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

Кузовкiн I.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КIПРУ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
19358784
1.4. Місцезнаходження емітента
03035, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Урицького, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0442511214, 0445942859
1.6. Електронна поштова адреса емітента
bank@ua.bankofcyprus.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2013
(дата)

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

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

www.bankofcyp
rus.com.ua
в мережі Інтернет 30.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
X
фінансової звітності
29. 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)
30. Примітки:
1.е) У звiтному роцi рейтингове оцiнювання банку не проводилось.
1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюються, оскiльки емiтент є
акцiонерним товариством.
7. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, оскiльки протягом звiтного та попереднього
перiодiв дивiденди по акцiях не нараховувалися та не виплачувалися.
9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск
облiгацiй.
9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки емiтент не
здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.
9.г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не
здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
9.д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, оскiльки емiтент
сертифiкати цiнних паперiв не видавав (акцiї випущенi в бездокументарнiй формi).
11.б) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не заповнюється, оскiльки емiтент
здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
11.г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не
заповнюється, 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.
11.г) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, 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.
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не
надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
25.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

облiку не заповнюється, оскiльки емiтент за 2012 рiк складав фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск
цiльових облiгацiй.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КIПРУ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "БАНК КIПРУ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03035
3.1.5. Область, район
Київська обл. Солом'янський р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Урицького, 45
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 № 376756
3.2.2. Дата державної реєстрації
21.10.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Солом'янська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
700 643 600
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
700 643 600
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне Управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32000194101
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
"Citibank", США; "Commerzbank AG", Нiмеччина; BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LIMITED, Кiпр
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
64.19 - Iншi види грошового посередництва
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4
5

Банкiвськi послуги

106
19.10.2011 Нацiональний банк України безстрокова
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
Опис
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть".
Валютнi операцiї
106
19.10.2011 Нацiональний банк України безстрокова
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком.
Власник цiєї Генеральної лiцензiї зобов'язаний дотримуватися
Опис
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 №185105 17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних з 17.10.2012
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку необмежен
торгiвлi цiнними паперами
ий
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Строк дiї лiцензiїї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №185106 17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних з 17.10.2012
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку необмежен
торгiвлi цiнними паперами
ий
Дилерська дiяльнiсть
Опис
Строк дiї лiцензiїї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №185107 17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних з 17.10.2012
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку необмежен
торгiвлi цiнними паперами
ий
Андеррайтинг
Опис
Строк дiї лiцензiїї з 17.10.2012 необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №185168 17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних з 17.10.2012
фондовому ринку - депозитарна
паперiв та фондового ринку необмежен
дiяльнiсть Депозитарна
ий
дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв
Опис
Строк дiї лiцензiїї з 17.10.2012 необмежений.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД).
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса,32-б, примiщення №61.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною
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 "БАНК КIПРУ" є повноправним
учасником (членом) цiєї асоцiацiї 12 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 "Українськi фондовi торговцi".
Місцезнаходження об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" є
вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Метою дiяльностi Асоцiацiї є: - створення та
розвиток ефективного саморегулювання через встановлення i впровадження високих стандартiв
професiйної вiдповiдальностi для всiх членiв Асоцiацiї, а також керiвникiв членiв Асоцiацiї та
працiвникiв, якi безпосередньо здiйснюють операцiї з цiнними паперами; - представництво та
захист iнтересiв членiв Асоцiацiї та фахiвцiв членiв Асоцiацiї в органах державної влади та
управлiння; - надання iнформацiйної, методичної, правової, методологiчної, технiчної пiдтримки
членам Асоцiацiї; - впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами
Асоцiацiї, членами Асоцiвцiї та iх клiєнтами; - професiйна пiдготовка та пiдвищення
квалiфiкацiї фiхiвцiв членiв Асоцiацiї, уповноважених здiйснювати операцiї з цiнними паперами
та iн. ПАТ "БАНК КIПРУ" 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: Асоцiацiя "Фондове Партнерство".
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса,31.
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" (ранiше - Асоцiацiя "ПФТС") створена в лютому 1996 року i є
вiдкритим добровiльним неприбутковим об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв. Асоцiацiя ставить своєю цiллю сприяння розвитку вiдкритого i рiвно-доступного
фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення дiяльностi на фондовому ринку,
впровадження правил i стандартiв професiйної поведiнки, захист iнтересiв своїх членiв,
пiдтримання належного балансу мiж iнтересами членiв Асоцiацiї та iнвесторами. Для
досягнення своєї мети Асоцiацiя "Фондове Партнерство" ставить перед собою наступнi
завдання: 1) Розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням членами Асоцiацiї;
2) Забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; 3) Впровадження
ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж членами Асоцiацiї та їх
клiєнтами, мiж Асоцiацiєю i її членами; 4) Сприяння професiйному розвитку та впровадження
вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв - працiвникiв членiв Асоцiацiї; 5) Захист iнтересiв та
розвиток всiєї iндустрiї торгiвлi цiнними паперами; 6) Впровадження нових можливостей та
фiнансових iнструментiв; 7) Забезпечення вiдкритостi та iнформацiйної прозоростi на ринку та
iн.; 8) Сприяння створенню i вдосконаленню законодавчого i регуляторного середовища для
фондового ринку України; 9) Сприяння гармонiзацiї законодавства України iз законодавством
Європейського Союзу та його реформування з використанням досвiду розвинених ринкiв; 10)
Забезпечення iнформування членiв Асоцiацiї про законодавство, яке регулює їх професiйну
дiяльнiсть, може стосуватися їх дiяльностi, а також про змiни до нього; 11) Сприяння захисту
прав iнвесторiв та клiєнтiв членiв Асоцiацiї шляхом розроблення та впровадження вiдповiдних

заходiв захисту, а також шляхом забезпечення додержання членами Асоцiацiї етичних норм,
правил та стандартiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку тощо. ПАТ "БАНК КIПРУ" 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: Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 01601, 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 серiї АВ №581214 вiд 26 квiтня 2011 року, виданої
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
ПАТ "БАНК КIПРУ" є членом ПрАТ "УФБ" з 1997 р.
ПАТ "БАНК КIПРУ", 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: Європейська Бiзнес Асоцiацiя.
Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз,1А, 1-й поверх.
Призначення Асоцiацiї - встановити в Українi європейськi цiнностi та практику ведення
бiзнесу.
ПАТ "БАНК КIПРУ" є членом асоцiацiї з 21.02.2011р.
Найменування об'єднання: Всеукраїнська громадська органiзацiя "Асоцiацiя платникiв податкiв
України".
Місцезнаходження об'єднання: 01011, м. Київ, вул. Михайлiвська, 24/11-В.
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 "БАНК КIПРУ" є членом асоцiацiї з 01.08.2012р.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 03039, м. Київ, просп. Науки, буд.6.
НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України,
основна мета якої полягає у вирiшеннi будь-яких питань мiж учасниками ринку фiнансiв,

спiльному забезпеченнi захисту їх iнтересiв та вибудовування єдиної лiнiї взаємовiдносин з
Нацiональним Банком України та iншими державними органами.
ПАТ "БАНК КIПРУ" є членом асоцiацiї з 2012 року.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

ТОВ "ЛIЗIНГ-ФIНАНС"

24519913

ТОВ "КОРНЕР"

25486667

ТОВ "ОМIКС-ФIНАНС"

24511923

ВАТ "Запорiзький
автомобiльний завод"
БЕНК ОВ САЙПРЕС
ПАБЛIК КАМПАНI
ЛIМIТЕД (Bank of Cyprus
Public Company Limited)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Фiзичних осiб всього: 11710

05808563

HE165

Місцезнаходження

69063, Запорізька обл., м.
Запорiжжя, просп. Ленiна, буд.8
69063, Запорізька обл., м.
Запорiжжя, просп. Ленiна, буд.8
69063, Запорізька обл., м.
Запорiжжя, просп. Ленiна, буд.8
69063, Запорізька обл., м.
Запорiжжя, вул. Ленiна, буд.8
1599, Кiпр, м. Нiкосiя, 51
Стассiнос Стрiт, Айя Параскевi,
Строволос

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
38,5931
19,2294
19,1665
0,1386

22,7853

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 30.12.1899 д/н
0,0871
100
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): - 545
Середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 22
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижнi) (осiб): 1
Фонд оплати працi: 56359,5 тис. грн.
Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi збiльшився на 4500,8 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
В.о. Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузовкiн Iван Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 717489 15.12.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАБ "БАНК КIПРУ", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження в межах Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ". Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Перший заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкос Софронiу
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Е 308078 30.04.2008 окружним офiцером м. Лiмассол
6.1.4. Рік народження
1957
6.1.5. Освіта
Вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Банк Кiпру у м. Лiмассол, Республiка Кiпр, Керiвник центру по обслуговуванню
корпоративних клiєнтiв.
6.1.8. Опис
Повноваження в межах Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ". Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiденко Олена Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 109829 18.12.1999 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта

Вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АБ "АвтоЗАЗбанк", Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту.
6.1.8. Опис
Повноваження в межах Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ", вiдповiдних внутрiшнiх положень,
iнструкцiй та розпорядчих документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
6.1.1. Посада
Начальник операцiйного управлiння, Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Виноградова Свiтлана Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 989944 13.04.2001 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "СЕБ БАНК", директор Операцiйного департаменту.
6.1.8. Опис
Повноваження в межах Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ", вiдповiдних внутрiшнiх положень,
iнструкцiй та розпорядчих документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
6.1.1. Посада
Начальник управлiння ризикiв, Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстiс Пападопулос
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Е 437399 27.10.2010 окружний офiцером м. Лiмассол
6.1.4. Рік народження
1962
6.1.5. Освіта
Вища, магiст дiлового адмiнiстрування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
БАНК КIПРУ у м. Лiмассол, Республiка Кiпр, заступник начальника управлiння
кредитування корпоративних клiєнтiв.
6.1.8. Опис
Повноваження в межах Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ", вiдповiдних внутрiшнiх положень,
iнструкцiй та розпорядчих документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.

6.1.1. Посада
Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яннiс Кiпрi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, головний керiвник Групи
6.1.8. Опис
Керує роботою Спостережної ради Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстiс Хаджiмiтсiс
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер управлiння фiнансiв та
стратегiї
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради приймає участь в роботi Спостережної Ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколас Каридас
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер управлiння ризиками.
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради приймає участь в роботi Спостережної Ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Афанасiос Андреадакiс
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, менеджер.
6.1.8. Опис
Член Спостережної ради приймає участь в роботi Спостережної ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонiдас Iсодiу
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер IТ та операцiйного
менеджменту
6.1.8. Опис
Член Спостережної ради приймає участь в роботi Спостережної ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джордж Хрiстодулiдес
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер управлiння людськими
ресурсами
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради приймає участь в роботi Спостережної Ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яннiс Пехлiванiдес
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, перший заступник генерального виконавчого
директора.
6.1.8. Опис
Член Спостережної ради приймає участь в роботi Спостережної ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстакiс Патсалiдес
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1962

6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер управлiння ринками.
6.1.8. Опис
Член Спостережної ради приймає участь в роботi Спостережної ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiанна Пантелiду Неофiту
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, менеджер.
6.1.8. Опис
Член Спостережної ради приймає участь в роботi Спостережної ради Банку. Посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Данi про стаж керiної роботи вiдсутнi.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Арiстос Стилiану
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, генеральний менеджер.
6.1.8. Опис
Керує роботою Ревiзiйної комiсiї Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрiакос Тсолакiс
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, менеджер фiнансового департаменту
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї Банку. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Елiза Лiвадiоту
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
Вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Bank of Cyprus Public Company Ltd, фiнансовий директор.
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї Банку. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

В.о. Голови
Правлiння

Кузовкiн Iван
Володимирович

Перший заступник
Голови Правлiння,
Член Правлiння

Нiкос Софронiу

Головний
бухгалтер, Член
Правлiння

Дiденко Олена
Валерiївна

Начальник
операцiйного
управлiння, Член
Правлiння

Виноградова
Свiтлана
Борисiвна

Начальник
управлiння
ризикiв, Член
Правлiння

Крiстiс
Пападопулос

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
КА 717489
15.12.1997
Галицьким РВ
ЛМУ УМВС
України у
Львiвськiй областi
Е 308078
30.04.2008
окружним
офiцером м.
Лiмассол
СВ 109829
18.12.1999
Орджонiкiдзевськ
им РВ УМВС
України в
Запорiзькiй
областi
ММ 989944
13.04.2001
Московським РВ
ХМУ УМВС
України в
Харкiвськiй
областi
Е 437399
27.10.2010
окружний
офiцером м.

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,0000003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лiмассол
Голова
Спостережної Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Яннiс Кiпрi

0

0

0

0

0

0

Крiстiс
Хаджiмiтсiс
Нiколас Каридас

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Афанасiос
Андреадакiс
Леонiдас Iсодiу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Джордж
Хрiстодулiдес
Яннiс
Пехлiванiдес
Крiстакiс
Патсалiдес
Марiанна
Пантелiду Неофiту
Арiстос Стилiану

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

Кiрiакос Тсолакiс

0

0

0

0

0

0

Елiза Лiвадiоту

0

0

0

0

0

0

2

0,0000003

0

0

0

0

Усього

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ТОВ "ЛIЗIНГФIНАНС"

24519913

ТОВ "КОРНЕР"

25486667

Місцезнаходження

69063, Запорізька
обл., м. Запорiжжя,
просп. Ленiна, буд 8
69063, Запорізька
обл., м. Запорiжжя,
просп. Ленiна, буд 8

Дата
внесення
до реєстру

Від
Кількість за видами акцій
загальної
ПривілейоПрості на
кількості
Прості
Привілейовані на
пред'явни
акцій (у
іменні
вані іменні пред'явник
ка
відсотках)
а
270 399 937 38,5931
270 399 937
0
0
0
Кількість
акцій
(штук)

134 729 800

19,2294

134 729 800

0

0

0

ТОВ "ОМIКСФIНАНС"

24511923

БЕНК ОВ
САЙПРЕС
ПАБЛIК
КАМПАНI
ЛIМIТЕД (Bank of
Cyprus Public
Company Limited)

HE165

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

69063, Запорізька
обл., м. Запорiжжя,
просп. Ленiна, буд.8
1599, Кiпр, м.
Нiкосiя, 51,
Стассiнос Стрiт,
Айя Параскевi,
Строволос

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

134 288 793

19,1665

134 288 793

0

0

0

159 643 600

22,7853

159 643 600

0

0

0

Від
Кількість за видами акцій
загальної
ПривілейоПрості на
кількості
Прості
Привілейовані на
пред'явни
акцій (у
іменні
вані іменні пред'явник
ка
відсотках)
а
699 062 130
0
0
0
Усього 699 062 130 99,7743

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

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

чергові
X

позачергові
03.04.2012
99,77

Питання порядку денного зборiв:
Затвердженi Спостережною Радою ПАТ "БАНК КIПРУ" (протокол вiд 24.02.2012
р.)
1.Обрання Голови, Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК КIПРУ" та
Лiчильної комiсiї.
2.Розгляд та затвердження фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк,
аудиторського звiту про перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за
2011 рiк та заходiв за результатами розгляду аудиторського звiту.
3.Затвердження та розподiл прибуткiв (збиткiв) ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
4.Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його в
новiй редакцiї.
5.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
6.Затвердження звiту Спостережної Ради ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
7.Затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
8.Прийняття рiшення про викуп ПАТ "БАНК КIПРУ" розмiщених ним акцiй.
Рiшення прийнятi з питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного ухвалили:
Головою загальних зборiв учасникiв Банку обрати Голову Правлiння - Байраку
В.М.
Секретарем загальних зборiв учасникiв Банку обрати Радника Голови Правлiння з
юридичних питань - Олiйник I.В.
Затвердити наступний склад Лiчильної Комiсiї:
- Лещенко О.В.;
- Яцун Ю.I.
- Коссе Ю.I.
Головою Лiчильної Комiсiї обрати Лещенко О.В.
По другому питанню порядку денного ухвалили:
Затвердити:
-Фiнансову звiтнiсть ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк,
-Аудиторський звiт про перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК КIПРУ" за
2011 рiк та
-Заходи за результатами розгляду аудиторського звiту.
По третьому питанню порядку денного ухвалили:
Затвердити збиток Банку за 2011 рiк у сумi 82 532 385,76 грн.
Розподiлити отриманий збиток на нерозподiленi прибутки / збитки минулих
рокiв.
Направити нерозподiленi прибутки минулих рокiв у розмiрi 15 027 031,75 грн. на
зменшення збиткiв 2011 року.
Дивiденди за 2011 рiк не нараховувати.
По четвертому питанню порядку денного ухвалили:
З метою приведення у вiдповiднiсть до дiючого законодавства Статуту Банку
змiнити Статут ПАТ "БАНК КIПРУ" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Доручити Головi Правлiння зареєструвати нову редакцiю Статуту Банку
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
По п'ятому питанню порядку денного ухвалили:

