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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 19358784 

4. Місцезнаходження 

 03035, Україна, Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0442511214, 0445942859 

6. Електронна поштова адреса  

 bank@neosbank.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 79  Бюлетень.Цінні папери України   29.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.neosbank. 

com.ua в мережі Інтернет 29.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 

http://www.neosbank/


Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  



27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надана, оскiльки її не заповнюють емiтенти - акцiонернi 

товариства. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, оскiльки емiтент 

не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року. Iнформацiя щодо посади 

корпоративного секретаря не надається, оскiльки в штатному розписi емiтента вiдсутня посада 

корпоративного секретаря. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, 

паїв) надана вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "НЕОС БАНК", складеного 

Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2015. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, оскiльки 

посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 

вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не надається, оскiльки у емiтента вiдсутнi особи  що володiють 10 

вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки протягом 

звiтного та попереднього перiодiв дивiденди по акцiях не нараховувалися та не виплачувалися.  

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.  

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск iнших цiнних паперiв.  Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.  Iнформацiя про викуп (продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки 

емiтент не здiйснював викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй.  

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надана, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську 

дiяльнiсть.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надана, 

оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класiфiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надана, оскiльки емiтент 

не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класiфiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надана, оскiльки емiтент 

не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв.  Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про 

випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про 

ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надана, оскiльки емiтент таких 

операцiй не здiйснював. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., Банк склав згiдно 

з МСФЗ. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

цiльових облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.10.1991 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 126115848 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 57 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Головне Управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi 

2) МФО банку 

 321024 

3) Поточний рахунок 

 32000194101 

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

іноземній валюті 

 Commerzbank AG 

5) МФО банку 

 - 

6) Поточний рахунок 

 4008867129 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 106 05.08.2014 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47  Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

Валютнi операцiї 106-2 04.09.2014 Нацiональний банк України  

Опис 

Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з 

додатком.  

Власник цiєї Генеральної лiцензiї зобов'язаний дотримуватися 

встановлених законодавством України i Нацiональним банком 

України вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних операцiй.  

Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка. 



Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

Брокерська дiяльнiсть 

АЕ №286990 28.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений.  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

Дилерська дiяльнiсть 

АЕ №286991 28.08.2014 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

АЕ №286964 12.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

АЕ №286965 12.08.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений. 

 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 04.12.2015 

uaBBB, прогноз "у 

розвитку" 

 

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

часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Монавале Лiмiтед (Monavale 

Limited) 
HE 327350 

2007, Кiпр, Строволос (Stovolos) 

р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), Iфiгенiас 

(Ifigenias street), б.42С 

9,9774 

Дамлонг Лiмiтед (Damlong 

Limited) 
HE 318948 

2540, Кiпр, Dali (Далi) р-н, м. 

Нiкосiя (Nicosia), вул.Чалканорос 

(Chalkanoros Street), буд.80 

9,9774 

Тхiпiкос Лiмiтед (Thipikos 

Limited) 
HE 319003 

2023, Кiпр, Строволос (Strovolos) 

р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), Денусiс 

(Denousis street), буд.7, офiс 11 

9,9774 

Брiсглон Холдiнгс Лiмiтед HE 318951 2401, Кiпр, Егкомi (Egkomi) р-н, 9,9774 



(Brisglon Holdings Limited) м. Нiкосiя (Nicosia), Гравiас 

(Gravias street), буд.11 

Свефаллс Лiмiтед  (Svefalls 

Limited) 
HE 302121 

2416, Кiпр, Егкомi (Egkomi) р-н, 

м. Нiкосiя (Nicosia), Арiаднiс 

(Ariandnis), буд.25 

9,9774 

Палено Холдiнгс Лiмiтед  

(Paleno Holdings Limited) 
HE 327030 

2201, Кiпр, Герi (Geri) р-н, м. 

Нiкосiя (Nicosia), Арчiєпiскопу 

Макарiу III, б.47Б, оф.Г101 

9,9774 

Ноеварк Лiмiтед (Noevark 

Limited) 
HE 318958 

Кiпр, м. Нiкосiя (Nicosia),  Агiу 

Нiколау (Agiou Nikolaou  

Str.),буд.7,оф.202 

9,9774 

ЛЕВАНА IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (LEVANA  

INVESTMENTS LIMITED) 

HE 320303 

2331, Кiпр, Лакатамiа (Lakatamia) 

р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), 

вул.Дiмократiас (Dimokratias 

street), буд.14B 

9,9774 

Фровiк Лiмiтед (Frovick 

Limited) 
HE 318946 

2048, Кiпр, Строволос (Strovolos) 

р-н, м. Нiкосiя (Nicosia), вул. 

Ермiонiс (Ermionis Street), буд.4 

9,9774 

Амiгоне Лiмiтед (Amigone 

Limited) 
HE 301991 

1105, Кiпр, м. Нiкосiя (Nicosia), 

вул.Авероф (Averof Street), буд.10 
9,9774 

Fostar Limited HE 170283 

1066, Кiпр, Themistokli Dervi р-н, 

м. Нiкосiя (Nicosia), Elenion 

Building, буд.5 

0,1386 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичних осiб всього: 11710 д/н д/н  д/н 0,0874 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Полiщук Вадим Валерiйович 

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

юридичної особи 

 МЕ 874425 13.05.2008 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Вища, економiчна; Вища юридична 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ", В.о. Голови Правлiння. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.07.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Призначення Полiщука В.В. на посаду Голови Правлiння виконано на пiдставi  рiшення Комiсiї 

Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) 



платiжних систем вiд 03.07.2014р. №291 (лист НБУ №41-112/35439 вiд 04.07.2014р.)  про погодження 

Полiщука В.В. на посаду Голови Правлiння. Заступив на посаду Голови Правлiння  з 09.07.2014 р. (Наказ 

вiд 09.07.2014 р. №790-к). Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Положенням про 

Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має. Як Голова Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" отримував заробiтну плату, згiдно штатного розпису. 

Посади, якi обiймала  особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння контролiнгу компанiй 

групи Департаменту фiнансового контролiнгу, директор Департаменту фiнансового контролiнгу, 

директор з корпоративного розвитку ПАТ "Альфа-Банк"; Перший заступник Голови Правлiння (за 

сумiсництвом), В.о. Голови Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ". 

 

1) Посада 

 Член Правлiння, Фiнансовий директор 

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

 Чудакiвський Руслан Валентинович 

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

юридичної особи 

 СН 671686 23.01.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Енергобанк", радник Голови Правлiння. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 20.05.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Чудакiвського Р.В. на посаду члена Правлiння  з 20.05.2014 р. прийнято Спостережною 

Радою 19.05.2014р. (Протокол №19 вiд 19.05.2014р.).  Повноваження та обов'язки члена Правлiння 

визначенi Положенням про Правлiння та Статутом ПАТ "НЕОС БАНК". Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Як Члену Правлiння, Фiнансовому директору ПАТ "НЕОС БАНК"  

виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння податкового планування, облiку та звiтностi Департаменту 

бухгалтерського облiку та звiтностi, заступник головного бухгалтера з податкового облiку та звiтностi 

Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк"; заступник головного бухгалтера, 

головний бухгалтер, радник Голови Правлiння ПАТ "Енергобанк". 

 
1) Посада 

 Член Правлiння, Операцiйний директор 

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

 Денисенко Оксана Миколаївна 

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

юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ" ,  начальник управлiння Комплаєнс та фiнансового монiторингу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.05.2013, обрано 3 роки 



9) Опис 

 Обрання Денисенко О.М. на посаду члена Правлiння прийнято Спостережною Радою 

15.05.2013р. (протокол  № 7 вiд 15.05.2013р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 

не надано. Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Положенням про Правлiння та 

Статутом ПАТ "НЕОС БАНК". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Як 

Члену Правлiння, Операцiйному директору ПАТ "НЕОС БАНК"  виплачувалась заробiтна плата, згiдно 

штатного розпису. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 

вiддiлу контролю за ризиками ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"; начальник управлiння Комплаєнс, начальник 

управлiння Комплаєнс та фiнансового монiторингу ПАТ "БАНК КIПРУ".  

 
1) Посада 

 Член Правлiння, начальник юридичного управлiння 

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

 Шиянюк Микола Васильович 

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

юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища, юридична 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ", начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного 

управлiння. 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 26.06.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Шиянюка М.В. на посаду члена Правлiння  з 26.06.2014 р. прийнято Спостережною 

Радою 25.06.2014р.  (протокол №25 вiд 25.06.2014р.)  Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 

особою не надано. Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Положенням про Правлiння та 

Статутом ПАТ "НЕОС БАНК".  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Як 

Члену Правлiння, начальнику юридичного управлiння ПАТ "НЕОС БАНК"  виплачувалась заробiтна 

плата, згiдно штатного розпису.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 

вiддiлу правового супроводження бiзнесу юридичного управлiння ВАТ "ФОЛЬКСБАНК"; начальник 

вiддiлу правового супроводження бiзнесу управлiння кредитних ризикiв ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"; 

начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного управлiння ПАТ "БАНК КIПРУ".  

 

1) Посада 

 Член Спостережної Ради 

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

 Савенко Олексiй Володимирович 

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

юридичної особи 

 СА 724707 26.03.1998 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк", керiвник напрямку мiжнародної фiнансової звiтностi вiддiлу мiжнародної 



фiнансової звiтностi Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Савенка О.В. на посаду члена Спостережної Ради прийнято рiшенням  Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). Повноваження та 

обов'язки  визначенi  Статутом та Положення про Спостережну Раду  ПАТ "НЕОС БАНК". Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах  не виплачувалась.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:  начальник 

Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi,  

керiвник напрямку мiжнародної фiнансової звiтностi вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi 

Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому 

пiдприємствi: керiвник напрямку мiжнародної фiнансової звiтностi вiддiлу мiжнародної фiнансової 

звiтностi Блоку Фiнанси ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.  

 
1) Посада 

 Член Спостережної Ради 

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

 Брагинська Свiтлана Петрiвна 

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

юридичної особи 

 СТ 053641 05.12.2008 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк", керiвник напрямку управлiнського облiку та звiтностi Управлiння фiнансової 

звiтностi та контролiнгу.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Брагинської С.П. на посаду члена Спостережної Ради прийнято рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015 р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). Повноваження 

та обов'язки  визначенi  Статутом та Положення про Спостережну Раду  ПАТ "НЕОС БАНК".  Згiдно 

цивiльно-правового договору вiд 24.04.2015р. виплачувалась винагорода в сумi 12 310 грн. (щомiсячно).  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння управлiнського облiку та звiтностi Департаменту 

МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi,  керiвник напрямку управлiнського облiку та звiтностi 

Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому 

пiдприємствi: керiвник  напрямку ефективностi роздрiбного бiзнесу  вiддiлу ефективностi роздрiбного 

бiзнесу Управлiння планування та фiнансового аналiзу  ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.  

 
1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Тузов Дмитро Олександрович 

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

юридичної особи 

 СО 486537 21.02.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 



 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк", Директор Департаменту  планування та фiнансового аналiзу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 2 роки 

9) Опис 

 Обрання (призначення) Тузова Д.О. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). 

Повноваження та обов'язки  визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС 

БАНК".  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах  не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: начальник вiддiлу консолiдованої мiжнародної фiнансової звiтностi групи Управлiння мiжнародної 

фiнансової звiтностi Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi, керiвник проектiв 

Департаменту планування та фiнансового аналiзу, заступник директора Департаменту планування та 

фiнансового аналiзу, Директор Департаменту  планування та фiнансового аналiзу ПАТ "Альфа-Банк". 

Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: директор з планування та фiнансового аналiзу ПАТ 

"Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.   

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Грiнченко Андрiй Володимирович 

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

юридичної особи 

 ВВ 228309 20.01.1998 Калiнiнським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк", заступник головного бухгалтера Департаменту бухгалтерського облiку та 

звiтностi.  

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 2 роки 

9) Опис 

 Обрання (призначення) Грiнченка А.В. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). 

Повноваження та обов'язки  визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС 

БАНК".  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах  не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: заступник головного бухгалтера - начальник Управлiння облiку, контролю та звiтностi ПАТ 

"Перший Український Мiжнародний банк"; заступник головного бухгалтера Департаменту 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: 

директор з податкового планування та звiтностi ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.   

 
1) Посада 

 Виконуючий обов'язки головного бухгалтера 

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

 Калачова Галина Миколаївна 

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



юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "НЕОС БАНК", начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвського облiку та розрахункiв з 

персоналом управлiння облiку внутрiшньобанкiвських операцiй, оподаткування та фiнансової звiтностi.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 28.09.2015, обрано до моменту призначення головного бухгалтера 

9) Опис 

 Призначення Калачової Г.М. виконуючим обов'язки головного бухгалтера ПАТ "НЕОС БАНК" 

прийнято Головою Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" 28 вересня 2015 року (Наказ №85-к вд 28.09.2015р.) у 

зв'язку з наявною вакансiєю з 28 вересня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 

особою не надано. Повноваження та обов'язки  визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Як виконуючому обов'язки головного бухгалтера 

ПАТ "НЕОС БАНК" виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала  

посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвського облiку та 

розрахункiв з персоналом управлiння облiку внутрiшньобанкiвських операцiй, оподаткування та 

фiнансової звiтностi ПАТ "НЕОС БАНК".   

 

1) Посада 

 Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту 

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

 Коточiгов Вадим Володимирович 

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

юридичної особи 

 СК 039477 31.10.1995 Мiським вiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ", провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 22.05.2014, обрано на невизначений термiн 

9) Опис 

 Обрання (призначення) Коточiгова В.В. прийнято рiшенням Спостережної Ради вiд 22.05.2014р. 

(Протокол №20 вiд 22.05.2014р.).  Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про вiддiл 

внутрiшнього аудиту ПАТ "НЕОС БАНК" та посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Як начальнику вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "НЕОС БАНК" 

виплачувалась заробiтна плата, згiдно штатного розпису. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст вiддiлення в м. Бiла Церква Фiлiї ПАТ "Державний експортно-

iмпортний банк України" в м. Києвi, провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК 

КIПРУ".  

 
1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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



 Коняхiн Антон Миколайович 

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

юридичної особи 

 ЕН 241313 29.04.2003 Стахановським МВУМВС України в Луганськiй областi 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк", головний економiст вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi Управлiння 

фiнансової звiтностi та контролiнгу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 2 роки 

9) Опис 

 Обрання (призначення) Коняхiна А.М. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). 

Повноваження та обов'язки  визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НЕОС 

БАНК".  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах  не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: експерт з аудиту, старший експерт з аудиту ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги"; головний 

економiст вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ 

"Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: головний економiст вiддiлу мiжнародної 

фiнансової звiтностi Блоку Фiнанси ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.   

 
1) Посада 

 Голова Спостережної Ради 

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

 Єрмаков Сергiй Олександрович 

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

юридичної особи 

 СК 551960 01.07.1997 Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Альфа-Банк, Вiце-Президент, Директор з стратегiї.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Єрмакова С.О. на посаду  Голови Спостережної Ради прийнято рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015 р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). Повноваження 

та обов'язки  визначенi  Статутом та Положення про Спостережну Раду  ПАТ "НЕОС БАНК". 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах  не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

директор Департаменту планування та фiнансового аналiзу, заступник фiнансового директора; Вiце-

Президент, Директор з стратегiї ПАТ "Альфа-Банк". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Вiце-

Президент  ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.  

 
1) Посада 

 Незалежний член Спостережної Ради 



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

 Сагун Ольга Сергiївна 

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

юридичної особи 

 МЕ 150849 05.09.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "Природнi ресурси", старший фахiвець фiнансово-економiчного вiддiлу з консолiдацiї 

МСБО звiтностi та бюджетування.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Сагун О.С. на посаду незалежного члена  Спостережної Ради прийнято рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015 р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). 

Повноваження та обов'язки  визначенi  Статутом та Положення про Спостережну Раду  ПАТ "НЕОС 

БАНК". Згiдно цивiльно-правового договору вiд 24.04.2015р. виплачувалась винагорода в сумi 12 310 

грн. (щомiсячно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  

посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший експерт з аудиту ТОВ "Ернст енд Янг 

Аудиторськi Послуги"; старший фахiвець фiнансово-економiчного вiддiлу з консолiдацiї МСБО звiтностi 

та бюджетування ПрАТ "Природнi ресурси". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: головний 

фахiвець з фiнансiв фiнансово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Природнi ресурси", м. Київ, Кловський узвiз, 

7 "А".  

 
1) Посада 

 Незалежний член Спостережної Ради 

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

 Строкач Михайло Григорович 

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

юридичної особи 

 СК 155206 18.04.1996 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "НЕОС БАНК", начальник управлiння банкiвської безпеки.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрання Строкача М.Г. на посаду незалежного члена  Спостережної Ради прийнято рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" вiд 23.04.2015 р. (Протокол №53 вiд 23.04.2015р.). 

Повноваження та обов'язки  визначенi  Статутом та Положення про Спостережну Раду  ПАТ "НЕОС 

БАНК". Згiдно цивiльно-правового договору вiд 24.04.2015р. виплачувалась винагорода в сумi 12 310 

грн. (щомiсячно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала  

посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу 

внутрiшньобанкiвської безпеки управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки департаменту економiчної та 

фiнансової безпеки ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", начальник управлiння банкiвської безпеки ПАТ 

"БАНК КIПРУ" (ПАТ "НЕОС БАНК"). 



 
VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 05.03.2015 

Кворум зборів 99,8378 

Опис Дата проведення зборiв 05 березня 2015 року. 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК", яка iнiцiювала 

проведення позачергових Загальних зборiв, розглядалися наступнi питання: 

1. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС 

БАНК" та Лiчильної комiсiї. 

2. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину. 

 ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС 

БАНК" головного фахiвця вiддiлу правового супроводження дiяльностi банку - 

Перцева Дениса Петровича. 

2.Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК": 

" Лещенко О.В. 

" Яцюк Ю.В. 

