвердження фiнансової звiтностi, не вiдбувалися. Зокрема, не вiдбувалося:
об'єднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного
придбання або реструктуризацiї активiв, прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що
могли б спричинити виникнення суттєвих фiнансових зобов'язань Банку.

Вiд iменi Правлiння Банку пiдписано та затверджено до випуску:
Вадим Полiщук
Василь Хавдiй

Голова Правлiння
Головний бухгалтер

12 березня 2015 року