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
По шостому питанню порядку денного ухвалили:
Затвердити звiт Спостережної Ради ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
По сьомому питанню порядку денного ухвалили:
Затвердити звiт Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ" за 2011 рiк.
По восьмому питанню порядку денного ухвалили:
Затвердити рiшення про викуп ПАТ "БАНК КIПРУ" розмiщених ним акцiй:
"Акцiї ПАТ "БАНК КIПРУ" викуповуються у акцiонерiв на пiдставi їх письмової
заяви, наданою особисто або поштою до 24.02.2012 року, а саме:
.
1. Iщенко Ольга Феодосiївна - 2976 шт.
2. Крайнiй Валерiй Григорович - 438 шт.
3. Головань Вiктор Костянтинович - 273 шт.
4. Гнiтченко Василь Олександрович - 88 шт.
5. Рєпiн Володимир Євгенович - 23 шт.
6. Оконченко Ганна Iванiвна - 146 шт.
7. Федоренко Євгенiй Васильович - 47 шт.
8. Рубанович Тетяна Миколаївна - 114 шт.
9. Левiт Леонiд Вольфович - 264 шт.
10. Вiденко Ганна Олексiївна - 941 шт.
11. Антоненко Iрина Геннадiївна - 2302 шт.
12. Кучерява Анастасiя Iванiвна - 593 шт.
13. Iванова Нiна Дмитрiвна - 458 шт.
14. Кугай Марина Трифонiвна - 348 шт.
15. Петров Євген Степанович - 353 шт.
16. Карпенко Анатолiй Григорович - 280 шт.
17. Панченко Леонiд Олександрович - 264 шт.
18. Жабровець Олександр Федорович - 232 шт.
19. Авдiєнко Зiнаїда Григорiвна - 155 шт.
20. Бондаренко Галина Євгенiвна - 153 шт.
21. Тимохiна Валентина Якiвна - 141 шт.
22. Адамець Олександр Олексiйович - 104 шт.
23. Єфiмов Анатолiй Iванович - 77 шт.
24. Рамський Вiктор Дорофiйович - 70 шт.
25. Кохан Анатолiй Олександрович - 60 шт.
26. Соляник Павло Степанович - 53 шт.
27. Стечишин Володимир Львович - 46 шт.
28. Попова Валентина Iванiвна - 44 шт.
29. Юськова Свiтлана Миколаївна - 26 шт.
30. Мудрик Людмили Олексiївни -11 шт.
31. Балюра Микола Лаврентiйович - 11 шт.
Всього 11091 шт.
Викуп акцiй ПАТ "БАНК КIПРУ" здiйснюється до 01 травня 2013 р. за ринковою
вартiстю.
Ринкова вартiсть акцiй ПАТ "БАНК КIПРУ визначається як середньозважена цiна
угод, укладених на фондовiй бiржi протягом останнiх 90 календарних днiв, у яких
передбачено їх виконання на дату їх укладання або не пiзнiше трьох робочих днiв
пiсля дати їх укладання.
У разi вiдсутностi таких угод ринкова вартiсть акцiй ПАТ "БАНК КIПРУ"
визначається вiдповiдно до чинного законодавства.
Викупленi ПАТ "БАНК КIПРУ" акцiї пiдлягають обов`язковому продажу
протягом 1 (одного) року з дати викупу акцiй за ринковою вартiстю.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний 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
Ідентифікаційний 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
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, Київська обл., м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7-Г
АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
0445854240
0445854240
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Договiр про обслуговування емiсiї
цiнних
паперiв
№Е534/09
вiд
12.11.2009р., Депозитарний договiр
№Д16/12 вiд 14.06.2012р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33306921
01601, Київська обл., м. Київ, вул.
Хрещатик, 19А
3516
Аудиторська палата України
27.01.2005
0444903000
0444903000
Аудиторськi послуги
Договiр
GFS-2012-00275
29.10.2012р.
Нацiональний банк України
Державне підприємство
21684221
03028, Київська обл., м. Київ, пр.
Науки,7
д/н

вiд

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
Ідентифікаційний 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
Ідентифікаційний 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

д/н

0445273087
0445273087
Згiдно Закону України про
Нацiональну депозитарну систему
Депозитарний договiр №50/410/75/62
вiд 12.04.2012р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Київська обл., м. Київ, вул. Б.
Грiнченка,3
АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.09.2006
0442791213
0443777016
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяьнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарний договiр №Д-100 вiд
28.10.2009 року
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, 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
Договiр про допуск цiнних паперiв до
торгiвлi вiд 26.12.2011р.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. 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
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA0800941009 Акція проста Бездокумент
1
700 643 600 700 643 600
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї: залучення додаткових оборотних коштiв товариства, пiдвiщення фiнансової стабiльностi та забезпечення подальшого
розвитку емiтента. Спосiб розмiщення: вiдкрите (публiчне).
Акцiї емiтента допущенi до торгiв на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на
зовнiшнiх ринках не здiйснюється.

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

1
1

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента
2
17.01.2012

2

13.03.2012

№
з/п

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску акцій,
що викуплено

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску акцій,
що викуплено

3
229

4
23.11.2010

5
1083/1/10

50

23.11.2010

1083/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено
6
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)
7
0,00003
0,000007

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "БАНК КIПРУ" (далi - Банк) є правонаступником всiх прав та
зобов'язань Вiдкритого акцiонерного товариства "БАНК КIПРУ" та Акцiонерного банку
"АвтоЗАЗбанк", який був створений як товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та
зареєстрований Нацiональним банком України 29 травня 1991 року.
Опосередкованим власником ПАТ "БАНК КIПРУ" є Bank of Cyprus Public Company Ltd.
Bank of Cyprus Public Company Ltd (Nikosia) заснований у 1899 роцi i на сьогоднiшний день є
провiдною Групою у галузi надання банкiвських та фiнансових послуг.
Банк має самостiйний баланс, кореспондентськi рахунки в Нацiональному банку України та
iнших банках, власну печатку, логотип, штемпелi та iншi атрибути зi своєю назвою.
Юридичне i фактичне мiсцезнаходження Банку: Україна, 03035, мiсто Київ, вулиця Урицького,
будинок № 45.
Банк є юридичною особою, функцiонує як унiверсальний банк. Органiзацiйно-правова форма
банку - публiчне акцiонерне товариство.
Повна назва Банку: Публiчне акцiонерне товариство "БАНК КIПРУ".
Скорочена назва Банку: ПАТ "БАНК КIПРУ".
Банк не є дочiрньою компанiєю, а виступає на фiнансовому ринку як самостiйна структурна
одиниця.
Протягом 2012 року Банк продовжував розширювати свою дiяльнiсть та територiальну
присутнiсть шляхом вiдкриття нових вiддiлень. Всього за 2012 рiк було вiдкрито 3 нових
вiддiлення i ще 3 вiддiлення було реорганiзовано у вiддiлення нового формату згiдно зi
стандартами Групи Банк Кiпру.
Станом на 01 сiчня 2013 року Банк складається з Головного банку, розмiщеного в мiстi Києвi та
44 працюючих вiддiлення, а саме: у м.Києвi - 14, м.Житомирi - 1, м. Харковi - 4, м.Полтавi -1,
м.Львовi - 4, м.Iвано-Франкiвськ - 1, м.Одесi - 3, м.Запорiжжi - 3, м.Днiпропетровську - 3, м.
Мелiтополi - 1, м. Миколаєвi - 1, м.Херсонi - 1, м. Донецьку - 2, м.Луганську - 1, м.Марiуполi - 1
в АР Крим - 3.
Банк є фiнансово-кредитною установою, яка з метою отримання прибутку здiйснює i має намiр в
подальшому здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у тому числi залучає грошовi кошти та
розмiщує їх вiд свого iменi на умовах повернення, платностi, а також здiйснює iншi банкiвськi
операцiї згiдно чинного законодавства України.
У звiтному роцi Банк продовжував працювати над розширенням клiєнтської бази, дотримуючись
ранiше визначеної стратегiї та пруденцiйних норм, уникаючи ускладнень в управлiннi
лiквiднiстю та забезпечуючи надiйний захист коштiв своїх вкладникiв.
Виходячи iз середнiх активiв, розрахованих на пiдставi середньомiсячних значень, Банк входить
до IV групи банкiв за класифiкацiєю НБУ. Банк має банкiвську лiцензiю та дозвiл НБУ на
здiйснення повного спектру банкiвських операцiй, крiм операцiй з банкiвськими металами.
У 2012 роцi дiяльнiсть Банку здiйснювалась вiдповiдно до Концепцiї розвитку банку на 20122014 рр., якою передбачено активну полiтику щодо нарощення клiєнтської бази, обсягiв
операцiй, збiльшення ринкової частки та збiльшення кiлькостi вiддiлень iз дотриманням
належного рiвня безпеки для клiєнтiв.
Репутацiя стабiльного Банку та пiдтримка з боку мiжнародної групи викликає довiру клiєнтiв.
На кiнець звiтного року кiлькiсть вкладникiв фiзичних осiб склала 53,8 тис. чол. Чисельнiсть
клiєнтiв юридичних осiб зросла на 1 803 одиницi i на кiнець року склала 7 037 одиниць.
Незважаючи на доволi складне середовище у якому Банк працював протягом 2012 рiк, за
результатами 2012 року Банк отримав позитивний фiнансовий результат i зумiв досягти
запланованих показникiв за пiдсумками дiяльностi за рiк. Банк закiнчив 2012 року з чистим
прибутком пiсля оподаткування 40,6 млн грн. Банк змiг отримати позитивний фiнансовий
результат завдяки впровадженню комплексу заходiв з оптимiзацiї своєї дiяльностi, зваженому
управлiнню ризиками i розробцi нових актуальних продуктових пропозицiй i послуг для клiєнтiв

рiзних категорiй.
Незважаючи на доволi стриманий розвиток бiзнесу в 2012 роцi, Банку вдалось значно збiльшити
ресурсну базу та залучити нових клiєнтiв.
Чистi зобов'язання банку на 01.01.2013 року склали 2003341 тис.грн. У порiвняннi з минулим
роком чистi зобов'язання Банку збiльшились на 53559 тис.грн. або 2,7 %.
Валюта балансу Банку на 01.01.2013 року склала 2739732 тис.грн. i у порiвняннi з минулим
роком збiльшилась на 93207 тис.грн. або на 3,5%.
Найбiльшу частку в активах банку займає кредитний портфель (65,6%). Переважну бiльшiсть
складають кредити, що наданi суб'єктам господарювання. За 2012 рiк сумарний кредитний
портфель клiєнтiв зменшився на 85650 тис.грн., або на 4,5%. i на 1 сiчня 2013 року склав
1796898 тис.грн., у тому числi: кредити юридичним особам та ФОП за минулий рiк зменшились
на 82319 тис.грн., або на 6,4% i на 01.01.2013 р. склали 1205598 тис.грн. та займають 44,0%
загальних активiв; кредити фiзичним особам зменшилися на 3331 тис.грн., або на 0,6% i на
звiтну дату їх обсяг склав 591300 тис.грн. (21,6% чистих активiв).
У 2012 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.
Менеджмент
банку
придiляє
значну
увагу
формуванню
клiєнтоорiєнтованого середовища, що дає змогу полiпшувати якiсть пропонованих послуг,
впроваджувати новi продукти, контролювати якiсть надання послуг. У 2012 роцi кредитна
полiтика банку залишалася твердою щодо вимог до компанiї-позичальника й забезпечення.
Тривала реструктуризацiя заборгованостi пiдприємств та фiзичних осiб, проводилась робота
банку зi списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв або прийняття
банком на баланс заставленого майна чи будь-яких iнших активiв у рахунок погашення
заборгованостi.
Загальна сума вкладень в цiннi папери банку на 01.01.2013 р. склала 4993 тис.грн., в тому числi
цiннi папери в портфелi банку на продаж - 34 тис.грн.- акцiї пiдприємств та торговi цiннi папери
- 4959 тис.грн.
Стабiльну дiяльнiсть Банку у 2012 роцi за складної економiчної ситуацiї забезпечили:
збалансована бiзнес-стратегiя, консервативна полiтика управлiння ризиками та пiдтримка
материнською структурою.

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 попереднього
звітного періоду
У 2012 роцi, згiдно iз затвердженим планом розвитку Банк зберiг географiю своєї присутностi в
таких мiстах як: Київ, Донецьк, Луганськ, Днiпропетровськ, Марiуполь, Миколаїв, Херсон,
Харкiв, Полтава, Iвано-Франкiвськ, Сiмферополь, Севастополь. Всього за 2012 рiк вiдкрито 2
нових вiддiлення, у м. Києвi та у м. Донецьку та закрито одне безперспективне вiддiлення.
Станом на 1 сiчня 2013 року Банк складається з Головного банку, розмiщеного в мiстi Києвi та
44 зареєстрованих вiддiлень, а саме: у м. Києвi - 14, м. Житомирi - 1, м. Харковi - 4, м. Полтава 1, м. Львовi - 4, м.Iвано-Франкiвськ - 1, м. Одесi - 3, м. Миколаїв - 1, м. Херсон - 1, м.
Запорiжжi - 3, м. Мелiтополi - 1, в АР Крим - 3, м. Днiпроперовськ - 3, м. Донецьк - 2,
Луганськ - 1, Марiуполь - 1.
Стратегiчний план розвитку на 2013 рiк передбачає збереження iснуючої мережi вiддiлень,
пiдвищення ефективностi та прибутковостi їх дiяльностi.
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 2012 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 01.12.2012 р., та кредити i, вiдповiдно, вони
облiковуються за cправедливою (переоцiненою) вартiстю.
Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi) первiсно оцiнювались та
вiдображались у бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додавались витрати
на операцiї з придбання таких цiнних паперiв.
Витрати на операцiї з придбання визнавались за рахунками витрат пiд час первiсного визнання
таких цiнних паперiв.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.

Текст аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Акцiонерам та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру"
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру" (далi "Банк") (код ЄДРПОУ - 19358784; мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Урицького 45; дата
державної реєстрацiї - 21 жовтня 1991 року), що додається, яка включає звiт про фiнансовий
стан станом на 31 грудня 2012 року, звiт про прибутки та збитки, звiт про сукупний дохiд, звiт
про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi,
з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкту господарювання. Аудит
включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової
звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення безумовно-позитивної думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах,
фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
У вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 "Про
затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29 вересня 2011 року (надалi - "Рiшення")
ми звiтуємо про наступне:
1)Згiдно з частиною 3 Статтi 155 Цивiльного Кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого (з
дати державної реєстрацiї) та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством, товариство
пiдлягає лiквiдацiї. Чистi активи Банку станом на 31 грудня 2012 року становили 777 270 тис.
грн., що вище, нiж зареєстрований статутний капiтал Банку на вiдповiдну дату.
2)На момент затвердження управлiнським персоналом Банку фiнансової звiтностi до випуску,
Банк ще не пiдготував iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв.
Вiдповiдно, ми не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента
цiнних паперiв.
3)Закон України "Про акцiонернi товариства" (надалi - "Закон") встановлює, що певнi дозволи
повиннi бути отриманi для здiйснення значних правочинiв, учинених акцiонерним товариством,
якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Наш
аудит фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi, але не
для висловлення думки щодо вiдповiдностi всiх значних правочинiв (як визначено в Законi)
вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
4)Закон передбачає створення акцiонерними товариствами органiв корпоративного управлiння
та розробки принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. Банком розроблено кодекс
корпоративного управлiння, та створено Спостережну Раду та вiддiл внутрiшнього аудиту.
Законом чи iншими нормативними актами, не встановлено чiтких критерiїв оцiнки стану
корпоративного управлiння та його вiдповiдностi вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не
висловлюємо думки щодо стану корпоративного управлiння Банку.
5)Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку ми оцiнювали ризики суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих

ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Банком фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкту господарювання, в тому числi контролiв, що розробленi з метою запобiгання
та виявлення шахрайств. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
Iншi питання - Договiрна основа та термiни проведення аудиту
Ми проводили аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, на
пiдставi договору № GFS-2012-00275 вiд 29 жовтня 2012 року. Аудит був проведений у перiод з
17 грудня 2012 року по 22 квiтня 2013 року.