" Ревуцька Т.Г. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

У зв'язку з необхiднiстю збiльшення частки лiквiдних активiв Банку задля 

своєчасного та повного виконання зобов'язань перед кредиторами та 

вкладниками, та з метою оптимiзацiї витрат Банку, вчинити значний правочин, а 

саме: продати Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДРIМ ПРОДАКТ" (код 

ЄДРПОУ: 39351147) наступнi об'єкти нерухомого майна, що належать на правi 

власностi ПАТ "НЕОС БАНК", за такою цiною: 

 - офiсну будiвлю мiжнародного готельно-офiсного комплексу площею 5565,00 

кв.м., яка розташована в м. Києвi по вул. Червоноармiйська №100 (лiтера А'), за 

цiною не менше 130 634 000 (сто тридцять мiльйонiв шiстсот тридцять чотири 

тисячi) гривень 00 копiйок, без врахування ПДВ. 

- машиномiсця з №17 по №45, мiсця загального користування з №ХХХIV по 

№LIII цокольного поверху II, машиномiсця з №9 по №33, мiсця загального 

користування №№II, III, з №ХХХIV по №LХI цокольного поверху I загальною 

площею 2319,50 кв.м., якi розташованi в м. Києвi по вул. Червоноармiйська №100 

(лiтера А), за цiною не менше 34 700 000 (тридцять чотири мiльйони сiмсот тисяч) 

гривень 00 копiйок, без врахування ПДВ. 

  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2015 

Кворум зборів 99,8374 

Опис Дата проведення зборiв 23 квiтня 2015 року. 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "БАНК КIПРУ", Загальнi збори 

розглядали наступний перелiк питань: 

1.Обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" та 

Лiчильної комiсiї. 



2.Розгляд та затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "НЕОС БАНК" за 

2014 рiк, аудиторського звiту та висновку щодо фiнансової звiтностi ПАТ "НЕОС 

БАНК" за 2014 рiк та заходiв за результатами їх розгляду. 

3.Затвердження та розподiл прибуткiв (збиткiв) ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

4.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 

рiк. 

5.Затвердження звiту Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

6.Затвердження звiту Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

7.Дострокове вiдкликання (припинення повноважень) членiв Спостережної ради 

ПАТ "НЕОС БАНК". 

8.Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК". 

9.Обрання (призначення) Голови та членiв Спостережної ради ПАТ "НЕОС 

БАНК". 

10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради 

ПАТ "НЕОС БАНК" та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з 

членами Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК" вiд iменi ПАТ "НЕОС БАНК". 

11.Дострокове припинення повноважень (звiльнення) членiв Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ "НЕОС БАНК". 

12.Обрання (призначення) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС 

БАНК". 

13.Внесення змiн до Статуту ПАТ "НЕОС БАНК" шляхом викладення його в 

новiй редакцiї та призначення особи, яка уповноважена здiйснювати всi необхiднi 

дiї для забезпечення державної реєстрацiї змiн до Статуту в установленому 

законодавством порядку. 

14.Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "НЕОС БАНК". 

15.Схвалення укладених в 2014-2015 роках правочинiв. 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" головного 

фахiвця вiддiлу правового супроводження дiяльностi банку - Перцева Дениса 

Петровича. 

2. Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"НЕОС БАНК": 

" Лещенко Олена Вiталiївна. 

" Яцун Юлiя Iванiвна. 

" Ревуцька Тетяна Григорiвна. 

 ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк, складену 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi. 

2.Затвердити аудиторський висновок (звiт) аудиторської фiрми ТОВ 

"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" за результатами перевiрки рiчної 

фiнансової звiтностi ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

3.З урахуванням повного пiдтвердження звiтностi ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк 

незалежним аудитором, необхiднiсть у проведеннi додаткових заходiв за 

результатами розгляду аудиторського звiту вiдсутня. 

 ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити фiнансовий результат ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк: 



-  збиток в сумi 440 711 тис. грн. визначений за Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi (МСФЗ); 

-  збиток в сумi 598 159 648,16 грн. визначений згiдно з вимогами нормативно - 

правових актiв НБУ. 

2. Весь збиток за 2014 рiк в сумi 598 159 648,16 гривень, визначений згiдно з 

вимогами нормативно - правових актiв НБУ, покрити за рахунок Загальних 

резервiв. 

3.Затвердити направлення Нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв, що виникли 

при вибуттi у 2014 роцi дооцiнених необоротних активiв у сумi 3 496 309,1 грн. на 

покриття Непокритих збиткiв минулих рокiв. 

4.Непокритi збитки минулих рокiв за станом на кiнець дня 31.12.2014 року сумi 

24 679 962,91 грн. покрити за рахунок Загальних резервiв в сумi 23 188 260,1 грн. 

(рахунок 5020) та Резервного фонду у сумi 1 491 702,81 грн. (рахунок 5021). 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту - Коточiгова В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Головного фахiвця вiддiлу правого супроводження дiяльностi Банку - Перцева 

Д.П. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звiт Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Головного фахiвця вiддiлу правого супроводження дiяльностi Банку - Перцева 

Д.П. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звiт Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК" за 2014 рiк. 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Достроково вiдкликати (припинити повноваження) членiв Спостережної ради 

ПАТ "НЕОС БАНК" у складi: 

  

№п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi) 

1. Олексiй Володимирович Савенко в.о. Голови Спостережної Ради 

Банку 

2. Свiтлана Петрiвна Брагинська             Член Спостережної Ради Банку 

 ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Головного фахiвця вiддiлу правого супроводження дiяльностi Банку - Перцева 

Д.П. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кiлькiсний склад Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК" у кiлькостi 5 

(п'яти) осiб. 

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати (призначити) Головою та членами Спостережної ради ПАТ "НЕОС 

БАНК" наступних осiб: 

№п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi) 



1. Єрмаков Сергiй Олександрович Голова Спостережної Ради Банку 

2. Савенко Олексiй Володимирович Член Спостережної Ради Банку 

3. Брагинська Свiтлана Петрiвна              Член Спостережної Ради Банку 

4. Сагун Ольга Сергiївна             Незалежний член Спостережної Ради Банку 

5. Строкач Михайло Григорович Незалежний член Спостережної Ради Банку 

  

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Юридичного управлiння Банку - Шиянюка М.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК" . 

2.Уповноваженою особою для укладання даних договорiв з членами 

Спостережної ради вiд iменi ПАТ "НЕОС БАНК" призначити Голову Правлiння 

Банку Полiщука В.В. 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Достроково припинити повноваження (звiльнити) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"НЕОС БАНК" у складi: 

 №п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi) 

1. Дмитро Олександрович Тузов   Голова Ревiзiйної комiсiї Банку 

2. Андрiй Володимирович Грiнченко Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

3. Анатолiй Вiкторович Кухарчук Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

  

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборiв - Голову Правлiння - Полiщука В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати (призначити) Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НЕОС БАНК" 

наступних осiб: 

№п/п Iм'я, прiзвище, по-батьковi (за наявностi) 

1. Тузов Дмитро Олександрович                 Голова Ревiзiйної комiсiї Банку 

2. Грiнченко Андрiй Володимирович    Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

3. Коняхiн Антон Миколайович                 Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

  

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Юридичного управлiння Банку - Шиянюка М.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Внести змiни до Статуту ПАТ "НЕОС БАНК" шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

2.Уповноважити Голову Правлiння Банку В.В. Полiщука пiдписати нову 

редакцiю Статуту ПАТ "НЕОС БАНК" та здiйснити всi необхiднi дiї для 

забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства. 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Юридичного управлiння Банку - Шиянюка М.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести змiни до внутрiшнiх положень ПАТ "НЕОС БАНК", а саме до 

Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК", Положення про 

Правлiння ПАТ "НЕОС БАНК", Положення про Спостережну Раду ПАТ "НЕОС 

БАНК", та Положення про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ "НЕОС БАНК", шляхом 



викладення зазначених Положень в нових редакцiях. 

2.Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" В.В. 

Полiщука пiдписати зазначенi Положення. 

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: 

Начальника Юридичного управлiння Банку - Шиянюка М.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити укладенi в 2014-2015 роках правочини, згiдно Реєстру №1. 

2. Схвалити укладенi в 2014-2015 роках правочини, згiдно Реєстру №2. 

  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 29.09.2015 

Кворум зборів 0,0000003 

Опис Збори не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Київська обл., м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал, 17/8 

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 0445910400 

Факс 0444825201 

Вид діяльності Згiдно Закону України  про 

Депозитарну систему України, Правил 

Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв 

Опис Договiр №ОВ-77 про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв вiд 

15.10.2013р., Депозитарний договiр 

№Д-229/ц вiд 24.10.2013р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ 

УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 21500646 

Місцезнаходження 03151, Київська обл., м. Київ, вул. 

Донецька, 37/19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0084 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0445015934 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферах права, 

бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; 

надання послуг пiдприємцям в Українi 

Опис Аудит фiнансової звiтностi станом на 

31 грудня 2015 року та за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2015 року, 

пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ 

згiдно Договору №27-10/2015 В 700 вiд 

27.10.2015р.; 

Аудиторськi послуги з перевiрки 

активних операцiй ПАТ "НЕОС БАНК" 

з пов'язаними з Банком особами згiдно 

Листа Нацiонального банку України вiд 

05.08.2015 № 20-05012/55387 згiдно 

Договору 13-10/2015 В4400 про 

надання аудиторськиї послуг вiд 

13.10.2015р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Код за ЄДРПОУ 21684221 

Місцезнаходження 03028, Київська обл., м. Київ, пр. 

Науки,7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445273087 

Факс 0445273087 

Вид діяльності Згiдно Закону України  про 

Депозитарну систему України 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Депозитарного договору №50/410/75/58 

вiд 05.08.2014р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601, Київська обл., м. Київ, вул. 

Шовковична,42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 0442775000 

Факс 0442775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 



ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Договору про допуск цiнних паперiв до 

торгiвлi вiд 26.12.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР 

ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33694196 

Місцезнаходження 01032, Київська обл., м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд.121, офiс 1 

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 0442191817 

Факс 0442191838 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання юридичних послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРIО 

КЕПIТАЛ ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37449782 

Місцезнаходження 01011, Київська обл., м. Київ, вул. 

Панаса Мирного, буд. 7, офiс 2 

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 0445372290 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання юридичних послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНIЯ "ЕЛ СI ЕФ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 38939376 

Місцезнаходження 01001, Київська обл., м. Київ, вул. 

Володимирська, буд. 47, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший - 



документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання юридичних послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ-

РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04080, Київська обл., м. Київ, вул. 

Верхнiй Вал, буд. 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 Свiдоцтво №6 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон 0444902550 

Факс 0444902554 

Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування; Дослiдження 

кон'юнктури ринку та виявлення 

громадської думки 

Опис Оновлення довгострокового кредитного 

рейтингу банку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "AЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 04073, Київська обл., м. Київ, пр. 

Московський, буд. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014 

Міжміський код та телефон 0444999999 

Факс - 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Добровiльне страхування (однiєї групи) 

майна за програмою "Майно 

юридичних осiб" 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.02.2015 13/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0800941009 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,18 700 643 6

00 

126 115 848 100 

Опис 

Акцiї емiтента допущенi до торгiв на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на 

зовнiшнiх ринках не здiйснюється.  

 

 



XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" (далi - "Банк") було засноване 21 жовтня 1991 

року як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк" згiдно iз законодавством України. У 

2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Limited" (Нiкосiя, Кiпр) отримав 99,7065% непрямої частки у 

статутному капiталi Банку шляхом придбання трьох українських компанiй, пiд час чого, Банк змiнив 

назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК КIПРУ", i вiдповiднi змiни були зареєстрованi 

Нацiональним банком України 31 грудня 2008 року. 8 липня 2010 року юридична форма "БАНК КIПРУ" 

була змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство.  

У квiтнi 2014 роцi юридичнi компанiї-нерезиденти отримали 99.9129% участi у статутному капiталi 

Банку шляхом викупу акцiй у "Bank of Cyprus Public Company Limited". Найменування Банку було 

змiнено на ПАТ "НЕОС БАНК". Вiдповiднi змiни були погодженi Нацiональним банком України 03 

липня 2014 року, та проведено державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 16 липня 2014 року:  

                                                     % 

Amigone Limited                9.9774 

Brisglon holdings Limited  9.9774 

Damlong Limited              9.9775 

Frovick Limited              9.9774 

Levana Investments Limited    9.9774 

Monavale Limited               9.9775 

Noevark Limited               9.9774 

Paleno holdings limited   9.9774 

Svefalls Limited               9.9774 

Thipikos Limited               9.9775 

Fostar Limited                            0.1386 

Фiзичнi особи                 0.0871 

Всього                                          100 

 

17 квiтня 2015 року Банк повiдомив Нацiональний банку України про те, що 10 з вищезазначених 

акцiонерiв окремо кожний уклали договори про передачу економiчних вигiд та управлiння акцiями Банку 

на користь компанiї ABH Ukraine Limited, яка, внаслiдок цього, з 10 квiтня 2015 року мала право на 

отримання вiд зазначених акцiонерiв Банку економiчних вигiд вiд володiння акцiями Банку. З 10 квiтня 

2015 року управлiння акцiями Банку в розмiрi 99.7743% здiйснювалось опосередковано ABH Ukraine 

Limited шляхом надання iнструкцiй. 

Пiсля отримання права ABH Ukraine Limited на управлiння акцiями Банку в розмiрi 99.7743% до 

Нацiонального банку України було направлено повiдомлення про наявнiсть банкiвської групи в складi 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (далi - банк-контролер банкiвської групи) i ПАТ "НЕОС БАНК" (далi - банкiвська 

група) за ознакою наявностi спiльного контролера - ABH Ukraine Limited. 

03 серпня 2015 року Банк надiслав Нацiональному банку України пакет документiв для погодження 

набуття п. Авеном П.О., п. Кузьмiчовим О.В., п. Фрiдманом М.М. та п. Ханом Г.Б. (бенефiцiарних 

власникiв ABH Ukraine Limited) опосередкованої iстотної участi в Банку i процес погодження власникiв 

iстотної завершився пiсля дати фiнансової звiтностi (примiтка 33). 

Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 03035, м. Київ, 

вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45. На 31 грудня 2015 Банк має 1 зареєстроване вiддiлення. На 

31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть спiвробiтникiв Банку складала 72 особи, у тому числi в 

декретнiй вiдпустцi знаходяться 32 особи. 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю №106, виданою 

Нацiональним банком України 05 серпня 2014 року, яка надає Банку право здiйснення банкiвських 

операцiй, включаючи валютнi операцiї (Генеральна лiцензiя №106-2 вiд 04 вересня 2014 року). Банк має 

лiцензiї на професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку (брокерська i дилерська дiяльнiсть, дiяльнiсть 

депозитарної установи i дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування), виданi 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

З 3 червня 2002 року Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, якiй покриває 

зобов'язання банкiв-членiв перед клiєнтами-фiзичними особами на суму до 200 тисяч гривен на кожну 

фiзичну особу. 



Пiсля квiтня 2014 року Банк скорочував свою дiяльнiсть. На звiтну дату суттєво знизився кредитний та 

депозитний портфелi, кiлькiсть клiєнтiв i вiддiлень Банку. 

У 2014 роцi на позачергових зборах акцiонерiв (протокол №51 вiд 11 серпня 2014 року) було прийняте 

рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу на 574 528 тисяч гривень та направлення цiєї суми 

на покриття збиткiв минулих рокiв. Пiсля зменшення акцiонерний капiтал Банку становить 126 116 тисяч 

гривень (Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)). 

У 2015 роцi рiшенням зборiв акцiонерiв №53 вiд 23 квiтня 2015 року був покритий збиток за 2014 рiк i 

збиток минулих рокiв в сумi 622 839 тисяч гривень за рахунок загальних резервних i iншi фондiв Банку 

(Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)). 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та 

перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Головний офiс ПАТ "НЕОС БАНК"  зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липкiвського, буд.45. Станом на звiтну дату  Банк нараховує 1 зареєстроване вiддiленя (м. Київ). З метою 

скорочення витрат за 2015 рiк було закрито 3 вiддiлення.  

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, 

які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім 

того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення 

відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення 

рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): - 53 

Середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): -  3 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижнi) (осiб): - 3 

Фонд оплати працi: 12 258,3  тис. грн. 

Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi зменшився на 23 271,2 тис. грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 

потребам емiтента. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у 

відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Незалежна асоцiацiя банкiв України. Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 

03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, поверх 13, офiс 25. Асоцiацiя 

"Незалежна асоцiацiя банкiв України" створена на невизначений строк як недержавне непiдприємницьке 

неприбуткове договiрне об'єднання самостiйних юридичних осiб (пiдприємств) - банкiв. Основною 

метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України" є: -формування позицiї членiв 

Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України" з важливих питань функцiонування банкiвської системи; 

-участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи; -вирiшення конкретних завдань та 

спiльних проблем, що виникають в банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї 

"Незалежна асоцiацiя банкiв України"; -налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями 

iнших країн; -створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; -сприяння розвитку та 

пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України. ПАТ "НЕОС БАНК" є 

повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 2012 р. Членство носить безстроковий характер та не 

накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть Банку.  

 
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7, кiмната 205, 206. 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є недержавною органiзацiєю, заснованою на засадах 

рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. ПАРД має такi функцiї: - 

розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також 

кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; - iнформування членiв ПАРД та 

iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни 

в ньому; - пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з 

питань фондового ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; - збiр, 

узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому 



ринку; - розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з 

iншими учасниками фондового ринку; - здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi 

впроваджуються на фондовому ринку України; - надання консультацiй членам ПАРД та iншим 

учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i рекомендацiй з 

питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в законодавствi України, 

консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної технiки i програмного забезпечення; - 

проведення добровiльної сертифiкацiї програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; - 

розробка навчальних планiв та програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог НКЦПФР, органiзацiя та 

координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, 

визначення квалiфiкацiї вказаних осiб; - поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в 

тому числi про те, якi технологiї ними використовуються; - спiвробiтництво i кооперування з iншими 

органiзацiями i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з 

мiжнародними. ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї 15 рокiв. 

Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i 

депозитарiїв. 

 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове Партнерство". Мiсцезнаходження об'єднання: 01133, м. 

Київ, вул. Щорса,31. 

 

Асоцiацiя "Фондове партнерство" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. Асоцiацiя 

ставить своєю цiллю розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням членами Асоцiацiї; 

забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї.  ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним 

учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 24.12.2010р. Членство носить безстроковий характер та не накладає 

обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї 

"Фондове Партнерство". 

 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi". Мiсцезнаходження об'єднання: 

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30. 

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть.  Метою дiяльностi 

Асоцiацiї є:  сприяння розвитку IТ-технологiй на фондовому ринку; впровадження нових iнструментiв 

фондового ринку та удосконалення обiгу iснуючих iнструментiв; сприяння розвитку нових сфер 

дiяльностi на фондовому ринку; регулювання та стандартизацiя дiяльностi; створення та розвиток 

ефективного саморегулювання через встановлення i впровадження високих стандартiв професiйної 

вiдповiдальностi для всiх членiв Асоцiацiї.  ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї 

асоцiацiї з 2009р. Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-

господарську самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Українськi Фондовi 

Торговцi". 

 
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Мiсцезнаходження об'єднання: 

Україна, 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб є 

державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi 

гарантування вкладiв фiзичних осiб, заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - 

вкладникiв банкiв. ПАТ "НЕОС БАНК" є повноправним учасником даного об'єднання з 02.09.1999 р. 

 
Найменування об'єднання: Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа". 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, пров. Рильський,10. 

ПрАТ "УФБ", створена у вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери i фондову бiржу" i 

зареєстрована постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 29 жовтня 1991 року. 

Вiдповiдно до чинного законодавства України здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому 

ринку на пiдставi Лiцензiї.  

 

ПАТ "НЕОС БАНК"  є членом ПрАТ "УФБ" з 1997 р.  



ПАТ "НЕОС БАНК", як член УФБ має право: 

-здiйснювати бiржовi операцiї на УФБ та її фiлiях вiдповiдно до видiв професiйної дiяльностi, якi 

визначенi в лiцензiї, виданої Комiсiєю;  

-користуватися всiма видами послуг, що надаються УФБ; 

-бути представленим одним трейдером в кожнiй операцiйнiй залi УФБ та її фiлiй; 

-в будь який час вiдкликати довiренiсть трейдера Члена УФБ, що зумовлює припинення допуску до 

бiржових операцiй на УФБ цього трейдера; 

-ознайомлюватися з усiма нормативними документами УФБ, змiнами i доповненнями, що вносяться до 

них; 

-виносити на розгляд керiвних органiв УФБ питання щодо внесення змiн та доповнень до чинних 

нормативних документiв УФБ. 

 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "УкрСВIФТ". Мiсцезнаходження об'єднання: 04053, м. Київ, 

вул.Обсерваторна, 21-А.  

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ" об'єднує членiв та 

користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною 

асоцiацiєю з неприбутковим статусом. ПАТ "НЕОС БАНК" є членом Асоцiацiї з 2006 р.  
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, 

при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами та установами. 

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 2015 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. 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв Банк нараховує iз застосуванням прямолiнiйного 

методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк 

корисного використання об'єкта основних засобiв. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсяця. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється iз урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного 

використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. 

Активи i зобов'язання облiковуються  прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення, тому у 

фiнансовому звiтi вони вiдображенi, як правило, за iсторичною (первiсною) вартiстю. Виняток складають 

основнi засоби, необоротнi активи, утримуванi для продажу, остання переоцiнка яких здiйснена за 

станом на 01.11.2015р., та кредити i, вiдповiдно, вони облiковуються за cправедливою (переоцiненою) 

вартiстю.  

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких 

емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у 

натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається 

інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від 

сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, 



заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та 

ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела 

сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових 

товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості 

продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі 

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити 

ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний 

рік  

ПАТ "НЕОС БАНК" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю №106, 

виданою Нацiональним банком України ("НБУ") 05 серпня 2014р., яка надає Банку право здiйснення 

банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (лiцензiя №106-2 вiд 04 вересня 2014) та професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку,  згiдно виданих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку лiцензiй  на  брокерську дiяльнiсть (АЕ №286990 вiд 28.08.2014 р., строк дiї лiцензiї з 17.10.2012р. 

необмежений), дилерську дiяльнiсть ( АЕ №286991 вiд 28.08.2014р., строк дiї лiцензiї з 17.10.2012р. 

необмежений), депозитарну дiяльнiсть (АЕ №286964 вiд 12.08.2014 р., строк дiї лiцензiй з 12.10.2013р. 

необмежений) та дiяльнiсть iз зберiгання  активiв iнститутiв спiльного iнвестування (АЕ №286965 вiд 

12.08.2014 р., строк дiї лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений). 

ПАТ "НЕОС БАНК" це унiверсальний банк, що надає класичнi банкiвськi та iншi фiнансовi послуги 

фiзичним особам, малому, середньому та корпоративному бiзнесу. 

Основа дiяльностi банку складається iз залучення коштiв з рiзних сегментiв фiнансового ринку та 

подальшого їх розмiщення у доходнi активи. 

Менеджмент банку придiляє значну увагу формуванню клiєнтоорiєнтованого середовища, що дає змогу 

постiйно полiпшувати якiсть пропонованих послуг.  

У своїй роботi банк використовує iнформацiйнi та платiжнi системи, якi забезпечують високу швидкiсть 

та захищенiсть розрахункiв. Для зручностi клiєнтiв використовується система "банк-клiєнт".  

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.  

Iнформацiя про основних клiєнтiв 

Основним прибутковим напрямком дiяльностi банку залишається кредитування. Процентний доход за 

2015 рiк склав понад 19 009 тис.грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi). 

Cпад в економiцi України в 2015 р та економiчна криза вплинули на дiльнiсть Банку та обсяги операцiй з 

клiєнтами.  

У 2015 роцi ПАТ "НЕОС БАНК" обслуговував промисловi пiдприємства, торгiвельнi фiрми, органiзацiї 

сфери послуг, та iншi комерцiйнi структури.  

 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, 

рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; iнформацiю про 

конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: 

ПАТ "НЕОС БАНК" має багаторiчний досвiд роботи на фiнансовому ринку України, надає повний 

спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований персонал, який вiдповiдає 

вимогам Нацiонального банку України. 

У 2015 роцi банкiвська система функцiонувала в умовах складного операцiйного середовища, 

напруженостi на валютному i грошово-кредитному ринках, нестабiльностi зовнiшнiх фiнансових ринкiв, 

а також невизначеностi стосовно подальших перспектив розвитку ряду базових галузей економiки 

країни.  

Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в 2015 роцi було зумовлено несприятливою комбiнацiєю 

зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв, дiя яких посилювалася накопиченими у попереднi роки 

макроекономiчними дисбалансами. 

Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi, були: розрив 

мiжрегiональних зв'язкiв внаслiдок вiйськових дiй на сходi України та анексiї АР Крим; низький 

зовнiшнiй попит; ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю; зниження купiвельної 



спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення; погiршення фiнансових 

результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення державного фiнансування та 

високий рiвень невизначеностi. 

Зниження ВВП у 2015 роцi становило близько 7.5% (за оцiнками МВФ) i 9.9% (за оцiнками 

Нацiонального банку України). У 2015 роцi вiдбулось зростання споживчої iнфляцiї до 43.3%, цiни 

виробникiв зросли на 36.0%. Основний чинник - девальвацiя гривнi приблизно на 97.0% за рiк. 

Протягом року було визнано неплатоспроможним 33 банки, по 30 з яких були прийнятi рiшення про 

лiквiдацiю. Крiм того, у 2 банкiв були вiдкликанi та анульованi банкiвськi лiцензiї у зв'язку з анексiєю 

Криму.  

 

Основнi тенденцiї банкiвської системи: 

- банкiвська система України знаходиться у вкрай нестабiльному станi. Негативна динамiка основних 

макроекономiчних iндикаторiв, що свiдчить про погiршення економiки, зростання недовiри до 

банкiвської системи, висока вартiсть гривневого ресурсу, домiнуючi девальвацiйнi процеси сприяли 

зниженню фiнансової стабiльностi банкiвської системи; 

- iстотне зниження курсу гривнi вiдносно iноземних валют.  

- зниження лiквiдностi банкiвської системи України; 

- погiршення показникiв капiталiзацiї банкiвської системи;  

- з причин концентрацiї кредитних портфелiв бiльшостi банкiвських установ зберiгається висока 

чутливiсть якостi прибуткових активiв до фiнансового стану окремих позичальникiв; 

- рiвень iнвестицiйної привабливостi банкiвського сектора для нерезидентiв залишається низьким на тлi 

нестабiльної полiтичної ситуацiї i погiршення прогнозiв економiчного розвитку України. Зовнiшнi ринки 

залучення капiталу залишаються закритими для вiтчизняних позичальникiв; 

- недовiра громадян до банкiвської системи як i ранiше знаходиться на високому рiвнi, 

- нарощування збиткiв банкiвської системи.  

На сьогоднi, група найбiльших банкiв України виглядає таким чином: Приватбанк, Ощадбанк, 

Укрексiмбанк, Райффайзен Банк Аваль. Вони мають розгалужену мережу пiдроздiлiв, яка охоплює всi 

регiони України, включаючи i вiддаленi райони. Цi банки займають бiльше нiж 50% ринку банкiвських 

послуг.  

У явнiй або прихованiй формi банки  постiйно змагаються мiж собою за клiєнтiв. Велика кiлькiсть 

банкiвських установ Київського регiону  значно пiдвищує рiвень конкуренцiї.  

Доходи банкiв України за 2015 рiк порiвняно з 2014 роком збiльшилися на 19.4% i становили 199.2 млрд. 

грн, витрати зросли на 34.4% - до 265.8 млрд. грн. Збиток по системi банкiв станом на 1 сiчня 2016 року 

становив 66.6 млрд. грн.  

З 01.12.2015 року банки перейшли на облiк операцiй вiдповiдно до вимог МСФЗ. Для приведення у 

вiдповiднiсть бухгалтерського облiку банкiв України до зазначених стандартiв банкам було дозволено 

здiйснювати коригування балансової вартостi фiнансових активiв у зв'язку зi зменшенням їх корисної 

вартостi та переглядом попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, що не пов'язано iз 

зменшенням корисностi.  

 Проведення коригувань призвели до зменшення загального обсягу процентних доходiв за грудень 2015 

року до 0.8 млрд. грн. проти 12.2 млрд. грн. у листопадi. Водночас це не вiдображає ситуацiю з реальним 

отриманням банками процентних доходiв, обсяг яких останнi мiсяцi є стабiльним. Проведення 

коригувань було основним чинником формування вiд'ємного результату дiяльностi ("-" 9.3 млрд. грн.) за 

грудень 2015 року.  За пiдсумками 2015 року 71 банк отримав прибуток на загальну суму 5.2 млрд. грн., у 

тому числi за грудень - 63 банки на загальну суму 21.2 млрд. грн.  

Протягом 2015 року банкiвська система за важких полiтичних та економiчних умов наражалася на значнi 

ризики, зокрема кредитний. Саме внаслiдок зовнiшнiх важкопрогнозованих шокiв погiршилася 

платоспроможнiсть позичальникiв та зрiс обсяг проблемної кредитної заборгованостi.  

Вiд'ємний фiнансовий результат дiяльностi банкiвського сектору сформувався насамперед за рахунок 

суттєвого збiльшення обсягiв вiдрахувань до резервiв на можливi втрати вiд активних операцiй.  

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує 

будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 

описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

Основним придбанням активiв можна вважати виконання iнвестицiйної угоди з будiвництва будiвлi 

готельно-офiсного комплексу на загальну суму 194 133 тис грн.  Вiдчуження активiв у звiтному перiодi - 



на суму 549 009 тис.грн.  

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між 

емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного 

боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з 

іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, 

підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми 

правочину та за необхідності інша інформація 

 24.04.2015  ПАТ "НЕОС БАНК" та Голова Спостережної Ради Банку - Єрмаков С.О., Цивiльно-правовий 

договiр, Безкоштовно, Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" (Протокол № 53 вiд 

23.04.2015 року). 

24.04.2015  ПАТ "НЕОС БАНК" та Член Спостережної Ради Банку - Савенко О.В., Цивiльно-правовий 

договiр, Безкоштовно, Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" (Протокол № 53 вiд 

23.04.2015 року) 

24.04.2015 ПАТ "НЕОС БАНК" та Член Спостережної Ради Банку - Брагинська С.П., Цивiльно-правовий 

договiр, 12 310 грн. щомiсячно, Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" (Протокол № 

53 вiд 23.04.2015 року). 

24.04.2015 ПАТ "НЕОС БАНК" та Член Спостережної Ради Банку - Сагун О.С., Цивiльно-правовий 

договiр, 12 310 грн. щомiсячно, Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" (Протокол № 

53 вiд 23.04.2015 року). 

24.04.2015 ПАТ "НЕОС БАНК" та Член Спостережної Ради Банку - Строкач М.Г.,  Цивiльно-правовий 

договiр, 12 310 грн. щомiсячно, Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НЕОС БАНК" (Протокол № 

53 вiд 23.04.2015 року) 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності 

та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

На балансовому облiку ПАТ "НЕОС БАНК" станом на кiнець 2015 року  було в наявностi власних 

основних засобiв i нематерiальних активiв за залишковою вартiстю на загальну суму - 208049 тис.грн., в 

т.ч. будiвлi i споруди та передавальнi пристрої - 205391 тис.грн, полiпшення орендованого майна - 399 

тис.грн., машини та обладнання - 2014 тис грн., транспортнi засоби - 252 тис грн., iнструменти, приладдя, 

iнвентар, меблi - 392 тис грн., нематерiальнi активи - 424 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї  в 

нематерiальнi активи - 3970 тис грн. Загальна вартiсть орендованих примiщень, що використовуються 

для  господарської дiяльностi складає  -  1532 тис грн.,  що вiдповiдає  4 угодам оперативної оренди; 

спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, мiсцезнаходження основних засобiв - 

Україна, регiони присутностi ПАТ "НЕОС БАНК" - у виглядi вiддiлень. Використання активiв для  

банкiвської дiяльностi не несе загрози екологiчному середовищу.  

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

До основних факторiв, що впливають на дiяльнiсть банку, перш за все, треба вiднести полiтично-

економiчну ситуацiю. 

Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi, були:  

- вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв'язкiв унаслiдок анексiї АР Крим; 

- низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн - основних 

торговельних партнерiв;  

- ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю; 

- зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення;  

- погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення 

державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi; 

Попри те, що економiка України визнається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi 

особливостi, властивi економiкам, що розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю, що не 



дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть 

економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування 

адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також економiки в цiлому.  

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Загальна сума штрафних санкцiй, сплачених  ПАТ "НЕОС БАНК" в 2015 роцi за порушення 

законодавства склала  44 тис грн., в т.ч. 44 тис.грн. за порушення податкового законодавства.   

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Основними складовими ресурсної бази ПАТ "НЕОС БАНК" у звiтному роцi були капiтал банку, кошти 

кредитних установ, кошти юридичних осiб та фiзичних осiб.  

Зобов'язання банку на 01.01.2016 року склали 167 060 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi). Значну частину залучених ресурсiв банку складають кошти клiєнтiв - 73 288 

тис.грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi). Станом на 01.01.2016 року сума 

зобов'язань за залученими коштами банкiв склала 91 359 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi). 

Станом на 01.01.2016 року власний капiтал банку становить 131 471 тис. грн. (згiдно з Мiжнародних 

Стандартiв Фiнансової Звiтностi). 

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 01.01.2016 регулятивний капiтал банку дорiвнює 125 184 тис. грн. Значення регулятивного 

капiталу ПАТ "НЕОС БАНК" перевищує нормативнi вимоги щодо мiнiмального розмiру регулятивного 

капiталу. 

Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) ПАТ "НЕОС БАНК" на 01.01.2016 р. 

дорiвнює 50,35% при нормативному не менше 10%, норматив короткостроковї лiквiдностi (Н6) - 78,66% 

при нормативному не менше 60%, тобто фактично значення нормативiв значно перевищують граничнi. 

Це свiдчить про те, що Банк має значний запас платоспроможностi та лiквiдностi 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

В Банку вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду.  

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

Вiдповiдно до Стратегiї розвитку та функцiонування ПАТ "НЕОС БАНК" на перiод 2016-2018 р.р., 

затвердженої рiшенням Спостережної ради ПАТ "НЕОС БАНК" 28.09.2015 (протокол №25), 

прiоритетними задачами для Банку є: 

"Пiдвищення рентабельностi операцiй, а саме, змiщення акценту в бiк дистанцiйних банкiвських сервiсiв 

за помiрковано-консервативної полiтики прийняття ризикiв; 

"Технологiзацiя i стандартизацiя дистанцiйних банкiвських сервiсiв. 

"Перехiд вiд регiональної мережевої структури в формат дистанцiйного обслуговування, що забезпечить 

бiльш гнучку та ефективну взаємодiю з клiєнтами, а також зниження операцiйних витрат. 

"Оптимiзацiя штату та приведення органiзацiйної структури у вiдповiднiсть до вимог 

високотехнологiчного пiдходу. 

 

Банк визначає наступнi цiлi: 

Прогноз 2016 рiк 

Капiтал (млн. грн.) не <130 

Достатнiсть (адекватнiсть) капiталу, % не <20% 

Рентабельнiсть активiв, % не <2% 

Рентабельнiсть капiталу, % не <5,6% 

Частка проблемних кредитiв в сукупному портфелi, % не >8% 

Галузева концентрацiя кредитного портфеля, % не >6% 

Ефективнiсть (витрати /доходи), % не >89% 

  



Досягнення перерахованих фiнансових цiлей дозволить Банку: 

"сформувати стiйку фiнансову модель i забезпечити стабiльний фiнансовий потiк; 

"виконати вимогу Нацiонального банку України щодо поетапного збiльшення розмiру статутного 

капiталу Банку; 

"пiдвищити iнвестицiйну привабливiсть i ефективнiсть запозичень. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки. 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків 

активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає 

емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 

емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 

найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності 

судових справ про це зазначається 

Судовi справа, за яими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або  бiльше вiдсоткiв активiв 

Банку, стороною в яких виступае Банк та  судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи 

Банку - вiдсутнi. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз 

господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Iншої iнформацiї яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емтента, не має. 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 8 570 2 658 3 573 399 12 143 3 057 

  будівлі та споруди 3 574 0 3 573 399 7 147 399 

  машини та обладнання 3 151 2 014 0 0 3 151 2 014 

  транспортні засоби 326 252 0 0 326 252 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 519 392 0 0 1 519 392 

2. Невиробничого 

призначення: 
45 808 205 391 0 0 45 808 205 391 

  будівлі та споруди 12 314 0 0 0 12 314 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 33 494 205 391 0 0 33 494 205 391 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 54 378 208 049 3 573 399 57 951 208 448 

Опис 

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 - 15%; 

6. Сейфи - 8,33%; 

7. Iншi основнi засоби - 8,33%.  

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 91 359 X X 

у тому числі:  

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 11.11.2014 53 292 20 01.03.2017 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 13.01.2015 34 999 22 01.03.2017 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 30.12.2015 2 002 20 26.01.2016 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 29.12.2015 1 002 20 26.01.2016 

КБ "Юнiаструм Банк" (ТОВ) ЛОРО 30.12.2010 64 0 30.12.2099 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2015 0 0 31.12.2015 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2015 0 0 31.12.2015 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2015 0 0 31.12.2015 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2015 0 0 31.12.2015 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2015 0 X 31.12.2015 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 75 701 X X 

Усього зобов'язань X 167 060 X X 

Опис Iншi зобов'язання  у т.ч кошти клiєнтiв 73288 тис.грн; iншi 

зобов'язання 2413 тис.грн. Податковi зобов'язання вiдсутнi. 