Cвiстiч О.М.
Генеральний директор
Гончар С.П.
Провiдний експерт з аудиту
Сертифiкат аудитора
серiї Б №0162
строк дiї до 22 грудня 2016 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв НБУ №0000162
22 квiтня 2013 року
м. Київ, Україна
Звiт незалежних аудиторiв щодо вимог законодавчих та нормативних актiв за результатами
перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру" за 2012 рiк
При складаннi цього звiту ми керувалися вимогами "Положення про порядок подання банками
до Нацiонального банку України аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки
фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 9
вересня 2003 року №389 (iз змiнами та доповненнями).
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру"
(надалi - "Банк") за 2012 рiк, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Метою проведення аудиту було висловлення думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть
Банку за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Банку згiдно
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудит було проведено задля отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. До таких процедур
входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають певним обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку.
В рамках проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку ми отримали розумiння систем
бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю достатнє для планування та розробки
аудиторських процедур. Ми використовували професiйне судження для оцiнки аудиторського
ризику та розробки аудиторських процедур, включаючи аналiз та перевiрку заходiв контролю.
Ми отримали необхiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки
щодо фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк. Ми висловили безумовно-позитивну думку щодо

фiнансової звiтностi Банку у звiтi незалежних аудиторiв вiд 22 квiтня 2013 року.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi, розглядалися лише у рамках проведення аудиту фiнансової
звiтностi Банку за 2012 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу
матерiальностi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, прийнятi рiшенням
Аудиторської Палати України №122 вiд 18 квiтня 2003 року в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту.
Цей звiт призначено для iнформацiї та використання акцiонерами Банку, Спостережною Радою
Банку, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України та не може бути використаний
будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений,
як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та
органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку
та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть
вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.
Обсяг наших аудиторських процедур не було сплановано таким чином, щоб отримати
аудиторськi докази для висловлення думки щодо представлення окремих компонентiв
фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї, та, вiдповiдно, ми не висловлюємо таку аудиторську
думку. Однак, питання, якi перелiченi нижче, були предметом аудиторських процедур
застосованих нами при проведеннi аудиту фiнансової звiтностi:
1.Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв та пасивiв Банку за строками до
погашення
Пiд час аудиту ми провели аналiз iнформацiї, яку подано у статистичнiй формi звiтностi Банку
№631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками" станом на кiнець дня 31 грудня 2012
року (далi - форма №631), що складена у вiдповiдностi до вимог "Правил органiзацiї
статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України", затверджених
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 березня 2003 року №124 (зi змiнами
та доповненнями) (надалi - Постанова №124), в тiй мiрi, в якiй це було необхiдно для
висловлення аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi Банку загалом.
За результатами нашого аналiзу, за виключенням обмежень викладених вище, ми не знайшли
суттєвих фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть (недостовiрнiсть вiдображення) розподiлу
активiв та пасивiв Банку за строками до погашення у формi №631.
2.Якiсть управлiння активами та пасивами
Функцiї управлiння активами та пасивами Банку покладенi на Комiтет з управлiння активами та
пасивами в затверджених Правлiнням Банку межах, вiдповiдно до делегованих Правлiнням
повноважень i у порядку, визначеному у Положеннi "Про Комiтет з управлiння активами та
пасивами" Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру", яке було затверджено рiшенням
Правлiння Банку вiд 17 серпня 2011р №31.
Пiд час проведення аудиту ми провели аналiз системи управлiння активами та пасивами Банку в
тiй мiрi, в якiй це було необхiдно для висловлення аудиторської думки щодо фiнансової
звiтностi Банку загалом. Такий аналiз не мав за мету визначити всi недолiки або iншi порушення
i, таким чином, не має розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або

упущень у системi управлiння активами та пасивами Банку.
За результатами нашого аналiзу, з урахуванням обмежень викладених вище, ми не знайшли
суттєвих фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть управлiння активами та пасивами Банку
характеру та обсягам операцiй Банку.
3.Достатнiсть резервiв та капiталу
Пiд час аудиту ми провели аналiз достатностi резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями на основi iнформацiї, яку подано у статистичнiй звiтностi
Банку за формами №604 "Звiт про формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за
кредитними операцiями", №605 "Звiт про формування резервiв для вiдшкодування можливих
втрат за дебiторською заборгованiстю", №611 "Звiт про дотримання економiчних нормативiв та
лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" та №691 "Звiт про класифiкацiю цiнних паперiв та
формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за операцiями з цiнними паперами", що
складенi станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року у вiдповiдностi до вимог Постанови №124.
Норматив адекватностi регулятивного капiталу Банку Н2 (до врахування рiчних коригуючих
проведень) станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року складав 32,26%. Регулятивний капiтал
Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року у розмiрi 730 512 тис. грн. був вище статутного
капiталу у розмiрi 713 711 тис. грн. та вище рiвня, встановленого вимогами Глави 2 Роздiлу II
"Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року №368 (зi змiнами та
доповненнями).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй
та поручительств, наданих одному iнсайдеру (Н9) Банку, становив 0,05%.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, норматив максимального сукупного розмiру
кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам (Н10) Банку, складав 0,27%.
За результатами нашого аналiзу, ми не знайшли суттєвих фактiв, якi б свiдчили про те, що:
-резерв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями,
сформований Банком станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, не вiдповiдає, в усiх суттєвих
аспектах, вимогам "Положення про порядок формування та використання банками України
резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями",
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2012 року №23
(зi змiнами та доповненнями);
-розмiр регулятивного капiталу Банку станом на 31 грудня 2012 року не вiдповiдає, в усiх
суттєвих аспектах, вимогам Глави 2 Роздiлу II "Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi
банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28
серпня 2001 року №368 (зi змiнами та доповненнями);
-норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2 Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012
року не вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, вимогам статтi 1.5 Глави 1 Роздiлу IV "Iнструкцiї
про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року №368 (зi змiнами та доповненнями);
-норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному
iнсайдеру (Н9) Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року не вiдповiдав, в усiх суттєвих
аспектах, вимогам статтi 4.6 Глави 4 Роздiлу VI "Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi
банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28
серпня 2001 року №368 (зi змiнами та доповненнями),

-норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам (Н10) Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року не вiдповiдав, в усiх суттєвих
аспектах, вимогам статтi 5.6 Глави 5 Роздiлу VI "Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi
банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28
серпня 2001 року №368 (зi змiнами та доповненнями).
4.Адекватнiсть системи управлiння ризиками
Система оцiнювання та управлiння ризиками Банку регулюється Полiтикою "Про управлiння
ризиками", затвердженою рiшенням Правлiння Банку вiд 04 липня 2012 року №23.
та охоплює наступнi ризики:
"ризик лiквiдностi,
"валютний ризик,
"процентний ризик,
"ринковий ризик,
"кредитний ризик, та
"ризик достатностi капiталу.
Пiд час проведення аудиту ми провели аналiз системи управлiння ризиками Банку в тiй мiрi, в
якiй це було необхiдно для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Банку загалом. Такий
аналiз не мав за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, не має
розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або упущень у системi
управлiння ризиками Банку.
За результатами нашого аналiзу, ми не знайшли суттєвих фактiв, якi б свiдчили про
неадекватнiсть системи управлiння ризиками Банку характеру та обсягам операцiй Банку.
5.Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю
При веденнi бухгалтерського облiку Банк керується вимогами нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
При проведенi аудиторських процедур щодо фiнансової звiтностi Банку нами було розглянуто у межах, необхiдних для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур
- питання адекватностi бухгалтерського облiку, заходи внутрiшнього контролю Банку та
процедури внутрiшнього аудиту.
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи
внутрiшнього контролю.
Проведенi процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи
внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.
Основоположнi принципи органiзацiї бухгалтерського облiку зазначенi у Положеннi про
облiкову Полiтику, затвердженому рiшенням Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"Банк Кiпру" вiд 22 лютого 2012 року №6.
Основоположнi принципи внутрiшнього аудиту Банку викладенi у Положеннi "Про вiддiл
внутрiшнього аудиту" Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру", яке було затверджено
Спостережною Радою Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кiпру" вiд 27 березня 2012

року №5, що базується на вимогах Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та
"Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України",
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20 березня 1998 року
№114 (iз змiнами).
Вiддiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi Банку, а також
пiдроздiлiв Банку у вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджується
Правлiнням Банку та надається на погодження Спостережнiй радi Банку. Вiддiл внутрiшнього
аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiння Банку,
службi внутрiшнього аудиту материнського банку та Спостережної ради Банку.
Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує
ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими. Для цiлей
проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у
системi внутрiшнього контролю Банку, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Банку
облiковувати, обробляти, узагальнювати i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi
фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань
керiвництва.
Звiт складено на 5 сторiнках.
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Cвiстiч О.М
Генеральний директор

Гончар С.П.
Провiдний експерт з аудиту
Сертифiкат аудитора серiї Б №0162
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв НБУ №0000162

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація 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
Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ та здiйснюється вiдповiдно до отриманих лiцензiй:
"Лiцензiя НБУ № 106 вiд 19 жовтня 2011 р.;
"Лiцензiя НКЦПФР вiд 17.10.2012 р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв);
"Лiцензiї НКЦПФР вiд 17.10.2012 р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська, дилерська дiяльностi та андерайтинг).
ПАТ "БАНК КIПРУ" пропонує своїм клiєнтам широкий спектр банкiвських послуг, зокрема:
"рiзноманiтнi види кредитування;
"розрахунково-касове обслуговування;
"депозитнi продукти;
"купiвля / продаж та обмiн iноземних валют;
"обслуговування операцiй з цiнними паперами (послуги зберiгача, торговця цiнними паперами
та реєстратора);
"зарплатнi проекти;
"платiжнi карти;
"консультативнi послуги;
"та iнше.
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, впроваджувати новi продукти,
контролювати якiсть надання 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. Операцiї з банкiвськими
платiжними картками є одним iз прiоритетних напрямкiв банкiвського бiзнесу, який розширює
спектр банкiвських послуг та задовiльняє зростаючi потреби клiєнтiв банку.
Високий рiвень обслуговування клiєнтiв та ефективнiсть роботи банку нерозривно пов'язанi з
iнформацiйними технологiями. У звiтному перiодi зусилля банку були спрямованi на розвиток
телекомунiкацiйної iнфрастуктури, розробку нових i модернизацiю iснуючих програмних
систем, пiдвищення надiйностi зберiгання та захисту iнформацiї. Корпоративна мережа банку
будується з застосуванням сучасного обладнання, що дає змогу впровадження Internetтехнологiй у банкiвську дiяльнiсть, надання послуги SMS-banking.

Iнформацiя про основних клiєнтiв
Зберегти стабiльнiсть в складних економiчних умовах, забезпечити прибутковiсть роботи
неможливо без подальшого розширення об'ємiв операцiй. Основним прибутковим iнструментом
банку залишається кредитування. Кредитна полiтика банку будується на принципах об'єднання
iнтересiв банку, його акцiонерiв, вкладникiв i клiєнтiв. Рацiонально органiзована кредитна
полiтика банку дозволяє фiнансувати економiчно перспективнi, рентабельнi проекти i розвивати
довгостроковi, взаємовигiднi вiдносини з клiєнтами. У цих умовах збiльшення об'ємiв

кредитування є для банку прiоритетним напрямом вкладення коштiв.
Протягом року кiлькiсть клiєнтiв-юридичних осiб зросла на 34%, а фiзичних осiб - на 40% i в
подальшому планується постiйно збiльшувати цi показники. ПАТ "БАНК КIПРУ" обслуговує
промисловi пiдприємства, торгiвельнi фiрми, органiзацiї сфери послуг, та iншi комерцiйнi
структури.
Однiєю iз основних задач, якi стоять перед банком i якi є домiнантними при нарощеннi
клiєнтської бази, а вiдповiдно ресурсної бази, бази комiсiйного i процентного доходу - пошук
позичальникiв, для яких банк стане насамперед фiнансовим партнером.
Збалансованiсть структури фондування за рахунок внутрiшнiх та мiжнародних ресурсiв
дозволяє банку краще управляти своїми активами та пасивами, мiнiмiзуючи ризики, пов'язанi з
коливанням обмiнних курсiв та строками платежiв.
Дотримання стратегiї впровадження нових банкiвських продуктiв у поєднаннi з високим
професiйним рiвнем обслуговування копоративних клiєнтiв та фiзичних осiб дозволило Банку
значно збiльшити свою ресурсну базу протягом 2012 року.
ПАТ "БАНК КIПРУ" має багаторiчний досвiд успiшної роботи на фiнансовому ринку України,
надає повний спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований
персонал, який вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України.
У 2012 роцi дiяльнiсть Банку здiйснювалась вiдповiдно до Концепцiї розвитку банку на 20122014 рр., якою передбачено активну полiтику щодо нарощення клiєнтської бази, обсягiв
операцiй, збiльшення ринкової частки та збiльшення кiлькостi вiддiлень iз дотриманням
належного рiвня безпеки для клiєнтiв.
У 2012 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. Зазначеними чинниками здебiльшого визначались як напрями операцiйної
дiяльностi, так i планування перспектив розвитку для самих установ: банки проводили обережну
кредитно-iнвестицiйну полiтику, розмiщуючи ресурси в короткостроковi лiквiднi активи. В той
же час, збереглась тенденцiя переорiєнтацiї ряду банкiвських установ на ресурси внутрiшнього
ринку, що(особливо у II пiврiччi) формувало пiдвищений попит на мiжбанкiвськi кошти i
депозити клiєнтiв. Впродовж року регулятор значно збiльшив фiнансову пiдтримку банкiвських
установ, проте здебiльшого вона була спрямована на пiдтримання короткострокової лiквiдностi
банкiв.
За станом на 1 сiчня 2013 року лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення банкiвських
операцiй в Українi мали 176 банкiв, з них 1 банк мав лiцензiю санацiйного банку. У станi
лiквiдацiї перебуває 22 банка.
Характерними тенденцiями розвитку Банкiвської системи України у 2012 роцi були:
1) перерозподiл сфер впливу на банкiвському ринку, як результат консолiдацiйних процесiв у
системi та змiни прiоритетiв розвитку окремих банкiв;
2) зростання вартостi ресурсiв при обмеженому кредитуваннi;
3) зниження темпiв зростання основних балансових показникiв, що пояснюється рецесiйними
явищами в бiльшостi секторiв економiки.
Серед основних позитивних змiн у фiнансовiй сферi в 2012 роцi можна видiлити такi:
1) Покращення показникiв функцiонування банкiвської системи Oбсяг активiв банкiв за
минулий рiк зрiс на 6% ? до 1 127,3 млрд. грн..Позитивним є те, що зростання активних операцiй
банкiв вiдбувалося переважнo у нацiональнiй валютi. Зобов'язання банкiв за минулий рiк
збiльшилися на 59 млрд. грн., або майже на 7% ? до 958 млрд. грн. Капiтал банкiв становив 169,8
млрд. грн., або 15,1% пасивiв банкiв. Доходи банкiв України порiвняно з 2011 роком
збiльшилися на 5,4% i становили 150,4 млрд. грн. Витрати банкiв України зменшилися на 3,3% i
становили 145,5 млрд. грн. За 2012 рiк система банкiв отримала прибуток у розмiрi 4,9 млрд.
грн. (за 2011 рiк - збиток 7,7 млрд. грн.).

2) Стабiльна грошова одиниця, а також ужиття заходiв, спрямованих на розвиток та посилення
стiйкостi банкiвської системи, сприяли подальшому розширенню ресурсної бази банкiв.
Загальний обсяг залишкiв банкiвських депозитiв з початку року зрiс на 15,8% - до 566,3 млрд.
грн. Такий прирiст забезпечено як за рахунок зростання депозитiв у нацiональнiй, так i в
iноземнiй валютах, яке протягом 2012 року становило 13,6 % та 18,7 % вiдповiдно. З огляду на
погiршення ринкових очiкувань, у структурi приросту депозитiв почали домiнувати депозити в
iноземнiй валютi. Позитивну динамiку депозитного портфеля банкiв досягнуто здебiльшого за
рахунок притоку до банкiвського сектору заощаджень населення. Збiльшення залишкiв
депозитiв протягом звiтного року вiдбулося як за рахунок приросту коштiв фiзичних осiб на
19%- до 364 млрд. грн., так i юридичних осiб - на 10% - до 202 млрд. грн.
Незважаючи на збiльшення депозитної бази банкiв та вжиття Нацiональним банком України
стимулюючих монетарних заходiв кредитна активнiсть банкiв вiдновлювалася недостатньо
високими темпами.
Загальний обсяг залишкiв кредитiв, наданих суб'єктам господарювання, за 2012 рiк збiльшився
на 4,9%-до 626,2 млрд.грн., у тому числi в нацiональнiй валютi на 6,1 %, в iноземнiй валютi - на
2,6 %. Помiрнi темпи приросту кредитування корпоративного сектору в 2012 роцi насамперед
пояснюються наявнiстю значних зовнiшнiх ризикiв та невизначенiстю щодо подальшого
розвитку ситуацiї на ринках.
Загальний обсяг кредитiв, наданих фiзичним особам, у 2012 роцi зменшився на 6,7% - до 183,1
млрд. грн. Утiм зберiгалася стiйка тенденцiя щомiсячного приросту кредитiв, наданих
населенню в нацiональнiй валютi, який за пiдсумками 2012 року становив 19,2%. Такiй динамiцi
зокрема сприяло пожвавлення споживчих настроїв та покращення кредиспроможностi фiзичних
осiб з огляду на збiльшення їх доходiв. Залишки за кредитами, наданими населенню в iноземнiй
валютi, у 2012 роцi зменшилися на 25,8%, що є найбiльшим зменшенням з часу запровадження
заборони споживчого кредитування в iноземнiй валютi.
Обсяг кредитiв, наданих населенню в iноземнiй валютi, за пiдсумками 2012 року вперше з 2003
року став меншим порiвняно з вiдповiдним показником у нацiональнiй валютi. Отже, динамiка
банкiвського кредитування в 2012 роцi супроводжувалася нiвелюванням валютних
диспропорцiй, накопичених напередоднi кризи 2008 року.
На сьогоднi, група найбiльших банкiв України виглядає таким чином: Приватбанк,
Укрексiмбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промiнвестбанк, Укрсоцбанк, ВТБ Банк,
Дельта Банк, Перший Український Мiжнародний Банк, "Надра". 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.
Володiючи значним працюючим капiталом i обсягом порiвняно недорогих ресурсiв (залишки на
рахунках клiєнтiв, власнi кошти) "великi" банки мають бiльшi ресурснi можливостi для
кредитування. В таких умовах успiх банку забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв, новi
фiнансовi продукти та технiчнi iнновацiї, гнучка тарифна полiтика, оперативнiсть у прийняттi
рiшень.
В умовах жорстокої конкуренцiї комерцiйнi банки вимушенi постiйно боротися за своїх клiєнтiв
та їх ресурси, пропонувати новi банкiвськi продукти i послуги, якi забезпечили б їм i їх клiєнтам
необхiдний прибуток, демонструючи при цьому свою надiйнiсть, стабiльнiсть i здатнiсть дуже
швидко реагувати на несподiванi змiни ринкової кон'юнктури.
Робота вiддiлень банку спрямована на зростання чисельностi клiєнтської бази, на покращення та
збiльшення послуг, що надаються. Мережа вiддiлень банку будується iз застосуванням
сучасного обладнання, що дає змогу впровадження Internet-технологiй у банкiвську дiяльнiсть,
надання послуги SMS-banking.
Наявнiсть вiддiлень дає додатковi конкурентнi переваги:
"додаткова фiнансова стiйкiсть за рахунок регiональної диверсифiкацї активно-пасивних