В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання 

за облiгацiями) дата "31.12.2015" не вiдповiдає дiйсностi, в 

зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та 

"Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними 

паперами) дата "31.12.2015" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку 

iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" 

(зобов'язання за сертифiкатами ФОН) дата "31.12.2015" не 



вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В 

полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за 

iншими цiнними паперами) дата "31.12.2015" не вiдповiдає 

дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата 

виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним 

видом) дата "31.12.2015" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз 

вiдсутнiстю зобов'язань.  

 

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

протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

23.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

28.09.2015 30.09.2015 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 2013 2 1 

2 2014 4 3 

3 2015 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 

разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 



 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової 

ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності X  

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової 

ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань 

В звiтному перiодi, Спостережна Рада Банку належним чином виконувала покладенi на неї 

обов'язки, а саме: здiйснювала постiйний контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, проводила 

полiтику захисту прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, своєчасно та в 

повному обсязi вирiшувала поточнi та стратегiчнi завдання Банку.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 

років?  35 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 



Інше (запишіть) iшнi комiтети вiдсутнi 

Інше (запишіть) iшнi комiтети вiдсутнi 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

Керуємось чинним законодавством України 
X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або 

не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? 

(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 



питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонер

ів 

Наглядова 

рада 

Виконавч

ий орган 

Не 

належить 

до 

компетен

ції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб 

та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 



товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєт

ься на 

загальних 

зборах 

Публікуєть

ся у пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнодо

ступній 

інформацій

ній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєть

ся на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які володіють 

10 відсотків та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні ні так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 



(так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

На пiдставi рiшення Спостережної Ради Банку. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів 
 X 

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)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), 

відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Банк є фiнансово-кредитною установою, яка з метою отримання прибутку здiйснює банкiвську 

дiяльнiсть, у тому числi залучає грошовi кошти i розмiщує їх вiд свого iменi та на власний ризик на 

умовах повернення, платностi, а також здiйснює iншi операцiї вiдповiдно до чинного законодавства 

України i Статуту. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 

для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством 

вимогам та зміна їх складу за рік 

Станом на 01 сiчня 2015 року власники iстотної участi в ПАТ "НЕОС БАНК" вiдсутнi.  

На виконання вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 

вiдповiдальностi пов'язаних з банком осiб " ПАТ "НЕОС БАНК" отримав iнформацiю вiд наступних 

акцiонерiв: 1. Амiгоне Лiмiтед (Amigone  Limited), володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 

9,9774 вiдсоткiв, 2. Брiсглон Холдiнгс Лiмiтед (Brisglon Holdings Limited), володiє часткою у статутному 

капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 3. Дамлонг Лiмiтед (Damlong Limited), володiє часткою у 

статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 4. Фровiк Лiмiтед (Frovick Limited), володiє 

часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 5. ЛЕВАНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(LEVANA INVESTMENTS LIMITED), володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 

вiдсоткiв, 6. Монавале Лiмiтед (Monavale Limited), володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 

9,9774 вiдсоткiв, 7. Ноеварк Лiмiтед (Noevark  Limited), володiє часткою у статутному капiталi Банку у 

розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 8. Палено Холдiнгс Лiмiтед (Paleno Holdings Limited), володiє часткою у 

статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 9. Свефаллс Лiмiтед (Svefalls Limited), володiє 

часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв, 10. Тхiпiкос Лiмiтед (Thipikos Limited), 

володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9774 вiдсоткiв,  

про те, що кожен з них окремо 10 квiтня 2015 року уклав Договiр про передачу економiчних вигод та 

управлiння акцiями Банку на користь компанiї Ей-Бi Ейч Юкрейн Лiмiтед (ABH Ukraine Limited), яка 

внаслiдок цього з 10 квiтня 2015 року має право на отримання вiд зазначених акцiонерiв Банку 



економiчних вигод вiд володiння акцiями Банку. Крiм цього, з 10 квiтня 2015 року управлiння акцiями 

Банку в розмiрi 99,77 % може здiйснюватися опосередковано Ей-Бi Ейч Юкрейн Лiмiтед (ABH Ukraine 

Limited) шляхом надання iнструкцiй зазначеним акцiонерам. 

Перелiк власникiв iстотної участi станом на 31 грудня 2015 року: 

1. реєстрацiйний номер HE 167526, Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед (ABH Ukraine Limited), 

мiсцезнаходження: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх, 1066, Нiкосiя, Кiпр (Themistokli 

Dervi, 5, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066 Nicosia, Cyprus. HE 167526) - опосередкована участь, 

2. реєстрацiйний номер: В 151018, Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА (ABH Holdings SA), мiсцезнаходження:  

болiвар дю Прiнс Анрi 3,  Л-1724 Люксембург,  Велике Герцогство Люксембург (3,  boulevard  du Prince  

Henri,  L-1724  Luxembourg,  Grand Duchy of Luxembourg) - опосередкована участь, 

3. Михайло Фрiдман (Mikhail Fridman) - опосередкована участь, 

4. Герман Хан (German Khan) - опосередкована участь, 

5. Олексiй Вiкторович Кузмiчьов (Alexey Viktorovich Kuzmichev) - опосередкована участь, 

6. Пьотр  Олегович Авен (Petr Olegovich Aven) - опосередкована участь. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди 

фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Вiдсутнi такi факти. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність 

таких заходів 

Вiдсутнi такi заходи. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

Структура управлiння ризиками. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено мiж такими 

органами: Спостережна Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), 

Кредитний комiтет, Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi та 

Вiддiл внутрiшнього аудиту.  

Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками й 

затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками. 

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 методологiю управлiння ризиками Банку, органiзацiйну структуру та iєрархiю звiтування 

пiдроздiлiв Банку. 

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та 

визначає рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку. 

Кредитний комiтет. Кредитний комiтет бере участь у прийняттi рiшень щодо управлiння проблемними 

кредитами i розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких кредитiв. 

Управлiння ризикiв. Управлiння ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур iз метою 

забезпечення процесу незалежного контролю ризикiв, а також для розробки та впровадження 

коригувальних/пом'якшувальних заходiв. 

Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi. Управлiння економiчного аналiзу та 

управлiнської звiтностi складає управлiнську фiнансову звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва 

Банку та внутрiшнiх користувачiв, займається складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного 

бюджетiв та контролю за їх виконанням, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi 

Банку. 

Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик, а останнiй включає 

процентний, валютний та цiновi ризики. Впродовж 2014-2015 рокiв Банк працював в режимi згортання 

дiяльностi, що в суттєвiй мiрi знижувало всi рiвнi ризику.  

Кредитний ризик. З огляду на вiдсутнiсть активного кредитування, зусилля Банку направленi на 

збiльшення надходжень вiд проблемної кредитної заборгованостi.  

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як ризик збиткiв, внаслiдок негативної змiни курсiв валют. 

Фiнансовий стан i грошовi потоки Банку пiдлягають впливу коливань курсiв обмiну валют у випадку 

наявностi вiдкритих валютних позицiй. Розмiр вiдкритих валютних позицiй розраховується як рiзниця 



мiж вимогами та зобов'язаннями Банка по кожнiй валютi на звiтну дату, з врахуванням балансових та 

позабалансових статей. Можливi фiнансовi втрати Банка залежать вiд розмiру вiдкритих валютних 

позицiй. 

Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає 

внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Банк пiддається ризику в зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової вiдсоткової ставки на його фiнансовий стан i потоки грошових коштiв. Такi 

коливання можуть збiльшити рiвень вiдсоткової маржi, але в випадку раптових змiн вiдсоткових ставок 

вiдсоткова маржа може знижуватись i приводити до виникнення збиткiв. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та 

капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Банк придiляє велику увагу управлiння ризиком лiквiдностi, бо 

даний ризик є одним з ключових ризикiв для кожного банку. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього 

аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової 

звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

Органiзацiя роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту вiдповiдає визнаним принципам корпоративного 

управлiння. Робота побудована на основi затвердженого Спостережною радою Банку ризик-

орiєнтованого плану, який протягом 2015 року переглядався у зв`язку iз пiдготовкою до перевiрки Банку 

Нацiональним банком України, що мав вiдбутися наприкiнцi року.  Змiни були погодженi Головою 

Правлiння Банку. 

За 2015 рiк вiддiлом проводились як плановi, так i позаплановi перевiрки. Результати аудиторських 

перевiрок доводились до вiдома Правлiння Банку та структурних пiдроздiлiв, якi пiдлягали перевiрцi. 

Також, Правлiнням Банку погоджувались плани заходiв по виправленню недолiкiв та мiнiмiзацiї 

зазначених аудитом ризикiв. Виконання планiв заходiв супроводжувалось вiддiлом внутрiшнього аудиту. 

Звiти аудиторських перевiрок та рiшення Правлiння Банку щодо даних звiтiв доводились вiддiлом 

внутрiшнього аудиту до вiдома Спостережнiй ради Банку. 

Окрiм проведення перевiрок, вiддiлом внутрiшнього аудиту здiйснювались заходи з пiдготовки рiчної 

фiнансової звiтностi Банку, та з супроводження перевiрок контролюючими органами i зовнiшнiми 

аудиторами. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Протягом 2015 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 2015 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 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над 

iншою або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Iнформацiю про акцiонерiв i власникiв iстотної участi розкрито в примiтцi 1 i примiтцi 33.  

 

Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та 

контролювання дiяльностi банку, зокрема голова та члени Спостережної ради банку, Голова правлiння та 

члени Правлiння, Головний бухгалтер.  

 

Таблиця 32.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Грошовi кошти                                                        - 1 401 

контрактна ставка (%)                                                     -     - 

Кошти в iнших банках (примiтка 7)                     - 51 480 

контрактна ставка (%)                                                   -               20-22 



Iншi активи                                                                2                 - 

Кошти банкiв (примiтка 14)                                      -              91 295 

контрактна ставка (%)                                                   -              20-22 

Кошти клiєнтiв                                                 104  8 766 

контрактна ставка (%)                                                   -               1.17 

 

Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi доходи                             -                                      8 623 

Процентнi витрати                           (1)                                    (22 565) 

Комiсiйнi доходи                            -                                         2 

Комiсiйнi витрати                             -                                        (8) 

Iншi операцiйнi доходи               -                                        924 

Адмiнiстративнi та iншi витрати        (6 426)                                        (93) 

 

Таблиця 32.3. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 2015 року 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кредити/депозити наданi              -                                322 000 

Кредити/ депозити погашенi              -                                287 000 

 

Таблиця 32.6. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

У тисячах гривень                                         2015 рiк      2014 рiк 

                                                                        Витрати  Витрати 

Поточнi виплати працiвникам                     (6 083)   (4 872) 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi  (67)       - 

Усього                                                           (6 150)   (4 872) 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

За 2015 рiк рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку (звiту) не було. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Код за ЄДРПОУ 21500646, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "РСМ УКРАЇНА",  03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "РСМ УКРАЇНА" складає 22 роки. 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ 

УКРАЇНА" надає аудиторськi послуги ПАТ "НЕОС БАНК" протягом 1 року.  

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

 аудиторськi послуги з перевiрки активних операцiй ПАТ "НЕОС БАНК" з пов'язаними з Банком 

особами згiдно Листа Нацiонального банку України вiд 05.08.2015 № 20-05012/55387. 

 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  

 2010 - 2011 р.р. - ТОВ "КИЇВАУДИТ"; 

 2012 -2013 р.р. - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"; 

 2014р. - ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ"; 

 2015р. - ТОВ АФ "РСМ УКРАЇНА". 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг 

 Стягнення, застосованi до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "РСМ УКРАЇНА"  Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 В банку розроблений та працює механiзм розгляду скарг. Використовуються наступнi канали 

прийому скарг: сall centr; залишити повiдомлення  на офiцiйному сайтi банку в роздiлi "Якiсть 

обслуговування"; надiслати листа поштою. 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги 

 Кузовлев Роман Володимирович. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

 За звiтний перiод до Банку скарг не надходило. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду 

 2 позови, пов'язанi з депозитом клiєнта та веденням поточного рахунку. 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ 

УКРАЇНА" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

21500646 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 

37/19 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

0084, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 280, серія П,  

номер 000280, дата видачі 19.02.2013, 

строк дії до 30.07.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Правлiнню ПАТ "НЕОС БАНК" 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"НЕОС БАНК" (далi - Банк), що додається та включає звiт про фiнансовий стан (баланс) на 31 грудня 

2015 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), звiт про 

змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) i звiт про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi 

примiтки. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, 

який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, що 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 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 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 

Банку. 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 думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан  

 

Банку станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку, що додається, пiдготовлена на основi припущення акцiонерiв i 

менеджменту про безперервну дiяльнiсть Банку (примiтка 4.20). Разом з тим, звертаємо увагу на 

iнформацiю, викладену в примiтцi 1, де зокрема зазначено, що на звiтну дату суттєво знизився 

кредитний та депозитний портфелi, кiлькiсть клiєнтiв та вiддiлень Банку. 

 

Iншi питання  

 

Аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, провiв iнший аудитор, 

чий звiт вiд 17 березня 2015 року мiстив висновок без застережень з пояснювальним параграфом щодо 

цiєї фiнансової звiтностi. Звертаємо увагу на примiтку 4.19, де викладений ефект змiн облiкової 

полiтики i змiн у форматi представлення iнформацiї, що було пов'язане iз зближенням облiкової 

полiтики Банку з облiковою полiтикою банкiвської групи i її формату представлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, при цьому результат дiяльностi Банку, активи, зобов'язання i капiтал за 2014 рiк 

не були змiненi. 

 

 

Президент фiрми                                                 Т. Бернатович 

 

 

Сертифiкований аудитор 

Сертифiкат аудитора банкiв №0021 

 

08 квiтня 2016 року  

м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

 

 

 

 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2015 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Активи    

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 6 267 48 077 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України 
 1 660 10 849 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 51 480 15 016 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 3 321 74 720 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 11 11 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 205 391 12 314 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 1 392 1 392 

Відстрочений податковий актив  0 0 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 7 451 8 570 

Інші фінансові активи 17 0 0 

Інші активи 18 21 558 38 987 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 0 266 416 

Усього активів  298 531 476 352 

Зобов'язання    

Кошти банків 20 91 359 143 739 

Кошти клієнтів 21 73 288 176 642 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання  0 0 

Резерви за зобов'язаннями 24 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 25 0 0 

Інші зобов'язання 26 2 413 5 009 

Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань  167 060 325 390 

Власний капітал    

Статутний капітал 28 126 116 126 116 

Емісійні різниці 28 27 445 27 445 

Незареєстровані внески до статутного капіталу  0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -26 697 -636 387 

Резервні та інші фонди банку  4 457 627 296 

Резерви переоцінки 29 150 6 492 

Неконтрольована частка  0 0 

Усього власного капіталу  131 471 150 962 

Усього зобов'язань та власного капіталу  298 531 476 352 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

08.04.2016 року Керівник Полiщук В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Яцун Ю.I., (044) 520-50-07 Головний бухгалтер Калачова Г.М. 



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



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 19 009 225 511 

Процентні витрати 31 -23 893 -68 309 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  -4 884 157 202 

Комісійні доходи 32 1 400 13 471 

Комісійні витрати 32 -346 -3 153 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 

портфелі банку 
 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки через прибутки або збитки 

 0 27 459 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  -104 34 417 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -31 749 -220 669 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
 27 896 48 831 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів 

в інших банках 
9, 10 21 901 -368 639 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -1 935 -5 057 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0 

Інші операційні доходи 33 9 510 21 485 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -41 180 -145 082 

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

Прибуток/(збиток) до оподаткування  -19 491 -439 735 

Витрати на податок на прибуток 35 0 -976 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  0 -440 711 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  -19 491 -440 711 

Інший сукупний дохід:    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  0 -2 020 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік  0 0 



Усього сукупного доходу за рік  -19 491 -442 731 

 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку  -19 491 -440 711 

     неконтрольованій частці  0 0 

 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку  -19 491 -442 731 

     неконтрольованій частці  0 0 

 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  -0,03 -0,63 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
 -0,03 -0,63 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
 0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік  -0,03 -0,63 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік 
 -0,03 -0,63 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

08.04.2016 року Керівник Полiщук В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Яцун Ю.I., (044) 520-50-07 Головний бухгалтер Калачова Г.М. 

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



Звіт про зміни у власному капіталі 

(Звіт про власний капітал) 

за 2015 pік 

(тис.грн.) 

Найменування статті 
При-

мітки 

Належить власникам банку 

Неконт

-рольо-

вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 

стату-

тний 

капі-

тал 

емісій-

ні 

різниці 

резерв-ні, 

інші 

фонди та 

резерви 

пере-

оцінки 

нероз-

поді-

лений 

прибу-

ток 

усьо-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

 700 644 27 445 638 362 -772 758 593 693 0 593 693 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 29 0 0 -4 574 -438 157 -442 731 0 -442 731 

Емісія акцій: 28        

    номінальна вартість  -574 528 0 0 574 528 0 0 0 

    емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

        

    купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

 126 116 27 445 633 788 -636 387 150 962 0 150 962 

Усього скупного доходу 29 0 0 -629 181 609 690 -19 491 0 -19 491 

Емісія акцій: 28        

    номінальна вартість  0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

        

    купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

 126 116 27 445 4 607 -26 697 131 471 0 131 471 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

08.04.2016 Керівник Полiщук В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Яцун Ю.I., (044) 520-50-07 Головний бухгалтер Калачова Г.М. 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2015 pік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані  7 929 218 693 

Процентні витрати, що сплачені  -14 746 -112 445 

Комісійні доходи, що отримані  260 13 471 

Комісійні витрати, що сплачені  -350 -1 791 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  -104 34 417 

Інші отримані операційні доходи  8 801 12 727 

Виплати на утримання персоналу, сплачені  -14 575 -46 577 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  -22 849 -86 572 

Податок на прибуток, сплачений  0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 
 -35 634 31 923 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 9 189 20 498 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  -35 004 9 375 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
 57 447 1 327 535 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  121 4 649 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  -60 824 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  -103 861 -979 739 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, 

що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 291 -2 177 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
 -168 275 412 064 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 124 390 413 770 

Придбання основних засобів 14 -11 -2 560 



Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 305 15 302 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 124 684 426 512 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 -1 304 096 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
 0 -1 304 096 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти 
 1 781 229 964 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 -41 810 -235 556 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  48 077 283 633 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 6 267 48 077 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

08.04.2016 року Керівник Полiщук В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Яцун Ю.I., (044) 520-50-07 Головний бухгалтер Калачова Г.М. 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів 
 0 0 

Амортизація дисконту/(премії)  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  0 0 

(Нараховані доходи)  0 0 

Нараховані витрати  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності  0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 
 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, 

що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом 17 0 0 



сплачених грошових коштів 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти 

та їх еквіваленти 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розраховується ПАТ "НЕОС БАНК" прямим методом. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

08.04.2016 року Керівник Полiщук В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Калачова Г.М. 

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



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

Примiтка 1 Iнформацiя про банк 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" (далi - "Банк") було засноване 21 жовтня 1991 року як 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк" згiдно iз законодавством України. У 2008 роцi "Bank of 

Cyprus Public Company Limited" (Нiкосiя, Кiпр) отримав 99,7065% непрямої частки у статутному капiталi Банку 

шляхом придбання трьох українських компанiй, пiд час чого, Банк змiнив назву на Вiдкрите акцiонерне товариство 

"БАНК КIПРУ", i вiдповiднi змiни були зареєстрованi Нацiональним банком України 31 грудня 2008 року. 8 липня 

2010 року юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне 

акцiонерне товариство.  

 

У квiтнi 2014 роцi юридичнi компанiї-нерезиденти отримали 99.9129% участi у статутному капiталi Банку шляхом 

викупу акцiй у "Bank of Cyprus Public Company Limited". Найменування Банку було змiнено на ПАТ "НЕОС 

БАНК". Вiдповiднi змiни були погодженi Нацiональним банком України 03 липня 2014 року, та проведено 

державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 16 липня 2014 року:  

 

 % 

Amigone Limited 9.9774 

Brisglon holdings Limited 9.9774 

Damlong Limited 9.9775 

Frovick Limited 9.9774 

Levana Investments Limited 9.9774 

Monavale Limited 9.9775 

Noevark Limited 9.9774 

Paleno holdings limited 9.9774 

Svefalls Limited 9.9774 

Thipikos Limited 9.9775 

Fostar Limited 0.1386 

Фiзичнi особи  0.0871 

Всього 100 

 

17 квiтня 2015 року Банк повiдомив Нацiональний банку України про те, що 10 з вищезазначених акцiонерiв окремо 

кожний уклали договори про передачу економiчних вигiд та управлiння акцiями Банку на користь компанiї ABH 

Ukraine Limited, яка, внаслiдок цього, з 10 квiтня 2015 року мала право на отримання вiд зазначених акцiонерiв 

Банку економiчних вигiд вiд володiння акцiями Банку. З 10 квiтня 2015 року управлiння акцiями Банку в розмiрi 

99.7743% здiйснювалось опосередковано ABH Ukraine Limited шляхом надання iнструкцiй. 

 

Пiсля отримання права ABH Ukraine Limited на управлiння акцiями Банку в розмiрi 99.7743% до Нацiонального 

банку України було направлено повiдомлення про наявнiсть банкiвської групи в складi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (далi 

- банк-контролер банкiвської групи) i ПАТ "НЕОС БАНК" (далi - банкiвська група) за ознакою наявностi спiльного 

контролера - ABH Ukraine Limited. 

 

03 серпня 2015 року Банк надiслав Нацiональному банку України пакет документiв для погодження набуття п. 

Авеном П.О., п. Кузьмiчовим О.В., п. Фрiдманом М.М. та п. Ханом Г.Б. (бенефiцiарних власникiв ABH Ukraine 

Limited) опосередкованої iстотної участi в Банку i процес погодження власникiв iстотної завершився пiсля дати 

фiнансової звiтностi (примiтка 33). 

 

Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 03035, м. Київ, вул. 

Митрополита Василя Липкiвського, 45. На 31 грудня 2015 Банк має 1 зареєстроване вiддiлення. На 31 грудня 2015 

року загальна чисельнiсть спiвробiтникiв Банку складала 72 особи, у тому числi в декретнiй вiдпустцi знаходяться 

32 особи. 

 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю №106, виданою Нацiональним банком 

України 05 серпня 2014 року, яка надає Банку право здiйснення банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї 

(Генеральна лiцензiя №106-2 вiд 04 вересня 2014 року). Банк має лiцензiї на професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку (брокерська i дилерська дiяльнiсть, дiяльнiсть депозитарної установи i дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування), виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

З 3 червня 2002 року Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, якiй покриває зобов'язання банкiв-

членiв перед клiєнтами-фiзичними особами на суму до 200 тисяч гривен на кожну фiзичну особу. 

 



Пiсля квiтня 2014 року Банк скорочував свою дiяльнiсть. На звiтну дату суттєво знизився кредитний та депозитний 

портфелi, кiлькiсть клiєнтiв i вiддiлень Банку. 

 

У 2014 роцi на позачергових зборах акцiонерiв (протокол №51 вiд 11 серпня 2014 року) було прийняте рiшення про 

зменшення розмiру статутного капiталу на 574 528 тисяч гривень та направлення цiєї суми на покриття збиткiв 

минулих рокiв. Пiсля зменшення акцiонерний капiтал Банку становить 126 116 тисяч гривень (Звiт про змiни у 

власному капiталi (Звiт про власний капiтал)). 

 

У 2015 роцi рiшенням зборiв акцiонерiв №53 вiд 23 квiтня 2015 року був покритий збиток за 2014 рiк i збиток 

минулих рокiв в сумi 622 839 тисяч гривень за рахунок загальних резервних i iншi фондiв Банку (Звiт про змiни у 

власному капiталi (Звiт про власний капiтал)). 

 

Примiтка 2 Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть 

 

Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в 2015 роцi було зумовлено несприятливою комбiнацiєю зовнiшнiх та 

внутрiшнiх чинникiв, дiя яких посилювалася накопиченими у попереднi роки макроекономiчними дисбалансами. 

 

Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi, були: розрив мiжрегiональних 

зв'язкiв внаслiдок вiйськових дiй на сходi України та анексiї АР Крим; низький зовнiшнiй попит; ускладненi 

торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю; зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок 

зменшення реальних доходiв населення; погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної 

активностi, скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi. 

 

Зниження ВВП у 2015 роцi становило близько 7.5% (за оцiнками МВФ) i 9.9% (за оцiнками Нацiонального банку 

України). У 2015 роцi вiдбулось зростання споживчої iнфляцiї до 43.3%, цiни виробникiв зросли на 36.0%. 

Основний чинник - девальвацiя гривнi приблизно на 97.0% за рiк. 

 

Протягом року було визнано неплатоспроможним 33 банки, по 30 з яких були прийнятi рiшення про лiквiдацiю. 

Крiм того, у 2 банкiв були вiдкликанi та анульованi банкiвськi лiцензiї у зв'язку з анексiєю Криму.  

 

Примiтка 3 Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - 

"МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, 

випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 

 

Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi 

бухгалтерських записiв без застосування трансформацiйних проведень. 

 

Функцiональною валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено 

iнше. 

 

Примiтка 4 Принципи облiкової полiтики 

 

4.1 Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

 

Справедлива вартiсть - є цiною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в 

рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Оцiнка справедливої 

вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiдбувається:  

- або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

- або, в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або 

зобов'язання. 

 

Первiсна вартiсть - це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших 

ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операцiї. Витрати 

на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз придбанням, випуском або вибуттям 

фiнансового iнструмента. 

 

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення 

основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо 

понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi 



нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на 

наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних балансових статей. 

 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом 

вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд 

балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi 

грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом 

очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до 

чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки, включають в себе комiсiйнi, отриманi або сплаченi у зв'язку iз формуванням або придбанням фiнансового 

активу чи випуском фiнансового зобов'язання. Комiсiйнi за надання зобов'язання iз надання кредиту за ринковими 

процентними ставками, отриманi Банком, є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує 

iмовiрнiсть того, що Банком буде укладений конкретний кредитний договiр та не планує реалiзацiю кредиту 

протягом короткого перiоду часу пiсля його надання.  

 

Облiкова полiтика Банку щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов'язань, доходiв i витрат розкривається 

у вiдповiдних примiтках до цього звiту. 

 

4.2 Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення 

операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та цiною угоди. Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що 

передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" 

купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здiйснює поставку 

фiнансового активу. Усi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли Банк стає 

стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. 

 

4.3 Знецiнення фiнансових активiв 

 

Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або 

декiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив 

на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом. Збитки вiд знецiнення 

визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної 

вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), 

дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi 

оцiночних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що 

можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та 

продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на предмет застави. 

 

Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може бути об'єктивно 

вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення 

сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за 

рiк. 

 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення на пiдставi 

рiшень Правлiння Банку i аналiзу спiввiдношень списаних кредитiв у вiдповiдностi до регуляторних вимог 

Нацiонального банку України та обсягiв надходжень за ними пiсля списання. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк. 

 

 

4.4 Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина фiнансового активу або частина групи 

аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли: 

- активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або 

- Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i 

при цьому також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або Банк не передав 

та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль 

вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй 



сторонi без внесення обмежень на перепродаж. 

 

Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або минає 

строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на 

суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або 

коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а 

рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки. 

 

4.5 Грошовi кошти 

 

Грошовi кошти включають грошовi кошти у касi, залишки на кореспондентському рахунку, залишки на 

кореспондентських рахунках в iнших банках, крiм гарантiйних депозитiв, якi згiдно їх економiчної сутi 

облiковуються в складi коштiв в iнших банках. Грошове покриття, розмiщене в iнших банках, облiковуються в 

складi iнших фiнансових активiв. 

 

Залишки грошових коштiв обов'язкового резерву у Нацiональному банку України не можуть використовуватися для 

фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв. 

 

4.6  Кредити клiєнтiв 

 

Банк оцiнює наданi кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на 

операцiю. Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням 

ефективної ставки вiдсотка мiнус резерв для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями. 

 

Зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням. Банк бере на себе зобов'язанням за гарантiями. Фiнансовi гарантiї - це 

безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, якщо клiєнт виявиться неспроможним виконати свої 

зобов'язання перед третiми сторонами i визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi 

отриманої комiсiї. Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку iснування зобов'язання i оцiнюється 

за найбiльшою з двох сум: 

- неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi; 

- оцiночних витрат, необхiдних для погашення зобов'язання станом на кiнець звiтного перiоду. 

 

Банк не вiдносить зобов'язання iз надання кредитiв до фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за справедливою 

вартiстю через фiнансовий результат. 

 

4.7  Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

 

Банк вiдносить до портфеля на продаж акцiї, що призначенi для продажу i не класифiкуються як цiннi папери, що 

облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки/ збитки або цiннi 

папери в портфелi банку до погашення. 

 

4.8 Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Банк визнає iнвестицiйною нерухомiстю об'єкти, що вiдповiдають наступним критерiям: 

  утримується з метою отримання вигод вiд зростання її вартостi в довгостроковiй перспективi, а не вiд 

реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;  

  призначенi для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг 

(оренду). 

 

Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за  

справедливою (переоцiненою) вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або збитку, без 

визнання амортизацiї та зменшення корисностi. В подальшому облiк iнвестицiйної нерухомостi вiдбувається за 

моделлю справедливої вартостi. 

 

4.9 Основнi засоби i нематерiальнi активи 

 

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання яких становить бiльше одного року та вартiсть яких за 

одиницю або комплект перевищує 2 500 гривень. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. В 

суму придбаних основних засобiв включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та 

розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цiєю операцiєю. 



Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до 

робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi. Пiсля первiсного визнання основних засобiв їх 

подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi всiх груп. Витрати на поточний ремонт та утримання активiв вiдносяться на 

витрати в мiру їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв. 

 

Необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю до 2 500 гривень та термiном корисного використання, що 

перевищує один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. 

 

До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, не є утримуваними 

грошима та активами, що мають бути отриманi у фiксованiй або визначенiй сумi грошей, та можуть бути 

iдентифiкованi. Нематерiальнi активи включають в себе придбанi лiцензiї та програмне забезпечення i 

вiдображаються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання (виготовлення) i 

приведення у стан, при якому вони придатнi до використання вiдповiдно до запланованої мети. На кожний 

нематерiальний актив встановлюється iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається Банком 

самостiйно, виходячи з наступних критерiїв: досвiд роботи Банку з подiбними активами, сучасними тенденцiями у 

розвитку програмних продуктiв, експлуатацiйними характеристиками. 

 

Амортизацiя. Строк корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв встановлюється Банком в 

залежностi вiд очiкуваного перiоду часу, протягом якого основнi засоби будуть використовуватися.  Банк 

застосовував наступнi строки корисного використання основних засобiв за такими групами:  

  будiвлi - 25 рокiв; норма амортизацiї 4% (у 2014 роцi виведенi зi складу основних засобiв, примiтка 11); 

  машини та обладнання - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

  транспортнi засоби - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

  iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 6 рокiв 8 мiсяцiв; норма амортизацiї вiд 6% до 15%; 

  iншi основнi засоби  - 12 рокiв; норма амортизацiї 8%; 

  полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди; 

  програмне забезпечення  - 10 рокiв; норма амортизацiї 10%; 

  iншi нематерiальнi активи  - 10 рокiв; норма амортизацiї 10%; 

  амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання 

об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод. 

Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт передано в 

експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкту. Норми амортизацiї 

розраховуються, виходячи з очiкуваного строку корисного використання основних засобiв. Норми та строки 

корисного використання основних засобiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року i в звiтному роцi 

вони не змiнювались.  

 

На кожну дату балансу визнається зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати 

економiчної вигоди у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".  

 

4.10 Оперативний лiзинг (оренда), за якими Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 

 

Оперативний лiзiнг (оренда) - це господарська операцiя Банку, що передбачає передачу орендарю основного фонду, 

на умовах iнших, нiж тi, що передбачаються фiнансовим лiзингом (орендою). Якщо Банк виступає орендодавцем, то 

доходи за договорами операцiйної оренди визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї 

вiдповiдного договору оренди. У випадку, коли Банк виступає як орендар, оренднi платежi за договорами 

операцiйної оренди визнаються як витрати на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдної 

оренди. Витрати Банку як лiзингоодержувача на полiпшення об'єкта оперативного лiзингу вiдображаються в облiку 

як капiтальнi iнвестицiї у iншi необоротнi матерiальнi активи. Витрати на утримання об'єктiв необоротних активiв, 

отриманих в оперативний лiзинг (оренду), вiдображаються у статтi "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" 

Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). За оперативним лiзингом 

(орендою) активи, що наданi в оренду, продовжують вiдображатися у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). Протягом 

2015 року Банк надавав i отримував в оперативний лiзинг примiщення. 

  

4.11 Похiднi фiнансовi iнструменти 

 

Протягом 2015 року Банк не здiйснював операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами. 

 

4.12 Залученi кошти 



 

Заборгованiсть перед iншими банками i кошти клiєнтiв облiковується з моменту отримання Банком грошових 

коштiв. Це непохiднi фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю. 

 

4.13 Резерви за зобов'язаннями 

 

Резерви за зобов'язаннями визнаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк внаслiдок певної подiї в 

минулому має юридичнi або конструктивнi зобов'язання, для врегулювання яких iз високою долею ймовiрностi 

очiкується вiдтiк ресурсiв, що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм 

ступенем впевненостi. Резерви за умовними зобов'язаннями оцiнюються у вiдповiдностi з МСБО 37 "Резерви, 

умовнi зобов'язання та умовнi активи". Умовнi зобов'язання не визнаються у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), але 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, в разi якщо ймовiрнiсть вибуття 

ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), 

але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження 

економiчних вигiд. 

 

4.14 Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 

 

Статутний капiтал - це сплаченi акцiонерами зобов'язання щодо внесення коштiв за пiдпискою на акцiї в статутний 

капiтал, величина якого зареєстрована в порядку, встановленому законодавством України. Збiльшення (зменшення) 

статутного капiталу Банку здiйснюється з дотриманням порядку, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку. Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та "Про акцiонернi 

товариства" i статуту Банку рiшення про випуск акцiй приймається Загальними зборами акцiонерiв Банку.  

 

Емiсiйний дохiд - це рiзниця, яка виникає мiж номiнальною вартiстю акцiй i цiною їх розмiщення. Банком 

вiдображений емiсiйний дохiд в сумi 41 тисяча гривень (примiтка 17). 

 

4.15 Iнший дохiд за операцiями з акцiонерами 

 

В складi капiталу був визнаний результат операцiй з акцiонерами. Вперше результат операцiй з акцiонерами виник 

в 2004 роцi, згодом був вiдображений в фiнансових звiтах Банку, складених згiдно МСФЗ в 2005, 2006, 2011 роках, 

на загальну суму 27 404 тисяч гривень (примiтка 17), тому числi безповоротнi фiнансовi надходження в сумi 27 286 

тисяч гривень i безоплатно переданого обладнання в сумi 118 тисяч гривень. 

 

4.16 Визнання доходiв i витрат 

 

Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування 

iз використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення 

кредитiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд 

облiковується на основi ефективної процентної ставки, що використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення. 