операцiй;
"залучення нової регiональної клiєнтської бази;
Для пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi та ефективностi комерцiйної дiяльностi ПАТ
"БАНК КIПРУ" передбачає розширення спектра банкiвських послуг та полiпшення їх якостi,
розширення та вдосконалення послуг iз використанням платiжних карток, розширення
клiєнтської бази, оптимiзацiю дохiдної та витратної бази, освоєння та впровадження нових
технологiй в управлiннi активами, пасивами та ризиками, пiдвищення ефективностi управлiння
фiнансовими ресурсами, нарощення капiталу, постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу
та впровадження ефективних систем мотивацiї.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
Основним придбанням активiв можливо вважати укладення та поступове виконання
iнвестицiйної угоди по будiвництву будiвлi Головного офiсу на загальну суму еквiвалентну 166
000 тис грн. Вiдчуження активiв у звiтному перiодi - на суму 82 тис.грн.
Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в 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 "Банк Кiпру" станом на кiнець 2012 року малось в наявностi
власних основних засобiв i нематерiальних активiв на загальну залишкову вартiсть - 248532
тис.грн., в т.ч. будiвельнi споруди та передавальнi пристрої - 24644 тис.грн, машини та
обладнання -7658 тис грн., транспортнi засоби - 613 тис грн., iнструменти, приладдя, iнвентар ,
меблi - 7661 тис грн., iншi необоротнi матерiальнi активи - 27136 тис. грн., незавершенi
капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи - 114 996 тис грн. Загальна
вартiсть орендованих примiщень , що використовуються для господарської дiяльностi складає 63618 тис грн., що вiдповiдає 47 угодам оперативної оренди ; спосiб утримання активiв - за
рахунок амортизацiйних вiдрахувань , мiсцезнаходження основних засобiв - Україна , регiони
присутностi ПАТ "Банку Кiпр" - у виглядi вiддiлень та регiональних дирекцiї . Використання
активiв для банкiвської дiяльностi не несе загрози екологiчному середовищу . Банк є платником
екологiчного податку на загальних пiдставах . В планах капiтального будiвництва ПАТ "Банк
Кiпру" - завершення в 2013 роцi iнвестування коштiв в власну будiвлю головного офiсу , яке
розпочато в 2011 роцi. Загальна сума планових видаткiв на будування та обладнання нової
будiвлi головного офiсу може скласти приблизно 180000 тис.грн. З початку будiвництва
проведено витрат на 178804 тис.грн. В якостi джерела фiнансування використовуються власнi
обiговi кошти . Завершений об'єкт основних засобiв розташований в центральної частинi м.
Києва збiльшить iнвестицiйну привабливiсть активiв пiдприємства та в перiодi часу зменшить
витрати на оперативну оренду . Частина площi планується використовувати для отримання
доходу вiд оренди.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Хоча економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi ознаки

перехiдної економiки. Такi особливостi включають, але не обмежуються, низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї й наявнiстю валютного
контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами
України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової систем, а також економiки в цiлому.
Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного
розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза, що триває, призвела до нестабiльностi
на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов
кредитування, а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних
валют. Незважаючи на стабiлiзацiйнi мiри, яких вживає уряд України з метою забезпечення
лiквiдностi та рефiнансування позик українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо можливостi
доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Банку i його контрагентiв. Цi фактори
можуть вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Банку.
Крiм цього, позичальники Банку можуть вiдчути погiршення лiквiдностi, що, в свою чергу,
може вплинути на їхню здатнiсть сплачувати заборгованiсть перед Банком. Аналогiчно,
зменшення цiн на ринку нерухомостi України може вплинути на повернення кредитiв, виданих
Банком пiд заставу нерухомого майна. Оскiльки ця iнформацiя є загальнодоступною, Банк
представив переглянуту оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв у складi оцiнки
зменшення корисностi.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання економiчної
стабiльностi Банку в умовах, що склалися. Однак, подальше погiршення ситуацiї в зазначених
вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Банку. Наразi
неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Загальна сума штрафних санкцiй, сплачених ПАТ "БАНК КIПРУ" в 2012 роцi за порушення
законодавства склала 400 тис грн., в т.ч. 282 тис.грн. за порушення банкiвського
законодавства, 118 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 "БАНК КIПРУ" у звiтному роцi були капiтал банку,
кошти юридичних осiб та фiзичних осiб, ресурси материнської структури Bank of Cyprus Publiс
Cоmpany Ltd.
Чистi зобов'язання банку на 01.01.2013 року склали 2003341 тис.грн. У порiвняннi з минулим
роком чистi зобов'язання Банку збiльшились на 53559 тис.грн. або 2,7 %.
Значну частину залучених ресурсiв банку складають кошти юридичних осiб та вклади
фiзичних осiб. Внаслiдок цiлеспрямованої полiтики, протягом 2012 року Банку вдалося iстотно
збiльшити обсяги залучених коштiв клiєнтiв з 875478 тис.грн. до 1020870 тис.грн. Завдяки
цьому їхня частка в загальних зобов'язаннях також зросла до 51%. Суттєво змiнилася структура
депозитного портфеля: вагомо зросла депозитна активнiсть фiзичних осiб, що свiдчить про
вiдновлення довiри населення до Банку i банкiвської системи загалом.
Загальний обсяг коштiв юридичних осiб за 2012 р. зменшився на 91527 тис.грн., i склав 249365
тис.грн. (або 12,4% чистих зобов'язань). Зменшення їх обсягу вiдбулося за рахунок залишкiв як
на поточних так i на строкових рахунках. З початку року кошти на поточних рахунках
юридичних осiб зменшились на 63427 тис.грн.(або на 33,0%). Загальний обсяг депозитiв

юридичних осiб у цiлому за 2012 рiк зменшився на 18,9 % - до 120828 тис. грн., у тому числi в
нацiональнiй валютi - на 31,8 %, до 78229 тис.грн., тодi як в iноземнiй збiльшилися - на 24,6 %
до 42599 тис.грн.
Кошти фiзичних осiб за 2012 рiк зросли на 236919 тис.грн. (на 44,3%) i на кiнець звiтного
перiоду склали - 771505 тис.грн. (38,5% чистих зобов'язань). Збiльшення загального обсягу
коштiв фiзичних осiб вiдбулося за рахунок зростання залишкiв на строкових рахунках фiзичних
осiб на 180444 тис.грн. (на 37,5%) до 662255 тис.грн., у тому числi кошти в нацiональнiй валютi
зросли на 50496 тис.грн. до 322651 тис.грн., а кошти в iноземнiй валютi зросли на 129948
тис.грн. (на 62,0%) i склали 339604 тис.грн. Також збiльшились, залишки на поточних рахунках
фiзичних осiб на 56475 тис. грн.(107%) i склали 109250 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 р. сума зобов'язань за залученими кредитами банкiв склала 948123
тис.грн. Вагому частину довгострокової ресурсної бази банку займають кредити, отриманi вiд
Bank of Cyprus Publik Cоmpany Ltd. У структурi зобов'язань Банку частка залучених кредитiв
банкiв склала 47,3%.
Станом на 1 сiчня 2013 року власний капiтал банку становить 736391 тис.грн. Структура
власного капiталу протягом 2012 року змiнювалая головним чином за рахунок суми отриманого
прибутку.
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 01.01.2013 регулятивний капiтал банку дорiвнює 730 512 тис.грн. Значення
регулятивного капiталу ПАТ "БАНК КIПРУ" перевищує нормативнi вимоги щодо мiнiмального
розмiру регулятивного капiталу для мiжрегiональних банкiв i дозволяє банку здiйснювати
дiяльнiсть на територiї всiєї України та виконувати перелiк банкiвських операцiй в рамках
отриманої лiцензiї та дозволу на здiйснення операцiй.
Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) ПАТ "БАНК КIПРУ" на
01.01.2013 р. дорiвнює 32% при нормативному не менше 10%, норматив спiввiдношення
регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) - 26% при нормативному не менше 9%, тобто
фактично значення нормативiв значно перевищують граничнi. Це свiдчить про те, що Банк має
значний запас платоспроможностi.
Структура та вартiсть ресурсiв, що використовуються банком, визначають його спроможнiсть
проводити увесь спектр банкiвських опрецiй з максимальною вигодою як для банку так i для
клiєнтiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Серед iнших зобов'язань питому вагу складають кредиторська заборгованiсть з придбання
активiв (1 контракт) - 15302 тис грн. - гарантiйний фонд по взаєморозрахункам iз
будiвельниками по незавершеним капiтальним вкладенням. Дане зобов'язання має договiрний
характер та буде повнiстю виконано пiсля завершення будiвництва та введення об'єкту в
експлуатацiю в належному станi.
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)
У 2012 роцi розвиток Банку здiйснювався вiдповiдно до Концепцiї розвитку ПАТ "Банк Кiпру"
на 2012-2014 рр. Концепцiя розвитку Банку передбачає активну полiтику щодо нарощення
клiєнтської бази, обсягiв операцiй, збiльшення ринкової частки iз забезпеченням належного

рiвня безпеки для клiєнтiв.
Задачi, якi стоять перед Банком у 2013 роцi, визначаються вимогами "Закону про банки i
банкiвську дiяльнiсть", вимогами нормативної бази Нацiонального банку України, реальним
станом економiки України i фiнансових ринкiв, а також дотриманням iнтересiв акцiонерiв,
вкладникiв i кредиторiв Банку.
Конкуренцiя мiж банками та небанкiвськими фiнансово-кредитними установами, а також
всерединi самої банкiвської системи, сприяє подальшiй унiверсалiзацiї банкiвської дiяльностi,
розвитку та розширенню кола операцiй та послуг, якi може надавати сучасний унiверсальний
банк.
Основна мета Банку на сучасному етапi - змiцнення досягнутих позицiй унiверсального
комерцiйного банку, що динамiчно розвивається i розширює масштаби своєї дiяльностi.
Основнi напрямки реалiзацiї цiєї мети:
"адекватне нарощування регулятивного капiталу й активiв,
"збiльшення присутностi та обсягiв банкiвських операцiй у всiх економiчно привабливих
регiонах;
"задоволення потреб своїх клiєнтiв через надання їм повного спектру банкiвських послуг
високої якостi за конкурентноспроможними цiнами, використовуючи новiтнi банкiвськi
технологiї i сучаснi методи фiнансового менеджменту;
"посилення позицiй на основних сегментах фiнансового ринку України;
"збiльшення ринкової вартостi Банку та вартостi для акцiонерiв.
"зниження рiвня негативно - класифiкованих активiв (НКА). Банк придiляє особливу увагу
якостi своїх активiв та вживає заходiв щодо зниження частки негативно-класифiкованих активiв.

Вiдповiдно до визначеної мети та напрямкiв її реалiзацii, основними цiлями Банку є:
"пiдвищення прибутковостi Банку - як основного елементу в створеннi максимальної вартостi
для акцiонерiв;
"достатня лiквiднiсть банку;
"збiльшення (доходiв) прибуткових статей банку;
"оптимiзацiя витрат;
"збiльшення ринкової частки Банку за рахунок досягнення темпiв зростання його активiв вище
ринкових;
"зменшення ризику операцiй за рахунок полiпшення якостi кредитного портфеля i
вдосконалення процедур управлiння ризиками;
"подальше скорочення суми прострочених i сумнiвних кредитiв;
"реалiзацiя майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя за неповерненою
кредитною заборгованiстю;
"полiпшення показникiв дiяльностi, а саме спiввiдношення витрат до доходу та рентабельностi
капiталу;
"дотримання в своїй дiяльностi принципiв вiдвертостi та демократичностi, iнформацiйної
чистоти i прозоростi;
"ведення дiяльностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв;
"постiйне пiдвищення квалiфiкацiї та професiйних навичок персоналу Банку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
З метою освоєння нових сегментiв ринку, збiльшення кiлькостi клiєнтiв Банком постiйно
проводиться вивчення потреб клiєнтiв у нових банкiвських продуктах та послугах шляхом
здiйснення вiдповiдних маркетингових дослiджень. Новi та дiючi банкiвськi продукти та
послуги Банку доводяться до потенцiйних клiєнтiв шляхом проведення рекламних заходiв,
використовуючи засоби масової iнформацiї. Витрати на маркетинг i рекламу Банку за звiтний
рiк становлять 3 707 тис.грн., при цьому особлива увага придiляється як прямiй рекламi
банкiвських послуг, так i iмiджовiй рекламi ПАТ "БАНК КIПРУ".
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (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
В результатi невиконання окремими контрагентами Банку своїх зобов'язань з обслуговування
кредитiв Банк змушений звертатись за захистом своїх прав до судових iнстанцiй. На кiнець
звiтного перiоду:
справи, в яких Банк виступає позивачем або стягувачем за виконавчим провадженням - 107 на
загальну суму 457200 тис.грн.
справи, в яких Банк виступає вiдповiдачем - 7,
справи про банкрутство, в яких банк виступає кредитором - 14 на загальну суму 202300 тис.грн.
Всi цi справи знаходяться на рiзних стадiях розгляду. Банк сподiвається на позитивне вирiшення
в судових iнстанцiях судових спорiв

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.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
115 334
139 248
70 711
96 067
7 180
7 658
882
613
36 561
34 910

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
63 618
62 618
62 618
62 618
0
0
1 000
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
178 952
201 866
133 329
158 685
7 180
7 658
1 882
613
36 561
34 910

51

219 349

0

0

51

219 349

0
0

219 178
0

0
0

0
0

0
0

219 178
0

транспортні засоби
інші
Усього

Опис

0
120
0
0
0
120
51
51
0
0
51
51
115 385
358 597
63 618
62 618
179 003
421 215
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%.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LTD

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
948 123

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.08.2011

116 087

0,95

03.12.2018

10.11.2011

79 941

0,95

11.11.2013

06.06.2012

119 979

0,96

17.06.2013

27.08.2010

55 993

1,03

04.09.2018

06.06.2012

119 979

0,96

21.05.2012

11.04.2008

40 330

4,06

12.11.2014

20.10.2008

32 157

2,97

22.10.2018

29.09.2008

55 997

0,95

29.09.2020

16.09.2008

36 015

3,15

27.06.2018

27.04.2011

87 998

0,95

27.02.2021

21.04.2011

16 106

3,81

31.07.2018

25.02.2008

40 115

3,75

26.02.2018

04.04.2011

16 095

4,01

31.07.2019

14.10.2010

120 235

1,06

28.09.2020

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

ПАТ "ПтБ"
КБ "Юнiаструм Банк" (ТОВ) ЛОРО
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

27.12.2012
30.12.2010
X

11 032
64
0

21
0
X

10.01.2013
30.12.2099
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
1 043 070
X
X
X
1 991 193
X
X
Iншi зобов'язання у т.ч кошти клiєнтiв 1 017 412 тис.грн; iншi
зобов'язання 25 658 тис.грн. Податковi зобов'язання вiдсутнi.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
03.04.2012
26.04.2012
01.10.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
04.04.2012
26.04.2012
03.10.2012

26.11.2012

27.11.2012

Вид інформації
3
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
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

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
2010
3
2
2
2011
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X

Реєстратор
Депозитарій
Інше
(запишіть)

X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна 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 у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Позачергових зборiв у звiтному перiодi не було.
(запишіть)
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)
9
0
0
0
0
9

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 10
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
(запишіть)
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
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
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
X

навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні
ради)
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
так
так
так
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
ні
ні
ні
з акціонерами
Інше (запишіть)
ні
ні
ні

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 (бізнесні
ні
ні
так
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні

Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

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 (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
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?
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Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (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 аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
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 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
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
(запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у 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 зміну їх складу за рік
1. БЕНК ОВ САЙПРЕС ПАБЛIК КАМПАНI ЛIМIТЕД [Bank of Cyprus Public Company Limited],
НЕ165, Кiпр 1599, Нiкосiя 51, Стассiнос Стрiт, Айя Параскевi, Строволос (пряма участь 22,79%)
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корнер", код за ЄДРПОУ 25486667, Україна,
69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 19,23%)
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омiкс-Фiнанс", код за ЄДРПОУ 24511923,
Україна, 69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 19,17%)
4. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзiнг-Фiнанс", код за ЄДРПОУ 24519913,
Україна, 69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд. 8 (пряма участь - 38,59%)
Змiн прямих власникiв iстотної участi за звiтний рiк не було, встановленi законодавством
вимоги до власникiв iстотної участi дотримано. Бiльш детально вiдомостi про структуру
власностi банку (iнформацiю про власникiв iстотної участi в банку) станом на 31.12.2012 р.
опублiковано на власному сайтi Банку: http://www.bankofcyprus.com.ua/

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
Факти порушень вiдсутнi.
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
Факти порушень вiдсутнi.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
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, Комiтет з ризикiв, Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу
та управлiнської звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Спостережна Рада

Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв та вимог до управлiння ризиками
та 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
Завданням КУАП є органiзацiя комплексної системи управлiння пасивами й активами Банку з
урахуванням банкiвських ризикiв. КУАП вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та
визначає рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку, рiвень ризику, що є найбiльш
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, пов'язаних iз
управлiнням ризиками з метою забезпечення процесу незалежного контролю.
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi складає управлiнську фiнансову
звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку, Материнської компанiї та внутрiшнiх
користувачiв, займається складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та
контролю за їх виконання, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiльностi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту
Процеси управлiння ризиками в Банку та дiяльнicть структурних пiдроздiлiв Банку щорiчно
перевiряються вiддiлом внутрiшнього аудиту, який аналiзує як достатнiсть самих процедур, так i
їх 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 в 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. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших випадкiв,
що настануть у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже низька.
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, 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 не рiдше, нiж раз на квартал, i його результати надаються
Правлiнню та Спостережнiй Радi; аналiз ризику лiквiдностi виконується щоденно; аналiз ризику,
пов'язаного зi стабiльнiстю фiнансування, та ризику концентрацiї (за валютами, галузями)
виконується раз на мiсяць.
Раз на квартал Правлiння отримує детальний звiт про ризики, який мiстить всю необхiдну
iнформацiю для оцiнки ризикiв Банку та прийняття певних рiшень.
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 ряд заходiв для повернення кредиту. Пiсля видачi Вiддiл кредитного
адмiнiстрування несе вiдповiдальнiсть за адмiнiстрування кредиту. Це включає в себе, але не
обмежується, постiйний монiторинг фiнансового стану позичальника, виконання позичальником
фiнансових зобов'язань обумовлених кредитним договором. Кредитний монiторинг надає змогу
раннього викриття сигналiв про те, що позичальник може мати певнi труднощi з виплатою
кредиту, i виконується вiдразу пiсля видачi кредиту з метою як збiльшення ефекту вiд заходiв,
що будуть вживатися Банком так i зниження можливих втрат. 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, якi вiн може зазнати, та вжити вiдповiдних заходiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти
Кредитний ризик, пов'язаний iз деривативами, обмежений їх 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 знецiнення.
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, але добрим
обслуговуванням боргу.
- Простроченi кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi, по вiдношенню до яких не визнано знецiнення на iндивiдуальнiй основi.
- Iндивiдуально оцiненi. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi або iншi ознаки знецiнення, по вiдношенню до яких таке знецiнення визнано на
iндивiдуальнiй основi.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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
Процеси управлiння ризиками в Банку та дiяльнicть структурних пiдроздiлiв Банку щорiчно
перевiряються вiддiлом внутрiшнього аудиту, який аналiзує як достатнiсть самих процедур, так i
їх дотримання Банком. Вiддiл внутрiшнього аудиту обговорює результати всiх перевiрок з
керiвництвом i доповiдає Правлiнню та Спостережнiй Радi щодо встановлених фактiв порушень
i надає рекомендацiї.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом 2012 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 2012 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

Звiти аудиторiв приймались без зауважень та рекомендацiй.
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)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги", код за
ЄДРПОУ 33306921, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги",
складає 7 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" надає аудиторськi послуги ПАТ "БАНК
КIПРУ" протягом року ( 2012 рiк). За результатами дiяльностi Банку за 2012 рiк, ТОВ "Ернст
енд Янг Аудиторськi послуги" здiйснило аудит фiнансової дiяльностi та надало Аудиторський
висновок за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК
КIПРУ".
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" протягом 2012р. не надавало Банку iншi
аудиторськi послуги крiм послуг, щодо пiдтвердження рiчної 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
2007 - 2009 ТОВ "Аудиторська компанiя "АВАЛЬ"
2010 - 2011 ТОВ "КИЇВАУДИТ"
2012 ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг
Стягнення, застосованi до ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи,
що пiдтверджена аудиторським висновком, органами, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг не виявленi.
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
Герасименко Юрiй Миколайович
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 близько 60 скарг, що стосувалися в основному
касової роботи та часу очiкування у чергах до кас вiддiлень.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Вiдсутнi.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2012 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

6

331 812

366 353

30 335

25 504

7

0

0

8

4 959

0

9
10
11
12

8 555
1 839 857
34
0

5 406
1 990 536
40 039
0

13

0

0

14

290 721

110 814

38

0

15
16
17
18

0
0
248 532
0
12 813

0
0
191 063
0
9 366

19

2 135

0

2 769 791

2 739 081

948 123
1 017 412
0
0
1 328
0
0
0
25 658
0
0
1 992 521

1 056 458
873 591
0
0
1 487
5 285
0
0
17 058
0
0
1 953 879

713 711
27 445
0
25 192
0
10 922
0
777 270
2 769 791

713 711
27 445
0
32 363
0
11 683
0
785 202
2 739 081

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
22.04.2013 року

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Кузовкiн I.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
Дiденко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2012 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
290 521
-118 568
171 953
19 654
-2 182

32
32

(тис.грн.)
Попередній
період
4
274 692
-63 963
210 729
19 720
-1 586

0

0

0

0

2 732

0

0

0

6 450
2 157

3 508
-171

36 931

-5 291

9, 10

0

0

20, 21, 23

0

0

9, 10

-71 588

-75 392

17, 18

0

0

11

0

0

12

0

0

24
33
34
13

0
3 125
-179 878
0
-10 646
3 388
0

0
1 991
-150 283
0
3 225
-5 117
0

0

0

-7 258

-1 892

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

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

0
0

0
0

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

0
0

0
0

-0,01

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
22.04.2013 року

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник
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(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
за 2012 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
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

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

Примітки

стату
-тний
капітал

Належить власникам банку
резервнерозні, інші
емісійподіфонди
ні
лений
та
різниці резерви
прибуток
переоцінки
4
5
6
16 325
10 551
34 255

Неконтрольована
частка

Усього
власного
капіталу

7
615
198

8
0

9
615 198

усьо
-го

2

3
554 0
67

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 120

1 132

-1 892

10 3
60

0

10 360

159 6
44
0

0

0

0

0

159 644

0

0

0

159
644
0

0

0

0
0
0
0
0
713 7
11
0

0
0
0
0
0
27 445

0
0
0
0
0
11 683

0
0
0
0
0
32 363

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
785 202

0

-761

-7 171

0
0
0
0
0
785
202
7 93
2

0

-7 932

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
27 445

0
0
0
0
0
10 922

0
0
0
0
0
25 192

0
0
0
0
0
777
270

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
777 270

29
28

28
28
28
48
37

29

28

28
28
28
37

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2013

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Кузовкiн I.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2012 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

287 848
-111 459
19 654
-2 182
0

231 736
-58 302
13 798
-1 442
0

0

0

6 450
2 777
-76 281
-90 152
-2 094

-171
1 735
-67 198
-73 203
-632

34 561

46 321

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 980

-8 597

-51 011

-506 551

0

0

-2 866
11 410
136 535

-5 457
-52 400
431 709

0

0

0

0

9 419

2 908

130 086

-92 067

9, 17

-17 000

-495 000

9, 17

57 000

639 000

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
252
-88 616
1 474
0
0
0

0
0
0
0
-134 858
50
0
0
0

-46 890

9 192

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

0
0
0
6
0
0
0
239 775
-359 657
0

0
0
14 289
0
0
0
0
346 711
0
0

17

0

0

35
26, 27

0
0

0
0

-119 876

361 000

2 157

3 508

-34 541

281 633

366 353
331 812

84 720
366 353

6

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2013 року

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Кузовкiн I.В.
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 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
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
9, 17
0
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
10
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
44
0
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
17
0
мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
11
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
11, 17
0
Придбання інвестиційної нерухомості
12
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
Придбання основних засобів
14
0
Надходження від реалізації основних засобів
14, 17
0
Придбання нематеріальних активів
14
0
Надходження від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
Дивіденди, що отримані
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
0
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
26
0
Емісія привілейованих акцій
26
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
26, 27
0
Викуп власних акцій
26
0
Продаж власних акцій
26
0
Отримання субординованого боргу
25
0
Погашення субординованого боргу
25
0
Отримання інших залучених коштів
21
0
Повернення інших залучених коштів
21
0
Додаткові внески в дочірню компанію
44
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
17
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
35
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
26, 27
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
0
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
0
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
0
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
6
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв, розраховується банком прямим методом.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Основна дiяльнiсть

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Кiпру" (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% непряму
частку у статутному капiталi Банку шляхом придбання трьох українських компанiй, пiд час чого
Банк змiнив назву на акцiонерне товариство "БАНК КIПРУ", i вiдповiднi змiни були
зареєстрованi Нацiональним банком України 31 грудня 2008 року. 8 липня 2010 року "БАНК
КIПРУ" з акцiонерного товариства був перетворений на публiчне акцiонерне товариство.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю №106, виданою
Нацiональним банком України ( "НБУ") 19 жовтня 2011 р., яка надає Банку право здiйснення
банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї. Банк також має лiцензiї АE №185105, АE
№185106, АE №185107, АE №185168 на торгiвлю цiнними паперами на фондовому ринку
(брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть, андерайтинг та депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв) та надання кастодiальних послуг, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 17 жовтня 2012 року.
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, i Банк нараховує 44 вiддiлень (2011 р.: 44 вiддiлень).
Починаючи з 3 червня 2002 р., Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi "Фонд"). Фонд здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з законодавством України. Фонд покриває
зобов'язання Банку перед клiєнтами-фiзичними особами на суму 200 тис. грн. (2011 - 150 тис.
гривень) для кожної фiзичної особи у разi банкрутства Банку.
Юридична адреса Банку: вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035, Україна.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. структура власникiв Банку виходячи з кiлькостi
випущених акцiй була такою:
Акцiонер
2012 р.%
2011 р.%
ТОВ "Лiзiнг-Фiнанс"
39
39
"Bank of Cyprus Public Company LTD"
ТОВ "Корнер"
19
19
ТОВ "Омiкс-Фiнанс"
19
19
Всього100 100

23

23

"Bank of Cyprus Public Company Ltd" (Нiкосiя, Кiпр) (далi - "Материнська компанiя Банку") є
кiнцевою Материнською компанiєю Банку.

2.

Основа складання звiтностi

Загальна iнформацiя

Ця фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (
"МСФЗ").
МСФЗ стали єдиними стандартами звiтностi для українських публiчних акцiонерних компанiй,
банкiв та страхових компанiй, починаючи з 1 сiчня 2012 року у вiдповiдностi до Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Вiдповiдно, Банк припинив
пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України випущених Нацiональним
банком України з 1 сiчня 2012 року.
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 МСБО (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в
умовах гiперiнфляцiї". Вплив застосування МСБО (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.

3.

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:
Поправка до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї"
Поправка була опублiкована у жовтнi 2010 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi
починаються 1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати. Поправка вимагає розкриття додаткової
iнформацiї про переданi фiнансовi активи для того, щоб користувачi фiнансової звiтностi Банку
мали можливiсть оцiнити ризики, пов'язанi з даними активами. Дана поправка вплинула лише на
розкриття iнформацiї та не вплинула на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
Iншi поправки наступних стандартiв не вплинули на облiкову полiтику, фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку:
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, якi лежать в основi вiдстрочених податкiв";
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
застосовують МСФЗ".
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як

фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, кредити i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, або фiнансовi активи, наявнi для
продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю
плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи 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.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток
Фiнансовi активи класифiкованi як наявнi для торгiвлi включенi до категорiї iнвестицiйнi цiннi
папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток'.
Фiнансовi активи класифiкуються як наявнi для торгiвлi якщо вони придбанi з метою продажу у
найближчому майбутньому. Деривативи також класифiкуються як наявнi для торгiвлi, якщо
вони не створенi як iнструмент страхування. Прибуток або збиток вiд фiнансових iнструментiв
наявних для торгiвлi вiдображається в 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 знецiненнi 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
вiдображення в облiку фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються як окремий компонент у складi
капiталу до моменту вибуття або знецiнення iнвестицiї. У цьому випадку сукупний прибуток
або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, включається до звiту про прибутки та
збитки. При цьому проценти, що розраховуються за методом ефективної процентної ставки,
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.
Визначення справедливої вартостi

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на
органiзованих фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або
цiною дилерiв (цiна покупця за довгою позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без
будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на
ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Методи оцiнки включають
використання чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з iдентичними iнструментами,
стосовно яких iснує iнформацiя про ринковi цiни, моделi цiноутворення оцiнки опцiонiв та iншi
методи оцiнки.
Згортання
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.
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:
фiнансовий актив, що вiдповiдає визначенню кредитiв i дебiторської заборгованостi,
представленому 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;
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, 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 в складi активiв, а з
вiд'ємною справедливою вартiстю - у складi зобов'язань. Доходи i витрати вiд операцiй iз
зазначеними iнструментами вiдображаються у звiтi про прибутки 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 заборгованiсть перед кредитними установами, кошти
клiєнтiв. Пiсля первiсного визнання позиковi кошти надалi 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
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.
Операцiйна оренда - Банк як орендодавець
Банк вiдображає активи, що є предметом операцiйної оренди, в залежностi 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.
Знецiнення фiнансових активiв
Банк визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки знецiнення фiнансових активiв чи групи фiнансових
активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається знецiнення фiнансового активу чи
групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки знецiнення 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.
Об'єктивнi ознаки знецiнення 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 вимiряти (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 знецiнення коштiв у
кредитних установах та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою вартiстю, кожен
з яких окремо є суттєвим, а також сукупнi ознаки знецiнення фiнансових активiв, кожен з яких
окремо не є суттєвим. У разi якщо об'єктивнi ознаки знецiнення 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 знецiнення на сукупнiй основi. Активи, що
оцiнюються окремо на предмет знецiнення, незалежно вiд того, чи визнається стосовно них
збиток вiд знецiнення, не повиннi оцiнюватись на предмет знецiнення на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi знецiнення 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 на знецiнення, i сума збитку вiд знецiнення 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 знецiнення знижується й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що
вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення
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 знецiнення 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 знецiнення 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 знецiнення
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 знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.

Що стосується iнвестицiй у дольовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу,
об'єктивнi ознаки знецiнення включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартостi
iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. В разi наявностi ознак знецiнення накопиченi збитки, що
визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення цiєї iнвестицiї, визнаних ранiше у звiтi про прибутки та
збитки, виключаються зi складу капiталу i визнаються в звiтi про прибутки та збитки. Втрати вiд
знецiнення iнвестицiй у капiтал не сторнуються через звiт про прибутки та збитки; збiльшення
справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля знецiнення визнаються безпосередньо у капiталi.
Що стосується боргових iнструментiв, класифiкованих як "наявнi для продажу", знецiнення
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 знецiнення. 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 знецiнення у звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд
знецiнення 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 знецiнення 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.
Нарахування амортизацiї активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя
розраховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби:
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.
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 нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку вiд
надання його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, а не для цiлей його використання в
операцiйнiй чи адмiнiстративнiй дiяльностi, i яке сам Банк не займає.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на
проведення операцiї, i потiм переоцiнюється за справедливою вартiстю, виходячи з її ринкової
вартостi. Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визнається на основi звiтiв
незалежних та внутрiшнiх оцiнювачiв, якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i
нещодавнiй досвiд оцiнки майна аналогiчного мiсцезнаходження i категорiї.
Активи, класифiкованi як наявнi для продажу
Банк класифiкує необоротнi активи (чи 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 та початок програми активних дiй з пошуку покупця й реалiзацiї намiру
продажу. У подальшому необоротний актив 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 (чи 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 знецiнення 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 i 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:
На 31 грудня 2012 р.
На 31 грудня 2011 р.

Долар США 7,993 7,9898
Євро 10,537172
10,2981
Росiйський рубль 0,26316

0,2495

Середнiй обмiнний курс гривнi у 2012 роцi становив 7,991040 грн. за 1 дол. США (2011 р.:
7,9676 грн.) та 10,269211 грн. за 1 євро (2011 р.: 11,0918 гривень).
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi
Стандарти та iнтерпретацiї, що були опублiкованi, але ще не набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ (IFRS) 9, який був виданий по результатах першого етапу проекту Ради з МСФЗ щодо
замiни МСФЗ (IAS) 39, застосовується до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i
зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ (IAS) 39. Первинно передбачалося, що стандарт набуде
чинностi стосовно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї
дати, але в результатi видання Поправок МСФЗ (IFRS) 9 "Дата обов'язкового застосування
МСФЗ (IFRS) 9 та перехiднi вимоги до розкриття iнформацiї", опублiкованих у груднi 2011
року, дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 сiчня 2015 року. В ходi наступних
етапiв Рада з МСФЗ розгляне облiк хеджування та знецiнення фiнансових активiв. Банк оцiнить
вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 на фiнансову звiтнiсть в сукупностi з iншими етапами
проекту пiсля публiкацiї остаточної редакцiї стандарту.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" передбачає єдину модель контролю, яка
застосовується до всiх типiв компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Змiни,
якi вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть вiд керiвництва значно бiльшого
обсягу суджень при визначеннi того, якi з компанiй контролюються i, вiдповiдно, мають
консолiдуватися Материнською компанiєю Банку, нiж при застосуваннi вимог МСФЗ (IAS) 27.
МСФЗ (IFRS) 10 також передбачає спецiальнi вказiвки щодо застосування його положень в
умовах агентських вiдносин. Стандарт мiстить такi облiковi вимоги та процедури консолiдацiї,
перенесенi без змiн з МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 замiнює вимоги вiдносно консолiдацiї,
якi мiстяться в ПКI 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" та МСФЗ (IAS) 27
"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" та набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється.
Наразi Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на його фiнансовий стан i
результатi дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй пiд спiльним контролем з
використанням методу пропорцiйної консолiдацiї. Натомiсть компанiї пiд спiльним контролем,
якi вiдповiдають визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за методом дольової участi.
МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" и ПКI 13 "Компанiї пiд
спiльним контролем - немонетарнi внески учасникiв" та набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування
дозволяється. Наразi Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на його
фiнансовий стан та результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання"
Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 12 об'єднує вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше мiстилися у
МСФЗ (IAS) 27 в частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також в МСФЗ (IAS) 31 та
МСФЗ (IAS) 28. Указанi вимоги до розкриття iнформацiї вiдносяться до часток участi компанiї у
дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих та структурованих компанiях. Уведений
також ряд нових вимог до розкриття iнформацiї вiдносно таких компанiй. Банк буде змушений