Якщо вiдбувається вiдновлення корисностi кредитiв, то фактично отриманi проценти визнаються в складi 

процентних доходiв.  

 

Вiдповiдно до суджень керiвництва Банку ефективна ставка вiдсотка не розраховувалась за фiнансовими 

iнструментами на вимогу або короткостроковими продуктами, по яких взагалi неможливо наперед визначити 

майбутнi грошовi потоки, та якщо вплив застосування ефективної ставки вiдсотка дуже незначний, а також за 

коштами, якi за своєю економiчною суттю та строковiстю можуть бути до них вiднесенi: 

  фiнансовi iнструменти за поточними рахунками та кореспондентськими рахунками; 

  кошти на вимогу для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток. 

 

Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування залежно 

вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному 

обсязi послуг, якi мають бути наданi. Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для 

вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, 

iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. Доходи/ витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у 

фiнансовiй звiтностi Банку, якщо виконуються такi умови: 

- щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть; 

- щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, при цьому, є угода 

про надання (отримання) послуг та/ або документи, що пiдтверджують повне (часткове) їх надання. 

 

Якщо ж вищевказанi умови не виконуються, доходи/ витрати Банк визнає при фактичному надходженнi/ сплатi 



коштiв. 

 

4.17 Переоцiнка iноземної валюти 

 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховувалися в гривню за офiцiйними 

курсами обмiну валют, якi iснували на звiтну дату. Операцiї з iноземною валютою облiковувалися за офiцiйними 

курсами обмiну валют на дати проведення вiдповiдних операцiй. Прибутки та збитки, якi виникали у результатi 

переоцiнки iноземної валюти, включалися до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Статтi доходiв та витрат майбутнiх 

перiодiв, що виникали в iноземнiй валютi за немонетарними статтями, також є немонетарними i облiковувалися за 

офiцiйним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх отримання/сплати, i не переоцiнювалися пiд час кожної 

змiни офiцiйних курсiв до часу їх визнання за вiдповiдними рахунками доходiв/ витрат. Статтi доходiв та витрат 

майбутнiх перiодiв, що виникали в iноземнiй валютi за монетарними статтями балансу, є також монетарними i 

облiковувалися за офiцiйним курсом на дату складання балансу, та переоцiнювалися при кожнiй змiнi офiцiйного 

курсу. 

 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти: 

 

 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року 

Гривня / 1 долар США 24,000667 15,768556 

Гривня / 1 євро 26,223129 19,232908 

 

 

4.18 Iнформацiя за операцiйними сегментами 

 

З огляду на iнформацiю, викладену в примiтцi 1, Банк не вiдокремлює операцiйнi сегменти, отже звiтнiсть за 

операцiйними сегментами не складається. 

 

 

4.19 Ефект змiн облiкової полiтики i змiн у форматi представлення iнформацiї 

 

Банком подається ця примiтка в зв'язку зi змiнами:  

- у форматi представлення iнформацiї, у тому числi, за рахунок об'єднання статей або їх вiдокремлення, що 

пов'язано iз зближенням формату представлення iнформацiї до формату банкiвської групи; 

- змiнами в облiковiй полiтицi, що пов'язано зi зближенням облiкової полiтики Банку до облiкової полiтики 

банку-контролера банкiвської групи i проводиться до найближчої звiтної дати до дати створення банкiвської групи; 

- iншими змiнами в облiковiй полiтицi.  

 

Ефект змiн облiкової полiтики i змiн у форматi представлення iнформацiї наведений нижче (в суттєвих випадках).  

 

 

  

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2014 року  

 

У тисячах гривень Примiтки Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2014 рiк (перераховано) 

АКТИВИ      

Грошовi кошти   48 077 - 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  - 10 849 10 849 

Кошти в iнших банках 1.7 26 908 (11 892) 15 016 

Кредити клiєнтiв 2.8 74 720 - 74 720 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж  11 - 11 

Iнвестицiйна нерухомiсть  12 314 - 12 314 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток  1 392 - 1 392 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  - 8 570 8 570 

Основнi засоби  7 886 (7 886) - 

Нематерiальнi активи  684 (684) - 

Iншi активи 3.12 37 944 1 043 38 987 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  266 416 - 266 416 

Усього активiв  476 352 -  476 352 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банкiв  143 739 - 143 739 



Кошти клiєнтiв  176 642 - 176 642 

Похiднi фiнансовi зобов'язання   228 (228) - 

Iншi зобов'язання   4 781 228 5 009 

Усього зобов'язань   325 390 -  325 390 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Статутний капiтал  4.17 139 183 (13 067) 126 116 

Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами  27 445 - 27 445 

Накопичений дефiцит, у тому числi:  (22 158) 13 067 (9 091) 

непокритий збиток  - - (636 387) 

резервнi та iншi фонди банку  - - 627 296 

Резерви переоцiнки  6 492 - 6 492 

Усього власного капiталу   150 962 - 150 962 

Усього пасивiв   476 352 - 476 352 

 

Примiтка 1.7. Кошти в iнших банках 

 

У тисячах гривень  Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2014 рiк (перераховано) 

Довгостроковi депозити в iнших банках 15 016 - 15 016 

Обов'язковi резерви у Нацiональному банку України 10 849 (10 849) - 

Гарантiйнi депозити в українських банках 1 043 (1 043) - 

Усього коштiв у банках  26 908 (11 892) 15 016 

 

Примiтка 2.8. Кредити клiєнтiв 

Таблиця 2.8.1. Кредити клiєнтiв 

 

У тисячах гривень  Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2014 рiк (перераховано) 

Кредити, що наданi юридичним особам 190 192 (13 842) 176 350 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 140 909 (72 507) 68 402 

Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 5 981 (5 738) 243 

Резерв пiд знецiнення кредитiв (262 362) 92 087 (170 275) 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 74 720 - 74 720 

 

  

Таблиця 2.8.3 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 

наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

      

      

Залишок на 31 грудня 2013 року (218 259) (3 335) (238 777) (8 225) (468 596) 

Збiльшення резерву протягом року (210 889) (38 168) (117 377) (2 205) (368 639) 

Списання безнадiйної заборгованостi  - - - - - 

Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв  372 544 41 503 309 121 8 472 731 640 

Курсовi рiзницi (75 234) 0 (77 712) (3 821) (156 767) 

Залишок на 31 грудня 2014 року (131 838) 0 (124 745) (5 779) (262 362) 

Перерахунок      

Списання безнадiйної заборгованостi  13 842 - 72 507 5 738 92 087 

Залишок на 31 грудня 2014 року 

перераховано (117 996) - (52 238) (41) (170 275) 

 

Частина безнадiйного кредитного портфелю станом на 31 грудня 2014 року пiдпадала пiд ознаки списання, що 

прийнятi на рiвнi банкiвської групи. 

 

Примiтка 3.12. Iншi активи 

 

У тисячах гривень Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2014 рiк (перераховано) 

Iншi фiнансовi активи    

Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями 1 387 - 1 387 

Кошти в iнших банках в забезпеченнi - 1 043 1 043 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами - - -  

Дорожнi чеки в касi вiддiлень банку - - -  



Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (1 197) - (1 197) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 190 1 043 1 233 

Iншi нефiнансовi активи    

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами 34 511 -  34 511 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги  6 910 -  6 910 

Запаси матерiальних цiнностей 595 -  595 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 -  1 

Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв (4 263) -  (4 263) 

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 37 754 -  37 754 

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв (5 460) -  (5 460) 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 37 944 1 043 38 987 

 

Примiтка 4.17. Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами 

 

У тисячах гривень 

 Кiлькiсть акцiй в обiгу шт. 

  Статутний капiтал  Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами (примiтки 4.14 i 4.15)   

 Усього 

  Простi акцiї, номiнальна вартiсть згiдно статутних документiв Коригування на гiперiнфляцiю 

   

Залишок на 31 грудня 2014 року 700 643 600 126 116 13 067 27 445 166 628 

Перерахунок - - (13 067) - (13 067) 

Залишок на 31 грудня 2014 року (перераховано) 700 643 600 126 116 - 27 445 153 561 

Залишок на 31 грудня 2015 року 700 643 600 126 116 - 27 445 153 561 

Номiнальна сума акцiонерного капiталу в минулих перiодах коригувалась для облiку впливу гiперiнфляцiї на 

внески у капiтал, здiйсненi до 01 сiчня 2001 року, вiдповiдна сума 13 067 тисяч гривень була рекласифiкована з 

нерозподiленого прибутку в акцiонерний капiтал. В 2015 роцi 13 067 тисяч гривень припинили коригувати 

акцiонерний капiтал з огляду на зближення облiкових полiтик банкiв банкiвської групи ретроспективно до 

найближчої звiтної дати до дати створення банкiвської групи. 

 

Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2014 року 

 

У тисячах гривень Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2014 рiк (перераховано) 

Процентнi доходи 225 511 - 225 511 

Процентнi витрати (68 309) - (68 309) 

Чистий процентний дохiд 157 202 - 157 202 

Комiсiйнi доходи - 13 471 13 471 

Комiсiйнi витрати  - (3 153) (3 153) 

Чистi комiсiйнi доходи 10 318 (10 318) - 

Результат вiд переоцiнки похiдних фiнансових iнструментiв  27 459 - 27 459 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 34 417 - 34 417 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (220 669) - (220 669) 

Результат вiд переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - 67 988 67 988 

Результат вiд переоцiнки активiв, наявних для продажу - (19 157) (19 157) 

Чистий дохiд/(збиток) вiд переоцiнки будiвель, iнвестицiйної нерухомостi та активiв наявних для продажу 48 831

 (48 831) - 

Чистi вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв (368 639) - (368 639) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення iнших активiв - (5 057) (5 057) 

(Нарахування)/Використання резервiв пiд зменшення корисностi iнших активiв та забезпечень (5 023) 5 023

 - 

Iншi доходи 21 485 - 21 485 

Адмiнiстративнi та iншi витрати - (103 260) (103 260) 

Знос i амортизацiя (5 508) 5 508 - 

Витрати на персонал (46 559) 46 559 - 

Iншi операцiйнi витрати (51 227) 51 227 - 

Доходи/(витрати) вiд продажу нерухомостi та вибуття iнших активiв - (41 822) (41 822) 

Результат вiд вибуття iнших активiв (24 364) 24 364 - 

(Збиток)/Доходи вiд продажу нерухомостi (17 458) 17 458 - 

Збиток до оподаткування (439 735) - (439 735) 

Витрати на податок на прибуток (976) - (976) 



(Збиток)/прибуток за рiк (440 711) - (440 711) 

Переоцiнка, вибуття основних засобiв  - (2 020) (2 020) 

Чистий (збиток)/прибуток вiд переоцiнки будiвель (3 429) 3 429 - 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом  976 (976) - 

Ефект вiд вибуття будiвель 433 (433) - 

Всього iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування за рiк (2 020) - (2 020) 

Усього сукупного доходу за рiк (442 731) - (442 731) 

Збиток на акцiю, гривень (0.63) - (0.63) 

 

Банком прийняте рiшення про рекласифiкацiю витрат на придбання програмного забезпечення з витрат майбутнiх 

перiодiв до незавершених капiтальних вкладень в нематерiальнi активи, з огляду на незавершенiсть переговорiв з 

постачальником цього програмного забезпечення, в сумi 3 970 тисяч гривень. В зв'язку iз зазначеною 

рекласифiкацiєю вхiднi залишки в фiнансовiй звiтностi не перераховувались з огляду на несуттєвiсть (примiтка 11). 

  

4.20 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались пiд час застосування облiкової полiтики 

 

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вiд керiвництва Банку вимагається прийняття оцiнок та 

припущень, якi впливають на вiдображенi у звiтностi суми. Керiвництво здiйснює свої оцiнки та приймає 

професiйнi судження на постiйнiй основi. Такi оцiнки та судження керiвництва базуються на iнформацiї, яка є у 

керiвництва Банку станом на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд таких оцiнок i припущень. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку 

також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять 

найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть 

бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, 

включають: 

 

Безперервнiсть дiяльностi - ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатен 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

 

Збитки вiд знецiнення кредитiв. Оцiнка резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення вимагає використання iстотних 

професiйних суджень. На думку Банку, облiковi оцiнки, пов'язанi iз визначенням сум резервiв на покриття збиткiв 

вiд знецiнення кредитiв, є основним джерелом невизначеностi оцiнки у зв'язку iз тим, що: (i) вони є особливо 

чутливими до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки припущення щодо майбутнього рiвня невиконання зобов'язань 

та оцiнка потенцiйних збиткiв, пов'язаних зi знецiненням кредитiв та наданих коштiв, базується на останнiх 

показниках дiяльностi Банку, а також (ii) будь-яка iстотна рiзниця мiж очiкуваними збитками Банку (вiдображено у 

складi резервiв) та фактичними збитками вимагатиме вiд Банку формування резервiв, якi, у випадку iстотної 

вiдмiнностi, можуть суттєво вплинути на його Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати) та Звiт про фiнансовий стан (Баланс) у майбутнiх перiодах.  

 

Визнання вiдстрочених податкiв. Вiдстроченi податки не визнавались, в зв'язку з тим, що основною складовою 

вiдстрочених податкiв, якi б могли бути розрахованi станом на 31 грудня 2015 року, є вiдстрочений податковий 

актив на податковi збитки. Такий вiдстрочений податковий актив згiдно МСБО 12 "Податок на прибуток" мав би 

визнаватися тiєю мiрою, якою можна було б очiкувати податковi надходження в майбутньому. З огляду на 

iнформацiю, викладену в примiтцi 1, вiдстроченi податки не розраховувались. 

 

Резерви на покриття збиткiв вiд фiнансових гарантiй та iнших умовних зобов'язань оцiнюються у вiдповiдностi з 

МСБО 37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи", який вимагає застосування оцiнки та судження 

керiвництва.  

 

Справедлива вартiсть нерухомостi - iнвестицiйна нерухомiсть проходить регулярну переоцiнку. Така переоцiнка 

?рунтується на результатах оцiнки, що здiйснюється незалежним оцiнювачем, який у ходi оцiнки використовує 

професiйне судження та оцiнки для визначення аналогiв будiвель, строку експлуатацiї активiв та норм капiталiзацiї 

доходу. 

 

Справедлива вартiсть заставного майна. Заставне майно використовувалось пiд час розрахунку резервiв пiд 

кредитнi ризики за справедливою вартiстю на основi звiтiв, пiдготовлених незалежними оцiночними компанiями. 

При визначеннi вартостi заставного майна застосовувалась оцiночна вартiсть, яка спиралась на професiйну думку 

фахiвцiв з оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi заставного майна вимагає формування суджень та застосування 

припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, резерв пiд 

знецiнення кредитiв може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi заставного майна. Облiковi оцiнки, 

пов'язанi з оцiнкою нерухомостi є основним джерелом виникнення невизначеностi оцiнки, тому що визнання змiни 



оцiнок може потенцiйно мати суттєвий вплив. 

 

Активи на тимчасово окупованих територiях. Активами Банку, що розташованi на окупованих територiях є: 

кредити, наданi юридичним та фiзичним особам i iншi активи. Iнформацiя щодо вартостi цих активiв розкрита у 

вiдповiдних примiтках цiєї звiтностi. 

 

При здiйсненнi оцiнки справедливої вартостi таких активiв та/або розмiру їх знецiнення, Банк використовував всю 

доступну на дату складання цiєї звiтностi iнформацiю, приймаючи до уваги значну невизначенiсть, що iснує в 

економiчному i полiтичному середовищi України. В рядi випадкiв Банк застосовував судження, що є бiльш 

консервативними нiж стосовно аналогiчних активiв, якi розташованi за межами АР Крим. Банк зробив все можливе 

для того, щоб його оцiнки та судження були максимально об?рунтованi на звiтну дату, але Банк не здатен 

передбачити змiни у економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї, якi можуть вiдбутися в Українi в майбутньому i якi можуть 

мати вплив на вартiсть таких активiв. 

 

Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з 

пов'язаними особами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за 

справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiї, для того щоб визначити, чи здiйснювались 

такi операцiї за ринковими або неринковими цiнами та ставками, використовують професiйнi судження. Пiдставою 

для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних фiнансових iнструментiв та операцiй з ними, у тому числi, аналiз 

ефективної ставки та параметрiв укладених угод. 

 

Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. Станом на 31 грудня 2015 року у Банка не має 

судових або iнших спорiв, що спричиняють ризики виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. Враховуючи, 

що податкове законодавство України допускає рiзнi тлумачення, iнтерпретацiя керування законодавством в 

застосуваннi до операцiй та дiяльностi Банку може бути оскаржена податковими органами. Податковi органи 

можуть дотримуватись бiльш фiскальної позицiї щодо iнтерпретацiї законодавства та податкових розрахункiв, тому 

iснує ймовiрнiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не були оскарженi, будуть оскарженi у 

подальшому. 

 

Примiтка 5 Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка". Набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 

1 сiчня 2018 року. Не очiкується впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань Банку. 

 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами". Випущений 28 травня 2014 року i вступає силу для перiодiв, що 

починаються з 1 сiчня 2017 року. Даний стандарт не буде мати вплив на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСФЗ 16 "Договори оренди". Випущений в сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що 

розпочинаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Як очiкується, даний стандарт може мати несуттєвий вплив 

на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть: облiк придбання часток участi". Випущенi 6 травня 2014 року i 

набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року. Данi поправки не матимуть впливу на 

фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Поправки до МСБО 16, МСБО 38: роз'яснення щодо методiв нарахування амортизацiї основних засобiв. Випущенi 

12 травня 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016. Данi поправки не 

матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Поправки до МСФЗ 27: метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi. Випущенi 12 серпня 2014 року i 

набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016. Данi поправки не матимуть впливу на 

фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: продаж або передача активiв мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю 

або спiльним пiдприємством. Випущенi 11 вересня 2014 року, останнi змiни вiд 15 грудня 2015 року, дата 

застосування не визначена. Данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Поправки до МСБО 1: iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї. Випущенi в груднi 2014 року i набувають чинностi 

для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, допускається дострокове застосування. 

Поправки скорiше роз'яснюють, нiж змiнюють, iснуючi вимоги МСБО 1. Данi поправки можуть мати вплив на 

представлення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi Банку. 