розкривати бiльше iнформацiї про компанiї, якi є консолiдованими чи неконсолiдованими
структурованими компанiями, в дiяльностi яких вiн бере участь або якi вiн спонсорує. Але
стандарт не вплине на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Банку.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандартi всi настанови вiдносно оцiнки справедливої
вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, як компанiї зобов'язанi
використовувати справедливу вартiсть, а мiстить настанови вiдносно оцiнки справедливої
вартостi вiдповiдно до МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої вартостi
вимагається або дозволяється у вiдповiдностi з iншими стандартами у складi МСФЗ. Стандарт
застосовується вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на
оцiнку активiв i зобов'язань Банку, якi облiковуються за справедливою вартiстю. Наразi Банк
оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на його фiнансовий стан та результати
дiяльностi.
МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" (в редакцiї 2011 року)
В результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 тепер мiстить
настанови щодо облiку дочiрнiх, пiд спiльним контролем та асоцiйованих компанiй тiльки в
окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправка набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1
сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Поправка не вплине на фiнансовий стан та результати
дiяльностi Банку.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (в редакцiї 2011 року)
В результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12, найменування МСФЗ (IAS) 28
змiнилося на МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства". Нова
редакцiя стандарту описує застосування метода часткової участi не лише вiдносно iнвестицiй в
асоцiйованi компанiї, але також i вiдносно iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Поправка набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року. Поправка не вплине на
фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1
сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Поправка вносить суттєвi змiни в облiк винагород
працiвникiв, зокрема усуває можливiсть вiдстроченого визнання змiн в активах та пасивах
пенсiйного плану (так званий "коридорний метод"). Окрiм того, поправка обмежує змiни чистих
пенсiйних активiв (зобов'язань), що визнаються в прибутку чи збитку, чистим доходом
(витратами) по процентах та вартiстю послуг. Поправка не вплине на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку.
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - "Представлення статей iншого
сукупного доходу"
Поправка змiнює групування статей, якi представленi у складi iншого сукупного доходу. Статтi,
якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв чи збиткiв в певний момент часу в
майбутньому (наприклад, чистi витрати чи доходи по фiнансових активах, якi є в наявностi на
продаж) мають представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi
(наприклад, переоцiнка будiвель). Поправка показує вплив виключно на представлення
iнформацiї та не зачiпає фiнансовий стан чи фiнансовий результат дiяльностi Банку. Поправка
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 липня 2012 року чи пiсля цiєї
дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
Згiдно даним поправкам, компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення
взаємозалiку та вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Данi розкриття
забезпечать користувачiв iнформацiєю корисною для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на
фiнансовий стан компанiї. Новi вимоги до розкриття iнформацiї застосовуються до всiх

визнаних фiнансових iнструментiв, якi взаємозалiковуються у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 32
"Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Вимоги до розкриття iнформацiї також
застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично закрiпленої
генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди не залежно вiд того, чи пiдлягають
вони взаємозалiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 32. Поправки не вплинуть на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку. Поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2013 року чи пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"
В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази "на даний момент володiє юридично
закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку". Вплив застосування даних поправок для Банку
необхiдно оцiнити за допомогою аналiзу процедур розрахункiв та правової документацiї, який
покаже можливiсть здiйснення взаємозалiку в ситуацiях, в яких вiн здiйснювався в минулому. В
окремих випадках взаємозалiк може виявитися неможливим. В iнших ситуацiях може виникнути
необхiднiсть перегляду умов договору. Вимоги, згiдно з якими правом здiйснення взаємозалiку
володiють всi контрагенти за угодою про взаємозалiк, може виявитися ускладненим в ситуацiях,
коли правом на взаємозалiк у випадку дефолту володiє лише одна сторона.
Поправки також описують, як слiд застосувати критерiї взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 для
розрахункових систем (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких
використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Численнi розрахунковi системи
будуть задовольняти новим критерiям, а деякi - нi. Визначення впливу застосування даних
поправок на фiнансову звiтнiсть не представляється практично можливим, оскiльки Банк має
проаналiзувати операцiйнi процедури єдиних клiрингових центрiв та розрахункових систем, щоб
зробити висновок вiдносно їх вiдповiдностi новим критерiям.
Правки набувають чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014 року
або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, наданi державою"
Згiдно даним поправкам компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, мають застосовувати МСФЗ
(IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу"
перспективно вiдносно наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою.
Поправка не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку.
Вдосконалення МСФЗ
Правки набувають чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року
або пiсля цiєї дати. Данi поправки не вплинуть на Банк:
"
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi":
Дане вдосконалення роз'яснює, що компанiя яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому
та вирiшила або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, має право
застосувати МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно,
компанiя має ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть, так начебто вона нiколи не
припиняла застосовувати МСФЗ.
"
МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi": Дане вдосконалення роз'яснює рiзницю
мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, та мiнiмумом
необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною порiвняльною
iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний перiод.
"
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби": Дане вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi
частини та допомiжне обладнання, яке задовольняє визначенню основних засобiв, не є запасами.
"
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання": Дане вдосконалення роз'яснює, що
податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується
вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток".
"
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть": Дане вдосконалення приводить у

вiдповiднiсть вимоги до розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi
суми активiв сегменту з вимогами до розкриття в нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Згiдно даному роз'ясненню, розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має
вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

4.

Суттєвi облiковi судження та оцiнки

Невизначенiсть оцiнки
У процесi застосування облiкової полiтики управлiнський персонал Банку зробив такi судження
та застосував 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. У
якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi
спостережуваних ринкiв, однак у тих випадках, коли це не представляється практично
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi.
Iдентифiкацiя мiжбанкiвських угод своп
В 2012 роцi Банк був стороною в рядi угод з мiжбанкiвських взаємних розмiщень, укладеними 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 застосував
взаємозалiк щодо усiх вiдповiдних залишкiв та доходiв/витрат. До цих транзакцiй
застосовувався взаємозалiк, i вони облiковувались як похiднi угоди своп.
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
Керiвництво 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.
Впродовж 2012 Банк змiнив полiтику резервування по вiдношенню до визначення критерiїв
кредитiв якi оцiнюються на iндивiдуальнiй основi. Якби Банк не змiнив пiдхiд, резерв пiд
зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2012 дорiвнював би 304 512 тис. гривень (поточне
вiдображення - 301 423 тис. гривень)
Справедлива вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв
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.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються стосовно усiх невикористаних податкових збиткiв,
коли iснує вiрогiднiсть отримання прибутку оподаткування в майбутньому, щодо якого можна
використовувати невикористанi податковi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для
визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з
вiрогiдних строкiв i розмiру майбутнього прибутку оподаткування i стратегiї податкового
планування.

5.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
2012 р.
2011 р.
Грошовi кошти в касi
65 961 40 357
Поточнi рахунки в Нацiональному банку України
40 144 21 758
Поточнi рахунки в iнших кредитних установах 205 665
91 476
Строковi депозити в кредитних установах зi строком погашення до 90 днiв 20 042 212 762
Грошовi кошти та їх еквiваленти 331 812
366 353
Поточнi рахунки в НБУ являє собою кошти, розмiщенi в Нацiональному банку України для
забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй.
Станом на 31 грудня 2012 р. сума, еквiвалентна 191 819 тис. грн. була розмiщена на поточному
рахунку в двох банках країн-членiв ОЕСР (2011 р.: 82 145 тис. грн. в двох банках країн-членiв
ОЕСР), що є основними контрагентами Банку в операцiях з iноземними валютами i операцiях iз
розрахункiв iз клiєнтами. Кошти розмiщувалися на звичайних умовах банкiвської дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2012 р. поточнi рахунки в Материнськiй компанiї Банку склали 3 322 тис.
гривень (2011 р: 7 668 тис. гривень).

Строковi депозити в кредитних установах зi строком погашення до 90 днiв розмiщеннi в
українських банках. Процентна ставка за цими розмiщеннями коливається в межах вiд 18% до
20%.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. грошовi кошти та їх еквiваленти не були простроченi або
знецiненi.

6.

Кошти в кредитних установах

Кошти в кредитних установах включають:
2012 р.
2011 р.
Обов'язковi резерви у Нацiональному банку України 30 335 25 504
Гарантiйнi депозити в українських банках
8 555 5 406
Кошти в кредитних установах
38 890 30 910
Починаючи з червня 2012 року українськi банки повиннi розмiщувати 50% обов'язкового
резерву, розрахованого за показниками попереднього мiсяця на окремому рахунку в НБУ (2011
р.: 70%). Процентна ставка за цим рахунком становить 30% офiцiйної облiкової ставки
дисконтування НБУ - 2,25% (2011 - 30% офiцiйної облiкової ставки дисконтування НБУ 2,325%) . Станом на 31 грудня 2012 р. сума розмiщена на такому рахунку складала 30 160 тис.
грн. (2011 р.: 23 764 тис. грн.). Можливiсть зняття Банком коштiв з цього депозиту значно
обмежується нормативно-законодавчими положеннями.
Крiм того, починаючи з серпня 2008 року українськi банки повиннi розмiщувати 20% коштiв,
залучених вiд нерезидентiв в iноземнiй валютi на перiод до 183 днiв, на окремому рахунку в
НБУ у формi безпроцентного грошового депозиту. Станом на 31 грудня 2012 року сума коштiв,
розмiщених Банком на такому рахунку, становила 175 тис. грн. (2011 р.: 1 740 тис. грн.).
Можливiсть зняття Банком коштiв з цього депозиту значно обмежується нормативнозаконодавчими положеннями.
За станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр Банк вiдповiдав вимогам НБУ щодо обов'язкового
резерву.
Станом на 31 грудня 2012 р. гарантiйнi депозити включать гарантiйнi забезпечення перед
українськими банками на суму 8 555 тис. грн. (2011 р.: 5 406 тис. грн.) наданi для забезпечення
проведення клiєнтських операцiй, таких як гарантiї виконання зобов'язань.

7.

Кредити клiєнтам

Кредити клiєнтам включають:
2012 р.
2011 р.
Кредити юридичним особам
1 301 882
1 425 245
Споживчi кредити 622 309
603 836
Iпотечне житлове кредитування 201 849
201 629
Iнше 15 240 14 091
Всього кредити клiєнтам 2 141 280
2 244 801
Мiнус - Резерв пiд зменшення корисностi (301 423)
(254 265)
Кредити клiєнтам, чиста сума
1 839 857
1 990 536

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 2012 р. 74 470 167 694
5 683 6 418 254 265
Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi протягом року 57 677 17 858 (2 362) (1
585) 71 588
Списанi суми (19 859)
(4 568) (24 427)
Курсовi рiзницi
(3)
(3)
На 31 грудня 2012 р. 112 288
180 984
3 321 4 830 301 423
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 104 610
174 920
6
4 729 284
265
Зменшення корисностi на сукупнiй основi
7 678 6 064 3 315 101 17 158
112 288
180 984
3 321 4 830 301 423
Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до
вирахування суми резерву пiд зменшення корисностi 305 361
285 908
106 5 571
596 946

Кредити юридичним особам
Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування
Iнше Всього
На 1 сiчня 2011 р. 68 963 95 341 1 522 17 857 183 683
Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi протягом року 9 579 73 091 4 161 (11
439) 75 392
Списанi суми (4 073) (740) (4 813)
Вiдновлення 157 353 12
13
535
Курсовi рiзницi
(156) (351) (12) (13) (532)
На 31 грудня 2011 р. 74 470 167 694
5 683 6 418 254 265
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 62 567 160 537
6 325 229 429
Зменшення корисностi на сукупнiй основi
11 903 7 157 5 683 93
24 836
74 470 167 694
5 683 6 418 254 265
Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до
вирахування суми резерву пiд зменшення корисностi 152 059
290 828
8 290
451 177
Кредити, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi
Станом на 31 грудня 2012 р. процентнi доходи, нарахованi за кредитами, стосовно яких був
визнаний резерв пiд зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, становили 110 605 тис. грн.
(2011 р.: 94 313 тис. гривень).
Станом на 31 грудня 2012 р. справедлива вартiсть застави, що надана Банку за кредитами,
зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, становила 346 079 тис. грн.
(2011 р.: 252 791 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 застави, що отримана, при
перевiрцi достатностi резерву пiд зменшення корисностi кредитiв.
Концентрацiя кредитiв клiєнтам
Станом на 31 грудня 2012 р. Банк мав концентрацiю кредитiв у розмiрi 728 861 тис. грн.,
наданих десятьом найбiльшим позичальникам (34.04% вiд загального кредитного портфелю)
(2011 р.: 758 396 тис. грн., або 33.8%). За цими кредитами було визнано резерв у розмiрi 68 171
тис. грн. (2011 р.: 30 519 тис. гривень).
Кредити надавались таким категорiям клiєнтiв:
2012 р.
Юридичнi особи
Фiзичнi особи
Кредити клiєнтам

2011 р.
1 301 882
839 398
2 141 280

1 425 245
819 556
2 244 801

Кредити надаються, головним чином, клiєнтам, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї
України у таких галузях економiки:
2012 р.
2011 р.
Фiзичнi особи
839 398
819 556
Нерухомiсть 610 279
708 567
Оптова та роздрiбна торгiвля
228 594
171 859
Будiвництво 166 058
256 042
Послуги надання проживання та харчування
91 210 96 426
Промислове виробництво 89 904 60 690
Мистецтво, розваги та вiдпочинок 52 998 40 261
Сiльське господарство, мисливство та лiсництво 16 955 39 370
Фiнансовi послуги та послуги страхування
16 784 27 307
Транспорт та зберiгання
2 869 19 662
Здоров'я та соцiальне забезпечення
2 537 2 560
Iншi послуги 23 694 2 501
Кредити клiєнтам 2 141 280
2 244 801

8.

Iнвестицiйнi цiннi папери

Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу, включають:

2012 р.
2011 р.
Корпоративнi акцiї 34
34
Депозитнi сертифiкати
40 005
Цiннi папери, наявнi для продажу 34
40 039
Станом на 31 грудня 2012 iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки через прибуток або збиток були представленi облiгацiями пiдприємства емiтента ТОВ "Виробничий вектор", для цiлей проектного фiнансування. Облiгацiї мають нульову ставку
вiдсотка, номiнованi у гривнi, строк погашення - з травня по листопад 2013 року.

9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв був таким:
Будiвлi
Полiп-шення орендова-ного майна Меблi та iнвентар Комп'ю-тери
та
офiсне обладнання Транс-портнi засоби Немате-рiальнi активи
Незавер-шене
будiвництво
Всього
Вартiсть/ переоцiнена вартiсть
31 грудня 2011 р.
42 629 34 951 17 192 9 004 2 184 2 395 113 720
222 075
Надходження 558 11
3 026 657 2
18
84 344 88 616
Переведення 2 234 4 587 402 341 (7 564) Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(5 381) (11 696)
(17 077)
Переведення до активiв наявних для продажу (Примiтка 11) (1 167) (1 167)
Переведення з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) 1 246 1 246
Переоцiнка (3 310) (3 310)
Вибуття
(1 275) (23) (1 298)
31 грудня 2012 р.
36 809 38 274 20 620 9 979 2 186 2 413 178 804
289 085
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2011 р.
12 245 7 082 4 691 4 307 1 302 1 385
31 012
Переоцiнка (959) (959)
Амортизацiйнi нарахування за рiк 1 930 4 485 3 212 1 492 271 177
11 567
Вибуття
(14) (14)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(847)
(847)
Переведення до активiв наявних для продажу (Примiтка 11)
(206)
(206)
31 грудня 2012 р.
12 163 11 567 7 903 5 785 1 573 1 562
40 553
Залишкова вартiсть:
31 грудня 2011 р.
30 384 27 869 12 501 4 697 882 1 010 113 720
191 063
31 грудня 2012 р.
24 646 26 707 12 717 4 194 613 851 178 804
248 532
Станом на 31 грудня 2012 р. собiвартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв що
досi знаходяться у використаннi склала 546 тис. грн. (2011 р.: 448 тис. гривень). Станом на 31
грудня 2012 р. собiвартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв що досi знаходяться у
використаннi склала 11 368 тис. грн. (2011 р.: 2 725 тис. гривень).

У 2012 Банк визнав змiну вартостi та накопаченої амортизацiї будiвель в результатi переоцiнки.
Банк залучив незалежного оцiнювача для визначення справедливої вартостi будiвель.
Справедлива вартiсть була встановлена за допомогою ринкових угод продажу схожих будiвель з
урахуванням мiсця розташування, стану та якостi будiвель взятих для порiвняння.

Будiвлi
Полiп-шення орендова-ного майна Меблi та iнвентар Комп'ю-тери
та
офiсне обладнання Транс-портнi засоби Немате-рiальнi активи
Незавер-шене
будiвництво
Всього
Вартiсть/ переоцiнена вартiсть
31 грудня 2010 р.
40 875 15 068 10 031 7 419 2 182 2 081 12 627 90 283
Надходження 768 1 331 5 752 1 890 2
458 124 810
135 011
Переведення 1 484 18 552 1 848 (21 884)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(498)
(1 833) (2 331)
Вибуття
(439) (305) (144) (888)
31 грудня 2011 р.
42 629 34 951 17 192 9 004 2 184 2 395 113 720
222 075
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2010 р.
10 522 3 412 3 060 3 489 996 1 341
22 820
Амортизацiйнi нарахування за рiк 1 885 3 670 2 068 1 123 306 184
9 236
Вибуття
(437) (305) (140)
(882)
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10)
(162) (162)
31 грудня 2011 р.
12 245 7 082 4 691 4 307 1 302 1 385
31 012
Залишкова вартiсть:
31 грудня 2010 р.
30 353 11 656 6 971 3 930 1 186 740 12 627 67 463
31 грудня 2011 р.
30 384 27 869 12 501 4 697 882 1 010 113 720
191 063
Якби оцiнка будiвель здiйснювалася з використанням моделi первiсної вартостi, то їх балансова
вартiсть була б такою:
2012 р.
2011 р.
Вартiсть
29 468 30 706
Накопичена амортизацiя та зменшення корисностi
(7 996) (7 302)
Залишкова вартiсть 21 472 23 404

10.

Iнвестицiйна нерухомiсть

Змiни iнвестицiйної нерухомостi представленi таким чином:
2012 р.
2011 р.
На 1 сiчня
110 814
99 409
Надходження 130 118
14 527
Переведення з основних засобiв (Примiтка 9)
16 230 2 169
Переведення до активiв наявних для продажу (Примiтка 11) (1 874) Переведення до основних засобiв (Примiтка 9) (1 246) Переоцiнка 36 931 (5 291)
Вибуття
(252) На 31 грудня 290 721
110 814

Протягом 2012 року Банк
справедливою вартiстю 130
утримувати майно з метою
платежiв, а не для продажу
iнвестицiйну нерухомiсть.