 

МСФЗ 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - змiни в способi вибуття. 

Активи або групи, що вибувають, зазвичай вибувають шляхом або продажу, або розподiлу власникам. Поправка до 

МСФЗ 5 роз'яснює, що замiна одного з цих методiв iншим повинно вважатися не новим планом продажу, а 

продовженням початкового плану. Данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - договори обслуговування. Поправка набуває чинностi для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016. Данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть 

Банку. 

МСФЗ "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - застосування  розкриття iнформацiї про взаємозалiк у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Керiвництво щодо взаємозалiку фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань було 

внесено в якостi поправок до МСФЗ 7 в груднi 2011 року. У роздiлi "Дата набрання чинностi та перехiд до нового 

порядку облiку" МСФЗ 7 вказує, що данi поправки мають застосовуватися для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 

2013 або пiсля цiєї дати, i для промiжних перiодiв в рамках таких рiчних перiодiв. Однак, стандарт, що мiстить 

вимоги до розкриття iнформацiї для промiжних перiодiв, МСБО 34, не мiстить такої вимоги. Незрозумiло, чи 

повинна бути розкрита вiдповiдна iнформацiя у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Поправка прибирає 

фразу "i для промiжних перiодiв в рамках таких рiчних перiодiв", роз'яснюючи, що розкриття цiєї iнформацiї не 

вимагається у скороченiй промiжнiй звiтностi. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються з 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. За оцiнкою станом на 31 грудня 2015 року данi поправки можуть 

мати вплив на фiнансову звiтнiсть Банку в майбутньому. 

 

МСБО 19 "Виплати працiвникам" - проблема визначення ставки дисконтування для регiонального ринку. Дана 

поправка не буде мати вплив на фiнансову звiтнiсть Банку.  

 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - розкриття iнформацiї в iншому компонентi промiжної фiнансової 

звiтностi. Поправка встановлює, що необхiднi розкриття iнформацiї повиннi бути представленi або в промiжнiй 

фiнансовiй звiтностi, або включенi шляхом перехресного посилання мiж промiжною фiнансовою звiтнiстю i тим 

документом, де вони фактично представленi в рамках бiльш загальної промiжної фiнансової звiтностi (наприклад, в 

коментарях керiвництва або звiтi про ризики). Радою з МСФЗ зазначено, що iнша iнформацiя в складi промiжної 

фiнансової звiтностi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i одночасно iз промiжною 

фiнансовою звiтнiстю. Якщо користувачi не мають такого доступу до iншої iнформацiї, промiжна фiнансова 

звiтнiсть вважається неповною. Поправка набуває чинностi ретроспективно для рiчних фiнансових, що 

починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Дана поправка буде мати 

вплив на розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi Банку.  

 

Примiтка 6 Грошовi кошти 

 

У тисячах гривень 2015 рiк  2014 рiк  

Готiвковi кошти  1 428 1 761  

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 711 1 403 

Кореспондентськi рахунки 4 128 44 913 

України 3 886 41 420 

iнших країн 242 3 493 

Усього грошових коштiв  6 267 48 077 

 

Примiтка 7 Кошти в iнших банках 

 

У тисячах гривень 2015 рiк  2014 рiк 

(перераховано) 

Короткостроковi депозити в iнших банках 34 037 - 

Довгостроковi депозити в iнших банках 17 443 15 016 

Усього коштiв у банках  51 480 15 016 

 

Станом на 31 грудня 2015 i 2014 рокiв всi кошти були розмiщенi у банку- контролерi банкiвської групи i були 

наданi йому в заставу в розмiрi 16 000 тисяч гривень. Кошти були непростроченi i за ними в заставу були отриманi 

строковi кошти вiд банку-контролера банкiвської групи в розмiрi 44 000 тисяч гривень (примiтка 14).  

 

Примiтка 8 Кредити клiєнтiв 

Таблиця 8.1. Кредити клiєнтiв 

 

У тисячах гривень  2015 рiк  2014 рiк  



(перераховано) 

Кредити, що наданi юридичним особам 1 158 176 350 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 14 971 68 402 

Iншi кредити, що наданi фiзичним особам - 243 

Резерв пiд знецiнення кредитiв (12 808) (170 275) 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 321 74 720 

 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2015 року становить 1  590 тисяч гривень, станом 

на 31 грудня 2014 року 36 468 тисяч гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2015 балансова вартiсть кредитiв, що були наданi клiєнтам окупованих територiй становить 

301 тисяч гривень. 

 

Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2015 рiк  

 

У тисячах гривень  Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на 

поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

     

     

Залишок на 31 грудня 2014 року (перераховано) (117 996) (52 238) (41) (170 275) 

Змiна резерву протягом року 11 776 634 41 12 451 

Списання безнадiйної заборгованостi  - - - - 

Використання резерву в зв'язку iз продажем кредитiв  141 979 58 523 - 200 502 

Курсовi рiзницi (36 917) (18 569) - (55 486) 

Залишок на 31 грудня 2015 року (1 158) (11 650) - (12 808) 

 

У 2015 роцi було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну заборгованiсть у сумi 9 

450 тисячi гривень. 

 

Таблиця 8.3 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 

наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

Залишок на 31 грудня 2013 року (218 259) (3 335) (238 777) (8 225) (468 596) 

Змiна резерву протягом року (210 889) (38 168) (117 377) (2 205) (368 639) 

Списання безнадiйної заборгованостi  (перераховано) 13 842 - 72 507 5 738 92 087 

Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв  372 544 41 503 309 121 8 472 731 640 

Курсовi рiзницi (75 234) - (77 712) (3 821) (156 767) 

Залишок на 31 грудня 2014 року (перераховано) (117 996) - (52 238) (41) (170 275) 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк  

(перераховано) 

Вид економiчної дiяльностi сума % сума % 

Фiзичнi особи 14 971 92.8 68 645 28.0 

Засоби масової iнформацiї, полiграфiя, розваги 179 1.1 76 938 31.4 

Фiнансовi послуги 78 0.5 78 - 

Будiвництво та нерухомiсть - - 81 830 33.4 

Роздрiбна торгiвля продуктами харчування - - 11 486 4.7 

Iншi 901 5.6 6 018 2.5 

Усього кредитiв  16 129 100 244 995 100 

 

  

Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2015 рiк  

 

У тисячах гривень  Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби Усього 

Незабезпеченi кредити - 2 201 2 201 

Кредити, що забезпеченi: 1 158 12 770 13 928 

нерухомим майном 78 12 770 12 848 



у тому числi житлового призначення 78 12 770 12 848 

iншими активами 1 080 - 1 080 

Усього кредитiв  1 158 14 971 16 129 

 

 

Таблиця 8.6 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2014 рiк (перераховано).  

 

У тисячах гривень  Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

Незабезпеченi кредити 8 327 2 208 49 10 584 

Кредити, що забезпеченi: 168 023 66 194 194 234 411 

грошовими коштами - 1 332 194 1 526 

нерухомим майном 93 819 42 464 - 136 283 

у тому числi житлового призначення 78 10 760 - 10 838 

гарантiями i поручительствами 51 203 3 433 - 54 636 

майновi права по контрактам 9 406 - - 9 406 

iншими активами 13 595 18 965 - 32 560 

Усього кредитiв  176 350 68 402 243 244 995 

 

 

Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень  Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби Усього 

Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 1 158 14 971 16 129 

iз затримкою платежу вiд 91 до 180 днiв - 86 86 

iз затримкою платежу вiд 181 до 360 днiв - 192 192 

iз затримкою платежу бiльше нiж 360 днiв 1 158 14 693 15 851 

Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 1 158 14 971 16 129 

Резерв пiд знецiнення за кредитами (1 158) (11 650) (12 808) 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв - 3 321 3 321 

 

Станом на 31 грудня 2015 року обсяг кредитiв в iноземнiй валютi до вирахування резервiв становить 14 931 тисяч 

гривень, вiдповiдно станом на 31 грудня 2014 року - 150 573 тисяч гривень.  

  

Таблиця 8.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2014 рiк (перерахованi) 

 

У тисячах гривень  Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

Непростроченi та не знецiненi: - 1 510 166 1 676 

Простроченi, але не знецiненi: 78 1 518 77 1 673 

iз затримкою платежу до 30 днiв 78 573 - 651 

iз затримкою платежу вiд 31 до 90 днiв - 945 77 1 022 

Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 176 272 65 374 - 241 646 

iз затримкою платежу вiд 91 до 180 днiв 758 - - 758 

iз затримкою платежу вiд 181 до 360 днiв 468 36 687 - 37 155 

iз затримкою платежу бiльше нiж 360 днiв 175 046 28 687 - 203 733 

Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 176 350 68 402 243 244 995 

Резерв пiд знецiнення за кредитами (117 996) (52 238) (41) (170 275) 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 58 354 16 164 202 74 720 

 

Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень  Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави 

Кредити, що наданi юридичним особам 1 158 1 158 - 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 14 971 12 770 2 201 

Усього кредитiв 16 129 13 928 2 201 

 

Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень  Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави 



Кредити, що наданi юридичним особам 176 350 168 023 8 327 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 68 402 66 194 2 208 

Iншi кредити фiзичним особам 243 194 49 

Усього кредитiв 244 995 234 411 10 584 

 

У 2015 роцi робота з питань оцiнки застави в системi Банку виконується акредитованими Банком оцiночними 

компанiями.  

 

Iнформацiю щодо об'єктiв, якi перейшли у власнiсть Банку внаслiдок звернення стягнення на заставу розкрито у 

примiтках 10 i 13. 

 

Примiтка 9 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

 

У тисячах гривень Вид дiяльностi 2015 рiк 2014 рiк 

Акцiї пiдприємств, у тому числi    12 12 

ПАТ "Розрахунковий центр" Iншi види грошового посередництва 2 2 

ПрАТ "УФБ" Управлiння фiнансовими ринками 8 8 

ПрАТ "УМВБ" Управлiння фiнансовими ринками 1 1 

ПАТ "СВIТ" Електрозв'язок 1 1 

Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв   (1) (1) 

Усього цiнних паперiв за мiнусом резервiв  11 11 

 

  

Примiтка 10 Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 12 314 519 319 

Надходження внаслiдок звернення стягнення на предмет застави 1 641 - 

Вибуття (11 954) (339 303) 

Переведення з/до активiв наявних для продажу (примiтка 13) 173 141 (239 176) 

Переведення з основних засобiв (примiтка 11) - 3 486 

Полiпшення 1 683 - 

Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 28 566 67 988 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду 205 391 12 314 

 

У 2015 роцi було здiйснено переоцiнку вартостi iнвестицiйної нерухомостi незалежним оцiнювачем, який має 

вiдповiдну квалiфiкацiю. Пiд час проведення оцiнки оцiнювач використовував пiдхiд зiставлення цiн продажу 

подiбних земельних дiлянок, для примiщень - дохiдний та порiвняльний. Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi у АР Крим складає 2 975 тисяч гривень. Iнвестицiйна нерухомiсть, що знаходиться на 

тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях у Банку вiдсутня. 

 

Примiтка 11 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

У тисячах гривень Будiвлi, споруди Машини та обладнання Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi 

вкладення Нематерiальнi активи Усього 

На 31 грудня 2013 року (перераховано): 18 544 6 053 31 654 32 719 57 002 

       

первiсна (переоцiнена) вартiсть 25 377 13 330 56 444 32 2 169 97 352 

знос (6 833) (7 277) (24 790) - (1 450) (40 350) 

Надходження - 1 432 892 - 234 2 558 

Вибуття (12 833) (2 855) (24 653) (32) (47) (40 420) 

Амортизацiйнi вiдрахування (649) (1 479) (3 158) - (222) (5 508) 

Переведення (примiтки 10,13) (5 062) - - - - (5 062) 

На 31 грудня 2014 року (перераховано): - 3 151 4 735 - 684 8 570 

первiсна вартiсть - 7 452 9 668 - 1 914 19 034 

знос  - (4 301) (4 933) - (1 230) (10 464) 

Надходження - 10 1 - - 11 

Вибуття - (277) (2 650) - (59) (2 986) 

Амортизацiйнi вiдрахування - (870) (1 044) - (200) (2 114) 

Змiна облiкової полiтики (примiтка 4.19) - - - 3 970 - 3 970 

На 31 грудня 2015 року: - 2 014 1 042 3 970 425 7 451 



первiсна (переоцiнена) вартiсть  - 5 553 4 872 3 970 1 590 15 985 

знос  - (3 539) (3 830) - (1 165) (8 534) 

 

Станом на 31 грудня 2015 року основнi необоротнi активи, що знаходились на тимчасово окупованих територiях у 

Донецькiй та Луганськiй областях, у Банка вiдсутнi, протягом 2015 року залишки матерiальних активiв в цих 

регiонах були списанi в сумi 301 тисяч гривень. 

 

Основнi засоби i нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, 

користування та розпорядження у Банку вiдсутнi. У звiтному роцi Банком не проводилися операцiї по передаванню 

власних основних засобiв та нематерiальних активiв у заставу, а також вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не 

використовуються i знаходяться на реконструкцiї. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 

складає 2 323 тисяч гривень, нематерiальних активiв  - 416 тисяч гривень. На звiтну дату Банк немає створених 

нематерiальних активiв. 

 

 

 

 

Примiтка 12 Iншi активи 

Таблиця 12.1. Iншi активи 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

(перераховано) 

IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ   

Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями 2 536 1 387 

Кошти в iнших банках в забезпеченнi 922 1 043 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 34 -  

Дорожнi чеки в касi вiддiлень банку 24 -  

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (2 557) (1 197) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 959 1 233 

IНШI НЕФIНАНСОВI АКТИВИ - - 

Податковий кредит з податку на додану вартiсть, що вiдноситься до об'єкта iнвестицiйної нерухомостi (примiтка 

10) 19 446 - 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги  1 225 6 910 

Запаси матерiальних цiнностей 551 595 

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами 268 34 511 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 3 1 

Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв (894) (4 263) 

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 20 599 37 754 

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв (3 451) (5 460) 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 21 558 38 987 

 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2015 року складає 1 316 тисяч гривень, а на 31 

грудня 2014 року 1 378 тисяч гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть iнших фiнансових активiв, якi наданi клiєнтам з та АР Крим та тимчасово 

окупованих територiй у Донецькiй та Луганськiй областях, складає 2 тисячi гривень (сформованi резерви пiд цю 

заборгованiсть - 2 тисячi гривень), iншi нефiнансовi активи, якi наданi клiєнтам з тимчасово окупованих територiй у 

Донецькiй та Луганськiй областях у Банка вiдсутнi. 

 

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень  Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за 

банкiвськими операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Усього 

Залишок на 01 сiчня 2015 року - (1 197) (4 263) (5 460) 

Змiни резерву протягом перiоду (34) (2 083) 182 (1 935) 

Курсовi рiзницi - 4 - 4 

Списання безнадiйної заборгованостi - 753 3 187 3 940 

Залишок на 31 грудня 2015 року (34) (2 523) (894) (3 451) 

 

Таблиця 12.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2014 рiк 

 



У тисячах гривень  Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за 

банкiвськими операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Усього 

Залишок на 01 сiчня 2015 року - (515) - (515) 

Змiни резерву протягом перiоду - (776) (4 281) (5 057) 

Курсовi рiзницi - (7) 18 11 

Списання безнадiйної заборгованостi - 101 - 101 

Залишок на 31 грудня 2015 року - (1 197) (4 263) (5 460) 

 

  

Таблиця 12.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Кошти в iнших банках в забезпеченнi i дорожнi чеки Дебiторська заборгованiсть за 

банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями Усього 

Непростроченi та незнецiненi:  946 - 7 953 

банки 946 - - 946 

клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - 7 7 

Знецiненi на iндивiдуальнiй основi: - 34 2 529 2 563 

iз затримкою платежу до 31 дня - - 9 9 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 1 1 

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 16 16 

iз затримкою платежу вiд 184 до 365 днiв - - 1 660 1 660 

iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв - 34 843 877 

Резерв пiд знецiнення  - (34) (2 523) (2 557) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 946 - 13 959 

 

Таблиця 12.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень Кошти в iнших банках в забезпеченнi Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями

 Усього 

Непростроченi та незнецiненi:  1 043 128 1 171 

банки 1 043 - 1 043 

клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 115 115 

фiзичнi особи - 13 13 

Знецiненi на iндивiдуальнiй основi: - 1 259 1 259 

iз затримкою платежу до 31 дня - 15 15 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - 59 59 

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - 525 525 

iз затримкою платежу вiд 184 до 365 днiв - 411 411 

iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв - 249 249 

Резерв пiд знецiнення  - (1 197) (1 197) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 1 043 190 1 233 

 

Примiтка 13 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

Справедлива вартiсть на початок перiоду 266 416 - 

Надходження внаслiдок звернення стягнення на предмет застави 20 111 59 064 

Вибуття (112 716) (16 593) 

Переведення з/до iнвестицiйної нерухомостi (примiтка 10) (173 141) 239 176 

Переведення з основних засобiв (примiтка 11) - 1 576 

Полiпшення - 1 347 

Коригування величини податку на додану вартiсть - 1 003 

Збитки вiд переоцiнки до справедливої вартостi (670) (19 157) 

Справедлива вартiсть на кiнець перiоду - 266 416 

 

Примiтка 14 Кошти банкiв 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Кореспондентськi рахунки 64 892 

Довгостроковi депозити iнших банкiв 53 292  44 526 

Кредити, що отриманi, у тому числi: 38 003 98 321 



короткостроковi кредити 3 004 4 516 

довгостроковi кредити 34 999 93 805 

Усього коштiв iнших банкiв 91 359 143 739 

 

Станом на 31 грудня 2015 i 2014 рокiв всi строковi кошти були отриманi вiд банку- контролера банкiвської групи i 

були непростроченi. Станом на 31 грудня 2015 року строковi кошти в розмiрi 44 000 тисяч гривень були наданi в 

забезпечення повернення мiжбанкiвських депозитiв (примiтка 7).  