прийняв у заставу в якостi забезпечення землю та будiвлi
118 тис. гривень (2011 - 14 527 тис. гривень). Банк вирiшив
збiльшення вартостi капiталу та з метою отримання орендних
протягом короткострокового перiоду та класифiкував майно як

Банк надав в операцiйну оренду частину своєї iнвестицiйної нерухомостi. Майбутнi мiнiмальнi
платежi за невiдмовними договорами операцiйної оренди наступнi:
2012 р.
2011 р.
До 1 року
2 649 1 754
Вiд 1 року до 5 рокiв 2 671 738
Усього
5 320 2 492
Впродовж 2012 року Банк отримав орендного доходу 2 282 тис. гривень (2011 - 763 тис.
гривень) включених в iншi доходи (Примiтка 20)

11.

Активи наявнi для продажу

Рух активiв наявних для продажу був таким:
2012 р.
2011 р.
1 сiчня Переведення з основних засобiв (Примiтка 9)
961 Переведення з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) 1 874 Знецiнення (700) 31 грудня
2 135 -

12.

Оподаткування

Витрати зi сплати податку на прибуток включають:
2012 р.
2011 р.
Поточнi витрати зi сплати податку на прибуток 1 328 2 081
Вiдстроченi податковi пiльги - виникнення та сторнування тимчасових рiзниць
Коригування податку на прибуток за минулi перiоди 406 Витрати з податку на прибуток
(3 388) 5 117

(5 122) 3 036

У 2012 ставка податку на прибуток компанiй була встановлена в розмiрi 21% (2011 - 25% до 1
квiтня 2011 та 23% до кiнця року)
У груднi 2010 року Верховна Рада України прийняла новий Податковий кодекс України. У
вiдповiдностi до прийнятих положень ставка податку на прибуток компанiй починаючи з 1 сiчня
2013 р. була знижена до 19% i починаючи з 1 сiчня 2014 року - до 16%. 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 з податку на прибуток, розрахованих iз застосуванням нормативних
ставок, та фактично нарахованих сум, є таким:
2012 р.
2011 р.

(Збиток)/Прибуток до оподаткування
(10 646)
3 225
Нормативна ставка податку
21% 23%
Теоретичнi витрати з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки
Витрати, якi не пiдлягають вирахуванню 771 2 992
Ефект вiд змiни бази оподаткування
(2 914)
Ефект вiд змiни податкової ставки 62
95
Змiна пiдходу до визначення тимчасових рiзниць
(3 573) 4 600
Змiна в невизнаному вiдстроченому податковому активi
1 588 Ефект змiни суджень менеджменту
(398)
Витрати з податку на прибуток (3 388) 5 117

(2 236) 742

Станом на 31 грудня вiдстроченi податковi активи та зобов'язання та їх рух за вiдповiднi роки
включають:
2010 р.
Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 2011 р.
Виникнення
та сторнування тимчасових рiзниць
2012 р.
У звiтi про прибутки та збитки
У складi
У звiтi про прибутки та
збитки У складi
iншого
iншого
сукупного доходу та у капiталi
сукупного доходу та у
капiталi
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що не пiдлягають оподаткуванню:
Кошти клiєнтiв
2 461 (2 079) 382
(128) 254
Iншi активи та зобов'язання, чиста сума 925 (78) 847
1 393
Iнвестицiйна нерухомiсть 2 272 2 272 (2 272)
Податковi збитки 16 722 (3 322) 13 400 (3 123) 10 277
Сумарний вiдстрочений податковий актив
3 386 16 837 (3 322) 16 901 (4 130) 771
Невизнаний вiдстрочений податковий актив
(1 588)
588)
Вiдстрочений податковий актив 3 386 16 837 (3 322) 16 901 (5 718) 11 183
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню:

2 240

12
(1

Кошти в кредитних установах
(43) (451) (494) 494 Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу (47) 40
(7)
(519) (526)
Основнi засоби та нематерiальнi активи (1 969) 1 185 (784) 633 163 12
Iнвестицiйна нерухомiсть
(2 998) (2 998)
Кредити клiєнтам (1 439) (19 462)
(20 901)
13 230 (7 671)
Вiдстрочене податкове зобов'язання
(3 498) (19 873)
1 185 (22 186)
10 840 163
(11 183)
Вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив
(112) (3 036) (2 137) (5 285) 5 122 163 -

13.

Резерви пiд зменшення корисностi iнших активiв

Динамiка змiн у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi iнших активiв була
такою:
Iншi активи

31 грудня 2010 р.
Нарахування
Списання
31 грудня 2011 р.
Нарахування
31 грудня 2012 р.

272
819
(33)
1 058
53
1 111

Резерв пiд зменшення корисностi iнших активiв вираховується з балансової вартостi вiдповiдних
активiв
(Примiтка 14).

14.

Iншi активи та зобов'язання

Iншi активи включають:
2012 р.
2011 р.
Передоплати за послуги
10 763 7 316
Витрати майбутнiх перiодiв 1 437 1 354
Нарахований дохiд 1 258 661
Передплати за запаси
365 1 066
Iнше 101 27
13 924 10 424
Мiнус - Резерв пiд зменшення корисностi (Примiтка 13)(1 111) (1 058)
Iншi активи 12 813 9 366
Iншi зобов'язання включають:
2012 р.
2011 р.
Кредиторська заборгованiсть за будiвництво
15 302 9 931
Нарахування за невикористаними вiдпустками 2 921 2 961
Транзитнi рахунки по операцiям з банками
2 269 Розрахунки з клiєнтами
1 564 1 080
Кредиторська заборгованiсть перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб
Витрати на аудит
1 103 1 070
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 563 147
Доходи майбутнiх перiодiв 188 117
Послуги будiвництва
185 282
Iншi послуги 123 239
Iнше 210 881
Iншi зобов'язання 25 658 17 058

15.

1 230 350

Кошти кредитних установ

Кошти кредитних установ включають:
2012 р.
2011 р.
Строковi депозити та кредити
948 059
1 056 394
Поточнi рахунки
64
64
Кошти кредитних установ 948 123
1 056 458
Станом на 31 грудня 2012 р. строковi депозити та кредити склали 937 027 тис. грн. (2011 р: 1 056

394 тис. грн.) отриманих вiд Материнської компанiї Банку деномiнованими у доларах США, якi
мають строк погашення у 2015-2021 роках включно та вiдсоткова ставка яких коливається в
межах вiд 0,96% до 4,06%.

16.

Кошти клiєнтiв

Кошти клiєнтiв включають:
2012 р.
2011 р.
Поточнi рахунки
- Юридичнi особи 128 549
192 263
- Фiзичнi особи
105 175
50 512
233 724
242 775
Строковi депозити
- Юридичнi особи 120 869
148 927
- Фiзичнi особи
662 819
481 889
783 688
630 816
Кошти клiєнтiв
1 017 412
873 591
Кошти, утримуванi в якостi забезпечення за кредитами 36 097 33 956
Кошти, утримуванi в якостi забезпечення за гарантiями (Примiтка 18) 178

182

Станом на 31 грудня 2012 р. кошти десяти найбiльших клiєнтiв складали 194 236 тис. грн., що
становить 19% загальної суми коштiв клiєнтiв (2011 р.: 283 447 тис. грн., або 32 %).
Вiдповiдно до українського законодавства, 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 є таким:
2012 р.
2011 р.
Фiзичнi особи
767 994
532 401
Фiнансове посередництво 90 876 14 986
Торгiвля
40 665 102 001
Страхування 33 280 23 106
Сiльське господарство
29 390 20 040
Транспорт i комунiкацiї
16 986 2 347
Нерухомiсть та будiвництво
12 205 149 467
Виробництво 8 946 8 632
Iнше 17 070 20 611
Кошти клiєнтiв
1 017 412
873 591

17.

Капiтал

Рух випущених i повнiстю сплачених акцiй, що знаходяться в обiгу, був таким:
Кiлькiсть простих акцiй, тис.
Номiнальна вартiсть
Коригування на iнфляцiю
Балансова вартiсть
31 грудня 2010 р.
541 000 000 541 000
13 067 554 067
Викупленi власнi акцiї
159 643 600 159 644
31 грудня 2011 р.
700 643 600 700 644
13 067 713 711

31 грудня 2012 р.

700 643 600 700 644

13 067 713 711

Станом на 31 грудня 2012 р. випущений i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 700
644 тис. (2011 р.: 700 644 тис.) простих акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня кожна. Всi
випущенi акцiї були повнiстю сплаченi акцiонерами Банку. Всi простi акцiї дають однаковi
права голосу.
Рух iнших резервiв включає:
Резерв переоцiнки будiвель
На 31 грудня 2010 р. 10 551
Ефект вiд вибуття основних засобiв
(53)
Податковий ефект вiд переоцiнки будiвель
1 185
На 31 грудня 2011 р. 11 683
Переоцiнка будiвель
(837)
Ефект вiд вибуття основних засобiв
(87)
Коригування податкового ефекту вiд переоцiнки будiвель
На 31 грудня 2012 р.
10 922

18.
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Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання

Операцiйне середовище
Хоча економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi ознаки
перехiдної економiки. Такi особливостi включають, але не обмежуються, низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї й наявнiстю валютного
контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами
України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової систем, а також економiки в цiлому.
Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного
розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза, що триває, призвела до нестабiльностi
на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов
кредитування, а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних
валют. Незважаючи на стабiлiзацiйнi мiри, яких вживає уряд України з метою забезпечення
лiквiдностi та рефiнансування позик українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо можливостi
доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Банку i його контрагентiв. Цi фактори
можуть вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Банку.
Крiм цього, позичальники Банку можуть вiдчути погiршення лiквiдностi, що, в свою чергу,
може вплинути на їхню здатнiсть сплачувати заборгованiсть перед Банком. Аналогiчно,
зменшення цiн на ринку нерухомостi України може вплинути на повернення кредитiв, виданих
Банком пiд заставу нерухомого майна. Оскiльки ця iнформацiя є загальнодоступною, Банк
представив переглянуту оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв у складi оцiнки
зменшення корисностi.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання економiчної
стабiльностi Банку в умовах, що склалися. Однак, подальше погiршення ситуацiї в зазначених
вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Банку. Наразi
неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
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 буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан
чи результати майбутньої дiяльностi Банку.
Оподаткування
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного i митного контролю, продовжують
змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто нечiткi, а їх тлумачення залежить вiд
позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних органiв.
Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. Управлiнський персонал 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 i правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi
сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому.
Однак цей ризик з часом значно зменшується. Визначення сум та iмовiрностi негативних
наслiдкiв можливих незаявлених позовiв є недоцiльним.
На 31 грудня 2012 р. управлiнський персонал Банку вважає, що вiн дотримується концепцiї
iнтерпретацiї вiдповiдного законодавства, i позицiя Банку стосовно податкових та валютних
питань буде пiдтримана.
Договiрнi та умовнi зобов'язання фiнансового характеру
Станом на 31 грудня фактичнi та потенцiйнi фiнансовi зобов'язання Банку включали:
2012 р.
2011 р.
Зобов'язання Банку з кредитування
Безвiдкличнi невикористанi зобов'язання з кредитування
4 172 528
Гарантiї
352 422
4 524 950
Зобов'язання з операцiйної оренди
До 1 року
26 625 24 888
Вiд 1 до 5 рокiв
38 015 51 366
Бiльше 5 рокiв
617 1 214
Договiрнi зобов'язання
14 756 159 796
Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання (до вирахування застави) 84 537 238 214
Мiнус: грошовi кошти, утримуванi в якостi забезпечення за гарантiями (Примiтка 16)
(182)
Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання
84 359 238 032

19.

Чистi комiсiйнi доходи

Чистi комiсiйнi доходи включають:
2012 р.
2011 р.
Розрахунково-касове обслуговування
Конвертацiя валюти 2 515 2 682
Гарантiї та акредитиви
361 499
Iнше 733 674
Комiсiйнi доходи
19 654 19 720
Процесiнг

(1 211)

(866)

16 045 15 865

(178)

Розрахунково-касове обслуговування
(891) (302)
Гарантiї та акредитиви
(50) (71)
Iнше (30) (347)
Комiсiйнi витрати (2 182) (1 586)
Чистi комiсiйнi доходи
17 472 18 134

20.

Iншi доходи

Iншi доходи включають:
2012 р.
2011 р.
Доходи вiд операцiйної оренди 2 282 763
Доходи вiд продажу основних засобiв
190
Послуги агентiв
168 233
Штрафи отриманi 109 101
Повернення ранiше списаних активiв
2
Iнше 216 55
Iншi доходи 2 967 1 731

21.

44

535

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати включають:
2012 р.
2011 р.
Заробiтна плата та iншi виплати працiвникам
58 384 52 636
Нарахування на заробiтну плату 17 508 14 627
Витрати на персонал 75 892 67 263
Оренда та утримання примiщень 31 088 23 205
Юридичнi та консультацiйнi послуги
30 730 16 035
Витрати на маркетинг та рекламу 4 548 5 643
Послуги зв'язку
4 060 3 277
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 3 424 1 385
Витрати на вiдрядження та супутнi витрати
2 820 2 209
Ремонт та обслуговування основних засобiв
2 470 2 535
Охорона
2 011 1 897
Операцiйнi податки 1 393 439
Витрати на iнкасацiю готiвки
879 404
Роялтi 873 265
Чистi збитки вiд активiв на продаж
700 Витрати на канцелярiю
645 935
Штрафи
400 45
Страхування 218 869
Органiзацiя зустрiчей та презентацiй
111 681
Навчання персоналу 25
21
Пiдбiр персоналу
24
318
Благодiйна дiяльнiсть
10
171
Витрати вiд продажу кредитiв
8 905

Iнше 4 423 3 726
Iншi операцiйнi витрати

22.

90 852 72 965

Збиток на одну акцiю

Збиток на одну акцiю був таким:
2012 2011
Збиток за рiк (7 258) (1 892)
Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу (тисячi) 700 644
Збиток на одну акцiю
(0,010) (0,003)

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, Комiтет з ризикiв, Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу
та управлiнської звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Спостережна Рада
Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв та вимог до управлiння ризиками
та 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
Завданням КУАП є органiзацiя комплексної системи управлiння пасивами й активами Банку з
урахуванням банкiвських ризикiв. КУАП вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та
визначає рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку, рiвень ризику, що є найбiльш
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, пов'язаних iз
управлiнням ризиками з метою забезпечення процесу незалежного контролю.
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi
Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi складає управлiнську фiнансову
звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку, Материнської компанiї та внутрiшнiх
користувачiв, займається складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та
контролю за їх виконання, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiльностi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту
Процеси управлiння ризиками в Банку та дiяльнicть структурних пiдроздiлiв Банку щорiчно
перевiряються вiддiлом внутрiшнього аудиту, який аналiзує як достатнiсть самих процедур, так i
їх 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 в 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. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших випадкiв,
що настануть у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже низька.
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, 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 не рiдше, нiж раз на квартал, i його результати надаються
Правлiнню та Спостережнiй Радi; аналiз ризику лiквiдностi виконується щоденно; аналiз ризику,
пов'язаного зi стабiльнiстю фiнансування, та ризику концентрацiї (за валютами, галузями)
виконується раз на мiсяць.
Раз на квартал Правлiння отримує детальний звiт про ризики, який мiстить всю необхiдну
iнформацiю для оцiнки ризикiв Банку та прийняття певних рiшень.
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 ряд заходiв для повернення кредиту. Пiсля видачi Вiддiл кредитного
адмiнiстрування несе вiдповiдальнiсть за адмiнiстрування кредиту. Це включає в себе, але не
обмежується, постiйний монiторинг фiнансового стану позичальника, виконання позичальником
фiнансових зобов'язань обумовлених кредитним договором. Кредитний монiторинг надає змогу
раннього викриття сигналiв про те, що позичальник може мати певнi труднощi з виплатою
кредиту, i виконується вiдразу пiсля видачi кредиту з метою як збiльшення ефекту вiд заходiв,
що будуть вживатися Банком так i зниження можливих втрат. 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, якi вiн може зазнати, та вжити вiдповiдних заходiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти
Кредитний ризик, пов'язаний iз деривативами, обмежений їх 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 знецiнення.
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, але добрим
обслуговуванням боргу.

- Простроченi кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi, по вiдношенню до яких не визнано знецiнення на iндивiдуальнiй основi.
- Iндивiдуально оцiненi. До цiєї категорiї вiдносяться кредити, що мають простроченi суми
заборгованостi або iншi ознаки знецiнення, по вiдношенню до яких таке знецiнення 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 2012 р.
Не простроченi та не знецiненi
Простро-ченi
Iндивi-дуально оцiненi
Всього
При-мiтки
Високий рейтинг
Стандар-тний
рейтинг
Субстан-дартний рейтинг
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5
265 851
265 851
Кошти в кредитних установах
6
38 890 38 890
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
7
705 864
47 634 243 023
305
361
1 301 882
Кредити фiзичним особам7
6 860 414 452
329 126 172
291 585
839
398
6 860 1 120 316
47 963 369 195
596 946
2 141 280
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
8
34
34
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибуток або збиток
4 959 4 959
Всього
316 594
1 120 316
47 963 369 195
596 946
2 451 014

31 грудня 2011 р.
Не простроченi та не знецiненi
Простро-ченi
Iндивi-дуально оцiненi
Всього
При-мiтки
Високий рейтинг
Стандар-тний
рейтинг
Субстан-дартний рейтинг
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5
325 996
325 996
Кошти в кредитних установах
6
30 910 30 910
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
7
165 459
147 497
408 002
552
228
152 059
1 425 245
Кредити фiзичним особам7
359 034
49 867 15 279 96 258 299 118
819 556
524 493
197 364
423 281
648 486
451 177
2 244 801
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
8
40 005 40
005
Всього
921 404
197 364
423 281
648 486
451 177
2 641 712
Станом на 31 грудня 2012 р. кредити клiєнтам включали кредити, забезпеченi заставою
майнових прав на грошовi кошти Материнської компанiї Банку, на загальну суму 66 848 тис.
грн. (2011 р.: 66 778 тис. грн.). Сума резерву пiд зменшення корисностi, яка мала бути
вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi в разi, якщо кредити не були б забезпеченi такою
заставою Материнської компанiї Банку, склала 36 338 тис. грн. (2011 р.: 36 338 тис. гривень).

Полiтика Банку передбачає ведення чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за кредитним
портфелем. 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 2012 р.
Менше
30 днiв
Вiд 31 до 60
днiв Вiд 61 до 90
днiв Бiльше
90 днiв
Всього
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
163 897
48 843 2 384 27 899 243 023
Кредити фiзичним особам 26 560 6 869 2 603 90 140 126 172
Всього190 457
55 712 4 987 118 039
369 195

31 грудня 2011 р.
Менше
30 днiв
Вiд 31 до 60
днiв Вiд 61 до 90
днiв Бiльше
90 днiв
Всього
Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам
270 351
36 967 9 866 235 044
Кредити фiзичним особам 17 066 3 477 5 591 70 124 96 258
Всього287 417
40 444 15 457 305 168
648 486

552 228

Аналiз зменшення корисностi
Основнi моменти, 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 можлива 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 несуттєвих кредитiв, наданих клiєнтам
(включаючи iпотечнi кредити та незабезпеченi споживчi кредити), а також окремих суттєвих
кредитiв, стосовно яких ще 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 в портфелi у попереднiх перiодах, а також iмовiрностi зменшення
корисностi кредитного портфелю виходячи iз статусу його обслуговування та статистики
мiграцiї прострочених сум у попереднiх перiодах.
Аналiз фiнансових гарантiй та створення вiдповiдних резервiв здiйснюється аналогiчним до
кредитiв чином.
Географiчна концентрацiя
Географiчна концентрацiя монетарних активiв та зобов'язань Банку представлена нижче:
2012 р.
2011 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 135 968
191 816
4 028 331 812
275
483
82 145 8 725 366 353
Кошти в кредитних установах
38 890 38 890 30 910 30 910
Кредити клiєнтам 1 839 823
34
1 839 857
1 990 536
1 990
536
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 34
34
40 039 40
039
Торговi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки чк прибуток або
збиток 4 959 4 959
Iншi активи 1 359 1 359 688 688
2 021 033
191 816
4 062 2 216 911
2 337 656
82 145 8 725 2 428 526
Зобов'язання:
Кошти кредитних установ 11 032 937 091
948 123
1 056 458
1 056 458
Кошти клiєнтiв
993 251
3 227 20 934 1 017 412
873 591
873
591
Iншi зобов'язання 6 351 6 351 2 782 2 782
1 010 634
3 227 958 025
1 971 886
876 373
1 056 458
1 932
831
Чиста балансова позицiя 1 010 399
188 589
(953 963)
245 025
1 461 283
82 145 (1 047 733) 495 695

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,
розрахованi на пiдставi фiнансової звiтностi, складеної згiдно до П(с)БО, були такими:
2012 р., %
2011 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%) 132,66 63,11
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%)
90,17
78,18
Н6 "Норматив короткострокової лiквiдностi" (готiвковi кошти, залишки на ностро-рахунках в
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%) 67,15 80,28
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 2012 i 2011 рр. на основi договiрних недисконтованих зобов'язань з
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 коштiв клiєнтами.
Фiнансовi зобов'язання
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 Вiд 1 до 5
Понад Всього
На 31 грудня 2012 р.
мiсяцiв
рокiв 5 рокiв
Кошти кредитних установ 16 559 10 464 371 654
629 013
1 027 690
Кошти клiєнтiв
696 320
310 812
63 518 12 614 1 083 264
Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання 712 879
321 276
435 172
627 2 110 954

Фiнансовi зобов'язання

До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12

Вiд 1 до 5

Понад Всього

641

На 31 грудня 2011 р.
мiсяцiв
рокiв 5 рокiв
Кошти кредитних установ 6 616 62 095 447 135
641 344
1 157 190
Кошти клiєнтiв
723 886
80 823 98 286 17 456 920 451
Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання 730 502
142 918
545 421
800 2 077 641

658

У наведенiй нижче таблицi вiдображено строки погашення фактичних та потенцiйних
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
2012 р.
1 554 2 619 327 24
4 524
2011 р.
272 103 47
528 950
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. Їх
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 внаслiдок коливання ринкових перемiнних, таких як процентнi ставки,
обмiннi курси валют та вартостi 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 та справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентна маржа за активами та зобов'язаннями, що мають рiзнi строки погашення, може
збiльшитися або зменшитися в результатi змiни ринкових процентних ставок. Банк здiйснює
управлiння процентним ризиком шляхом збалансування своїх позицiй за процентними ставками,
що забезпечує Банку позитивну процентну маржу.
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. Полiтику Банку
стосовно процентної маржi встановлює КУАП. Управлiння ризиками 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 2012 та 2011 рокiв. Чутливiсть капiталу визначається шляхом
переоцiнки фiнансових активiв з фiксованою процентною ставкою станом на 31 грудня 2012 та
2011 рр. з урахуванням впливу припустимих змiн у процентних ставках на основi припущення
щодо паралельного перемiщення на кривiй доходностi.
Валюта
Збiльшення у базисних пунктах, Вплив
на
чистий
процентний
дохiд,
Вплив на капiтал, Збiльшення у базисних пунктах, Вплив на чистий процентний
дохiд, Вплив на капiтал,
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2011 р.
2011 р.
2011 р.
Гривня
+1,00%
(365) +1,00%
(168) Долар США +1,00%
(473) +1,00%
46
(187)
Євро +1,00%
(16) +1,00%
(2)
Валюта
Зменшення
у базисних пунктах, Вплив на чистий процентний дохiд,
у базисних пунктах, Вплив на чистий процентний дохiд,
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2011 р.
Гривня
-1,00% 365 -1,00% 168 Долар США -1,00% 473 -1,00% (46) 187
Євро -1,00% 16
-1,00% 2
-

Вплив на капiтал, Зменшення
Вплив на капiтал,
2011 р.
2011 р.

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 2012 i 2011 рр., з огляду на неторговi монетарнi активи та зобов'язання та
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
справедлива вартiсть яких 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, %
2012 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2012 р.
Збiльшення обмiнного курсу, %
2011 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2011 р.
Долар США +23,22%
6 463 +29,50%
1 984

Євро +27,20%
Росiйський рубль

(2 142) +27,90%
318
+27,06%
(329) +29,70%

(686)

Валюта
Збiльшення обмiнного курсу, %
2012 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2012 р.
Збiльшення обмiнного курсу, %
2011 р.
Вплив на прибуток до оподатку-вання/ капiтал,
2011 р.
Долар США -7,10% 6 602 -23,22%
(6 463)
Євро -12,67%
142 -27,20%
2 142
Росiйський рубль -13,60%
(229) -27,06%
329
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.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

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
2012 Справедлива вартiсть
2012 Невизнаний прибуток/ (збиток)
2012 Балансова вартiсть
2011 Справедлива вартiсть
2011 Невизнаний прибуток/ (збиток)
2011
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 331 812
331 812
366 353
366
353
Кошти в кредитних установах
38 890 38 890 30 910 30 910 Кредити клiєнтам 1 839 857
1 701 260
(138 593)
1 990 536
2 043 661
53
119
Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу 34
34
40 039 40 039 Торговi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збиту 4 959 4 959 Фiнансовi зобов'язання
Кошти кредитних установ 948 123
948 123
1 056 458
1 056 458
-

Кошти клiєнтiв
1 017 412
1 032 217
(14 805)
873 591
880 574
(6
983)
Усього невизнанi змiни в нереалiзованiй справедливiй вартостi
(153
398)
46 136
Нижче описанi методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої
вартостi фiнансових iнструментiв, якi ще не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй
звiтностi.
Активи, справедлива вартiсть яких 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.
Фiнансовi iнструменти з фiксованою та плаваючою процентною ставкою
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з фiксованою ставкою, що
вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових
процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що
пропонуються на подiбнi фiнансовi iнструменти. Справедлива вартiсть процентних депозитiв з
фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв з застосуванням
чинних ринкових процентних ставок до боргових зобов'язань з аналогiчним кредитним ризиком
та строком погашення. Справедлива вартiсть випущених боргових iнструментiв, що
котируються на бiржi, визначається на основi встановлених ринкових цiн. У випадку
некотируваних боргових iнструментiв використовується модель дисконтованих грошових
потокiв за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду часу до
погашення для боргових iнструментiв з аналогiчними умовами i кредитним ризиком. Для
розрахунку справедливої вартостi фiнансових активiв зi фiксованою ставкою застосовується
договiрнi строки вiдповiдних зобов'язань. Для розрахунку справедливої вартостi фiнансових
активiв iз змiнною ставкою, застосовуються строки до наступної дати перегляду вiдповiдної
ставки. Для розрахунку справедливої вартостi активiв, якi є простроченими i за якими визнане
знецiнення на iндивiдуальнiй основi застосовуються очiкуванi строки до звернення стягнення на
предмети застави.
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю
Банк застосовує таку iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення i розкриття iнформацiї
стосовно справедливої вартостi фiнансових активiв, що включає змiни справедливої вартостi у
зв'язку з певними альтернативними припущеннями, використовуваними у моделi оцiнки:
1-й рiвень: котирування (нескоригованi) на активних ринках за iдентичними активами чи
зобов'язаннями;
2-й рiвень: моделi оцiнки, усi вихiднi данi для яких, що мають суттєвий вплив на
вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, прямо чи опосередковано ?рунтуються на
iнформацiї, спостережуванiй на ринку;
3-й рiвень: моделi оцiнки, що використовують вихiднi данi, що мають суттєвий вплив на
вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не ?рунтуються на iнформацiї,
спостережуванiй на ринку.
В таблицi нижче представленi моделi оцiнки, застосованi для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку чи iншого сукупного доходу:
На 31 грудня 2012 р. Рiвень 1
Рiвень 3
Всього
Фiнансовi активи:
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу - акцiї 34
34
Торговi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку 4 959 4 959

4 959 34

4 993

На 31 грудня 2011 р. Рiвень 1
Рiвень 3
Всього
Фiнансовi активи:
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Iншi борговi цiннi папери 40 005 40 005
Акцiї 34
34
40 005 34
40 039
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю
Нижче представлено опис визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi
вiдображаються за справедливою вартiстю, за допомогою методик оцiнки. Вони включають в
себе оцiнку Банком припущень, якi могли б використовуватись учасником ринку при визначеннi
вартостi iнструментiв.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
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 включають виключно данi, 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, рiвня гудвiлу пiдприємства, його управлiнського персоналу i
засновникiв/акцiонерiв.

25. Активи та зобов'язання за строками вiдшкодування
У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками їх
очiкуваного вiдшкодування або погашення. Iнформацiя про договiрнi недисконтованi
зобов'язання Банку стосовно погашення наведена у Примiтцi 23 "Управлiння фiнансовими
ризиками".
2012 р.
2011 р.
До 1 року
Понад
1 рiк ВсьогоДо 1 року
Понад
1 рiк Всього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 331 812
331 812
366 353
366
353
Кошти в кредитних установах
38 890 38 890 30 910 30 910
Кредити клiєнтам 807 618
1 032 239
1 839 857
823 861
1 166 675
1 990
536
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 34
34
40 005 34
40 039
Торговi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки чк прибуток або
збиток 4 959 4 959 Основнi засоби
247 681
247 681
190 053
190 053
Нематерiальнi активи
851 851 1 010 1 010
Iнвестицiйна нерухомiсть 290 721
290 721
110 814
110 814
Активи наявнi для продажу 2 135 2 135 Поточний актив з податку на прибуток 38
38
-

Iншi активи 12 813 12 813 9 366 9 366
Всього1 198 299
1 571 492
2 769 791
1 270 495
1 468 586
2 739 081
Зобов'язання
Кошти кредитних установ 12 941 935 182
948 123
49 742 1 006 716
1 056 458
Кошти клiєнтiв
956 029
61 383 1 017 412
783 552
90 039 873 591
Поточнi податковi активи 1 328 1 328 1 487 1 487
Вiдстроченi податковi зобов'язання
5 285 5 285
Iншi зобов'язання 25 658 25 658 17 058 17 058
Всього995 956
996 565
1 992 521
851 839
1 102 040
1 953 879
Чиста позицiя202 343
574 927
777 270
418 656
366 546
785 202

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 суть 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:
2012 р.
2011 р.
Материн-ська компанiя Банку
Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий
управлiн-ський персонал Материн-ська компанiя Банку
Компанiї пiд спiльним контролем
Ключовий управлiнь-ський персонал
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 1 сiчня
7 668 2 437 Змiни протягом року (3 640) 5 231 Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 4 028 7 668 Кредити, не погашенi станом на
1 сiчня, всього
1 268 2 965
Кредити, наданi протягом року
924 49
Погашення кредитiв протягом року
(1 594) (1 746)
Кредити, не погашенi станом на
31 грудня, всього
598 1 268
Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 грудня (13) (33)
Кредити станом на 31 грудня, чиста вартiсть
585 1 235
Процентнi доходи за кредитами 139
194
Кошти клiєнтiв станом на 1 сiчня 7 153 3 004 Отриманi протягом року 58 432 27 341 6 956
Погашенi протягом року (60 990)
(28 620)
Кошти клiєнтiв станом на 31 грудня
4 595 1 725
Процентнi витрати за коштами клiєнтiв 960 125

271
1 695
-

5 165
(74) (3 856)
7 153 3 004
1 238 216

Кошти кредитних установ станом на 1 сiчня
1 056 425
64
Курсовi рiзницi
(409) (3 728) Проценти нарахованi
16 757 17 725 Проценти сплаченi (16 652)
(17 694)
Погашенi протягом року (599 020)
(2 280 167)
Отриманi протягом року 479 925
2 578 237
Кошти кредитних установ станом на 31 грудня 937 027
64
Iншi доходи 73
Комiсiйнi витрати Витрати на оренду -

-

Зобов'язання i гарантiї виданi

113
(854) -

(6 629) -

-

16

-

-

-

-

762 052

64

-

1 056 394

64

-

Винагорода ключовому управлiнському персоналу включає таке:
2012 р.
2011 р.
Заробiтна плата та iншi короткостроковi виплати7 685 8 332
Витрати на соцiальне страхування 481 1 050
Всього виплати ключовому управлiнському персоналу 8 166 9 382

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, встановлених Базельською угодою 1988 року та нормативiв, встановлених
НБУ.
Протягом 2012 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 н 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 мають пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 10%

вiд суми активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований згiдно з вимогами НБУ.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. показник достатностi капiталу Банку складав:
2012 р.
2011 р.
Основний капiтал 683 031
687 743
Додатковий капiтал 47 481 24 254
Всього капiтал
730 512
711 997
Активи, зваженi за ризиком 2 264 453
Показник достатностi капiталу

2 215 475

32,26%

31,04%

Норматив достатностi капiталу згiдно з Базельською угодою 1988 року
Показник достатностi капiталу, розрахований згiдно з Базельською угодою 1988 року, який у
подальшому зазнав змiн, станом на 31 грудня складав:
2012 р.
2011 р.
Капiтал 1-го рiвня 766 348
781 671
Капiтал 2-го рiвня 10 922 10 762
Всього капiтал
777 270
792 433
Активи, зваженi за ризиком 2 347 679
2 197 511
Показник достатностi капiталу першого рiвня 33,11%
35,57%
Всього показник достатностi капiталу
32,64%
36,06%

28.

Подiї пiсля звiтної дати

Економiка Кiпру зазнала негативного впливу кредитної кризи в Єврозонi,особливо в Грецiї, та
нестабiльностi на свiтових фiнансових ринках протягом останнiх двох рокiв. Уряд Кiпру
вступив в переговори з Європейською Комiсiєю, Європейським Центральним Банком та
Мiжнародним Валютним Фондом ("Трiйка") з метою отримання фiнансової пiдтримки. 23
березня 2013 р. Єврогрупа досягла згоди з урядом Кiпру щодо ключових елементiв пакету
пiдтримки країни та 2 квiтня 2013 р. був узгоджений меморандум взаєморозумiння мiж Кiпром
та Тройкою (Європейською Комiсiєю, Європейським Центральним Банком та Мiжнародним
Валютним Фондом). Фiнансова пiдтримка, що буде отримана Кiпром, сягає 10 млрд. євро та
залежить вiд плану реструктуризацiї банку. Метою програми є подолання надзвичайних
труднощiв, з якими стикається Кiпр, та вiдновлення життєздатностi фiнансового сектору з тим,
щоб вiдновити стале зростання та збалансовувати державнi фiнанси протягом наступних рокiв.
Вiдповiдно до угоди мiж Єврогрупою та Кiпром, Банк Кiпру, Материнська Компанiя Банку, була
рекапiталiзована шляхом конвертацiї незастрахованих депозитiв в iнструменти капiталу з
повною участю власникiв iнструментiв капiталу та боргових iнструментiв.
Станом на 31 грудня 2012 р. та на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, активи Банку,
розмiщенi в Материнськiй Компанiї, не були суттєвими i керiвництво Банку не передбачає будьякого значного впливу на майбутнє вiдшкодування цих активiв. Додатково, керiвництво Банку
не очiкує будь-якого переривання фiнансування, що було отримане вiд Материнської Компанiї
Банку.

Вiд iменi Правлiння Банку пiдписано та затверджено до випуску:

Iван Кузовкiн

в.о. Голови Правлiння

Олена Дiденко

Головний бухгалтер

22 квiтня 2013 року