 

Примiтка 15 Кошти клiєнтiв 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

Юридичнi особи: 63 899 163 005 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 21 428  26 947 

строковi кошти 42 468 136 058 

кошти за недiючими рахунками 3 - 

Фiзичнi особи: 9 389 13 637 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 8 962 9 140 

строковi кошти  207 4 271 

кошти за недiючими рахунками  220 226 

Усього коштiв клiєнтiв 73 288 176 642 

 

Далi наведена iнформацiя про гарантiйнi депозити, отриманi Банком в якостi покриття кредитного ризику за 

кредитними операцiями:  

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

Гарантiї  33 55 

Кредити фiзичним особам -  1 830 

Усього коштiв клiєнтiв 33 1 885 

 

Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче:  

 

У тисячах гривень  

 2015 рiк 2014 рiк 

 сума % сума % 

Фiнансова дiяльнiсть 50 741 69.2 52 094 29.5 

Юридичнi особи - нерезиденти  9 874 13.5 101 923 57.7 

Фiзичнi особи - резиденти 6 653 9.1 10 989 6.3 

Фiзичнi особи - нерезиденти 2 736 3.7 2 648 1.5 

Iншi 3 284 4.5 8 988 5.0 

Усього коштiв клiєнтiв 73 288 100 176 642 100 

 

Примiтка 16 Iншi зобов'язання 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк (перераховано) 

Iншi фiнансовi зобов'язання   

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями 159 222 

Похiднi фiнансовi зобов'язання - 228 

Усього iнших фiнансових зобов'язань 159 450 

Iншi нефiнансовi зобов'язання   

Доходи майбутнiх перiодiв  853  116 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  720 866 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги  509 682 

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток 163 2 862 

Забезпечення пiд судовi позови i зобов'язання кредитного характеру 9 33 

Усього iнших нефiнансових зобов'язань 2 254 4 559 

Усього iнших зобов'язань 2 413 5 009 

 

  

Примiтка 17 Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами  

 

 



У тисячах гривень 

 Кiлькiсть акцiй в обiгу шт.  Статутний капiтал  

 Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами (примiтка 4.14 i 4.15)    Усього 

Залишок на 31 грудня 2014 року (перераховано) 700 643 600 126 116 27 445 153 561 

Залишок на 31 грудня 2015 року 700 643 600 126 116 27 445 153 561 

 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї станом на 31 грудня 2015 року дорiвнює 0.18 гривнi, у 2015 роцi Банк не 

здiйснював випуску нових простих iменних акцiй. Банк не випускав привiлейованих акцiй, виплати дивiдендiв не 

здiйснювалось. Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного року немає. Акцiй, призначених для випуску 

за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу - немає. 

 

Примiтка 18 Резерви переоцiнки  

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Залишок на початок перiоду  6 492  11 066  

Змiни за перiод, у тому числi   

Компоненти iншого сукупного доходу, у тому числi:  - (2 020) 

Переоцiнка будiвель, у тому числi:    

змiни переоцiнки до справедливої вартостi - (2 453) 

вибуття будiвель - 433  

Iншi змiни з вибуття будiвель  (6 342) (2 554) 

Залишок на кiнець перiоду  150 6 492 

 

Примiтка 19 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення  

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

 менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв

 Усього 

АКТИВИ       

Грошовi кошти  6 267 - 6 267 48 077 - 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 660 - 1 660 10 849 -

 10 849 

Кошти в iнших банках 51 480 - 51 480 15 016 - 15 016 

Кредити клiєнтiв  659 2 662 3 321 17 487 57 233 74 720 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж  - 11 11 - 11 11 

Iнвестицiйна нерухомiсть  194 133 11 258 205 391 - 12 314 12 314 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток 1 392 - 1 392 1 392 - 1 392 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  - 7 451 7 451 - 8 570 8 570 

Iншi активи 21 558 - 21 558 38 987 - 38 987 

Необоротнi активи утримуванi для продажу - - - 266 416 - 266 416 

Усього активiв  277 149 21 382 298 531 398 224 78 128 476 352 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв  3 068 88 291 91 359 5 984 137 755 143 739 

Кошти клiєнтiв  64 496 8 792 73 288 74 699 101 943 176 642 

Iншi зобов'язання 2 413 - 2 413 5 009 - 5 009 

Усього зобов'язань  69 977 97 083 167 060 85 692 239 698 325 390 

 

  

Примiтка 20 Процентнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ   

Кредитами клiєнтiв, у тому числi:  10 384 224 410 

процентнi доходи по знецiненим кредитам 10 384 223 957 

Коштами в iнших банках 8 625 760 

Коштами в Нацiональному банку України - 341 

Усього процентних доходiв 19 009 225 511 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ   

Строковими коштами iнших банкiв (22 717) (29 733) 

Строковими коштами небанкiвських фiнансових установ (684) (949) 

Строковими коштами юридичних осiб (249) (7 124) 



Коштами на вимогу суб'єктiв господарювання (95) (1 102) 

Строковими коштами фiзичних осiб (61) (27 126) 

Коштами на вимогу фiзичних осiб (58) (1 694) 

Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу iнших банкiв (29) (510) 

Коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ - (71) 

Усього процентних витрат (23 893) (68 309) 

Чистi процентнi (витрати)/дохiд (4 884) 157 202 

 

Примiтка 21 Комiсiйнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ   

Розрахунково-касовi операцiї 1 198 9 798 

Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї 133 220 

За операцiями на валютному ринку  33 832 

Кредитне обслуговування  14 1 223 

Iншi 22 1 398 

Усього комiсiйних доходiв 1 400 13 471 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ   

Комiсiйнi витрати за операцiями з банками  (292) (455) 

Депозитарнi послуги  (33) (47) 

Розрахунково-касовi операцiї (10) (579) 

Iншi (11) (2 072) 

Усього комiсiйних витрат  (346) (3 153) 

 

Примiтка 22 Iншi доходи 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди), суборенди 6 316 12 294 

Дохiд вiд вибуття необоротних активiв  1 787 - 

Дохiд вiд анулювання боргу за iнвестицiйним контрактом - 7 968 

Штрафi, пенi, що отриманi банком 520 776 

Iншi операцiйнi доходи 887 447 

Усього операцiйних доходiв 9 510 21 485 

 

Примiтка 23 Адмiнiстративнi та iншi витрати 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Витрати на утримання персоналу (14 424) (46 577) 

Юридичнi та консультацiйнi послуги (5 872) (10 762) 

Витрати на утримання необоротних активiв (5 240) (10 372) 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (4 910) (18 067) 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв (2 114) (5 508) 

Витрати на охорону (1 051) (1 931) 

Витрати на право використання нематерiальних активiв (роялтi) (542) (576) 

Iншi витрати (3 108) (9 467) 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат  (37 261) (103 260) 

Примiтка 24 Витрати на податок на прибуток 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Поточний податок на прибуток  - - 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи списанням тимчасових рiзниць  -

 (976) 

Усього витрати з податку на прибуток - (976) 

 

Примiтка 25 Прибуток на одну просту акцiю 

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Прибуток за рiк (19 491) (440 711) 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт., примiтка 17) 700 644 700 644 

Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю (грн.) (0.03) (0.63) 



 

Примiтка 26 Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Структура управлiння ризиками. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено мiж такими органами: 

Спостережна Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), Кредитний комiтет, 

Управлiння ризикiв, Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.  

 

Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками й затвердження 

стратегiї та принципiв управлiння ризиками. 

 

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 методологiю управлiння 

ризиками Банку, органiзацiйну структуру та iєрархiю звiтування пiдроздiлiв Банку. 

 

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та визначає 

рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку. 

 

Кредитний комiтет. Кредитний комiтет бере участь у прийняттi рiшень щодо управлiння проблемними кредитами i 

розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких кредитiв. 

 

Управлiння ризикiв. Управлiння ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур iз метою забезпечення 

процесу незалежного контролю ризикiв, а також для розробки та впровадження коригувальних/пом'якшувальних 

заходiв. 

 

Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської звiтностi. Управлiння економiчного аналiзу та управлiнської 

звiтностi складає управлiнську фiнансову звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку та внутрiшнiх 

користувачiв, займається складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та контролю за їх 

виконанням, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi Банку. 

 

Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик, а останнiй включає процентний, 

валютний та цiновi ризики. Впродовж 2014-2015 рокiв Банк працював в режимi згортання дiяльностi, що в суттєвiй 

мiрi знижувало всi рiвнi ризику.  

 

Кредитний ризик. З огляду на вiдсутнiсть активного кредитування, зусилля Банку направленi на збiльшення 

надходжень вiд проблемної кредитної заборгованостi.  

 

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як ризик збиткiв, внаслiдок негативної змiни курсiв валют. 

Фiнансовий стан i грошовi потоки Банку пiдлягають впливу коливань курсiв обмiну валют у випадку наявностi 

вiдкритих валютних позицiй. Розмiр вiдкритих валютних позицiй розраховується як рiзниця мiж вимогами та 

зобов'язаннями Банка по кожнiй валютi на звiтну дату, з врахуванням балансових та позабалансових статей. 

Можливi фiнансовi втрати Банка залежать вiд розмiру вiдкритих валютних позицiй. 

 

 

Таблиця 26.1. Аналiз валютного ризику 

 

У тисячах гривень 2015 рiк  2014 рiк 

 монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи монетарнi 

зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти  чиста позицiя 

Долари США  8 677 15 135 (6 458) 55 648 142 307 47 309 (39 350) 

Євро  463 481 (18) 1 395 1 592 - (197) 

Iншi  14 423 (409) 183 300 - (117) 

Гривна 54 544 148 767 (94 223) 92 680 176 632 (47 537) (131 489) 

Усього  63 698 164 806 (101 108) 149 906 320 831 (228) (171 153) 

 

Нижче представлено аналiз чутливостi Банку до курсових коливань основної валюти - долар США по вiдношенню 

до гривнi.  

 

Таблиця 26.2. Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що 

встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

 



У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

 вплив на прибуток/ 

збиток вплив на власний капiтал, %  вплив на прибуток/ 

збиток вплив на власний капiтал, %  

Змiцнення долара США на 50% (2014 рiк-50%) (3 229) (2.46) (19 675) (13.03) 

Послаблення долара США на 50% (2014 рiк-50%)  3 229 2.46 19 675 13.03 

 

Таблиця 26.3. Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що 

встановленi як середньозважений валютний курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються 

фiксованими 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

 вплив на прибуток 

/збиток  вплив на власний капiтал, %  вплив на прибуток/ збиток  вплив на власний капiтал, %  

Змiцнення долара США на 50% (2014 рiк-50%) (2 935) (2.23) (14 873) (9.85) 

Послаблення долара США на 50% (2014 рiк-50%)  2 935 2.23 14 873 9.85 

 

Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок 

несприятливих змiн процентних ставок. Банк пiддається ризику в зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв 

ринкової вiдсоткової ставки на його фiнансовий стан i потоки грошових коштiв. Такi коливання можуть збiльшити 

рiвень вiдсоткової маржi, але в випадку раптових змiн вiдсоткових ставок вiдсоткова маржа може знижуватись i 

приводити до виникнення збиткiв. 

 

Таблиця 26.4. Загальний аналiз процентного ризику 

 

У тисячах гривень На вимогу i менше 1 мiсяця  Вiд 1 до 6 мiсяцiв  Вiд 6 до 12 мiсяцiв  Бiльше 

року Фiнансовi 

iнструменти, що не знаходяться пiд процентним ризиком Усього 

2015 рiк             

Усього фiнансових активiв 42 019 275 17 772 2 673 959 63 698 

Усього фiнансових зобов'язань 34 558 33 006 - 97 083 159 164 806 

Чистий розрив за процентними ставками на 31 грудня 2015 року  7 461 (32 731) 17 772 (94 410) 800 (101 

108) 

2014 рiк       

Усього фiнансових активiв 71 980 1 968 17 481 57 244 1 233 149 906 

Усього фiнансових зобов'язань 43 447 35 512 1 724 239 698 450 320 831 

Чистий розрив за процентними ставками на 31 грудня 2014 року  28 533 (33 544) 15 757 (182 454) 783

 (170 925) 

Оцiнка процентного ризику здiйснюється за допомогою пiдходу "доходи пiд ризиком" шляхом накладання 

припущення про характер змiни кривої процентних ставок на фактичну структуру розривiв у строках переоцiнки 

процентних активiв та зобов'язань та розрахунку вiдповiдного впливу на чисту процентну маржу протягом року. 

 

У тисячах гривень 

На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6 до 12 мiсяцiв Усього  

2015 рiк 

Чутливiсть фiнансових активiв  403 2 67 472 

Чутливiсть фiнансових зобов'язань  331 275 - 606 

Чутливiсть рiчного процентного доходу на 31 грудня 2015 року  72 (273) 67 (134) 

2014рiк 

Чутливiсть фiнансових активiв  690 16 66 772 

Чутливiсть фiнансових зобов'язань  416 296 6 718 

Чутливiсть рiчного процентного доходу на 31 грудня 2014 року  274 (280) 60 54 

 

Таблиця 26.5. Монiторинг середньозважених вiдсоткових ставок за фiнансовими iнструментами  

 

У вiдсотках  2015 рiк 2014 рiк 

 гривня долари США 

євро 

iншi гривня долари США 

АКТИВИ  

  



  

  

  

  

  

  

Кошти в iнших банках 23.00 - 20.00 - 

Кредити  20.30 15.70 22.19 14.81 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв 20.87 6.60 14.04 6.80 

Кошти клiєнтiв: 15.76 0.96 15.18 2.78 

Поточнi рахунки 7.37 1.02 5.99 2.87 

Строковi кошти 16.96 0.96 17.81 2.77 

 

Банк контролює також географiчну концентрацiю активiв та зобов'язань у вiдповiдностi з країною походження 

контрагентiв. Банк оцiнює географiчний ризик як низький. 

 

Таблиця 26.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень  Примiтки Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

АКТИВИ  

Грошовi кошти 6 6 025 234 8 6 267 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  1 660 - - 1 660 

Кошти в iнших банках  7 51 480 - - 51 480 

Кредити клiєнтiв 8 3 321 - - 3 321 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9 11 - - 11 

Iншi фiнансовi активи  12 959 - - 959 

Усього фiнансових активiв   63 456 234 8 63 698 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Кошти банкiв  14 91 295 - 64 91 359 

Кошти клiєнтiв  15 60 717 796 11 775 73 288 

Iншi фiнансовi зобов'язання  16 159 - - 159 

Усього фiнансових зобов'язань   152 171 796 11 839 164 806 

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами  (88 715) (562) (11 831) (101 108) 

Зобов'язання кредитного характеру 28 263 - - 263 

 

  

Таблиця 26.7 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень  Примiтки Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

АКТИВИ  

Грошовi кошти 6 44 584 3 382 111 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  10 849 - - 10 849 

Кошти в iнших банках  7 15 016 - - 15 016 

Кредити клiєнтiв 8 74 720 - - 74 720 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9 11 - - 11 

Iншi фiнансовi активи  12 1 233 - - 1 233 

Усього фiнансових активiв   146 413 3 382 111 149 906 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банкiв  14 143 675 - 64 143 739 

Кошти клiєнтiв  15 74 209 602 101 831 176 642 

Iншi фiнансовi зобов'язання  16 450 - - 450 

Усього фiнансових зобов'язань   218 334 602 101 895 320 831 

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами  (71 921) 2 780 (101 784) (170 925) 

Зобов'язання кредитного характеру 28 249 - - 249 

 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, 

який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. Банк придiляє велику увагу управлiння ризиком лiквiдностi, бо даний ризик є одним з 

ключових ризикiв для кожного банку. 

 



Таблиця 26.8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строком погашення за 2015 рiк  

 

У тисячах гривень 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Усього 

Кошти банкiв 4 486 2 750 12 604 91 087 - 110 927 

Кошти клiєнтiв: 32 110 1 251 33 100 544 8 912 75 917 

кошти фiзичних осiб 9 361 - 2 30 - 9 393 

кошти юридичних осiб 22 749 1 251 33 098 514 8 912 66 524 

Iншi фiнансовi зобов'язання 159 - - - - 159 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 36 755 4 001 45 704 91 631 8 912

 187 003 

 

Таблиця 26.9 Аналiз фiнансових зобов'язань за строком погашення за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Усього 

Кошти банкiв 7 383 3 847 19 168 145 960 - 176 358 

Кошти клiєнтiв: 37 642 35 760 2 389 5 882 100 919 182 592 

кошти фiзичних осiб 10 227 285 1 666 1 398 - 13 576 

кошти юридичних осiб 27 415 35 475 723 4 484 100 919 169 016 

Iншi фiнансовi зобов'язання 450 - - - - 450 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 45 475 39 607 21 557 151 842 100 

919 359 400 

 

  

Таблиця 26.10 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв 

погашення за 2015 рiк  

 

У тисячах гривень 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Усього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти  6 267 - - - - 6 267 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 660 - - - -

 1 660 

Кошти в iнших банках 34 037 - 17 443 - - 51 480 

Кредити клiєнтiв 55 110 494 1 458 1 204 3 321 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 11 

Iншi фiнансовi активи  37 922 - - - 959 

Усього фiнансових активiв 42 056 1 032 17 937 1 458 1 215 63 698 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 3 068 - - 88 291 - 91 359 

Кошти клiєнтiв 31 490 6 33 000 27 8 765 73 288 

Iншi фiнансовi зобов'язання 159 - - - - 159 

Усього фiнансових зобов'язань  34 717 6 33 000 88 318 8 765 164 806 

Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 7 339 1 026 (15 063) (86 860) (7 550) (101 108) 

Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 7 339 8 365 (6 698) (93 558) (101 108) - 

 

Таблиця 26.11 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв 

погашення за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Усього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти 48 077 - - - - 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 10 849 - - - -

 10 849 

Кошти в iнших банках - - 15 016 - - 15 016 



Кредити клiєнтiв 13 054 952 3 481 10 047 47 186 74 720 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 11 

Iншi фiнансовi активи 1 233 - - - - 1 233 

Усього фiнансових активiв 73 213 952 18 497 10 047 47 197 149 906 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банкiв 5 984 - - 137 755 - 143 739 

Кошти клiєнтiв 37 463 35 261 1 975 1 024 100 919 176 642 

Iншi фiнансовi зобов'язання 450 - - - - 450 

Усього фiнансових зобов'язань 43 897 35 261 1 975 138 779 100 919 320 831 

Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 29 316 (34 309) 16 522 (128 732) (53 722) (170 925) 

Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 29 316 (4 993) 11 529 (117 203) (170 925) - 

 

Примiтка 27 Управлiння капiталом 

 

Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї цiлей, поставлених акцiонерами. Управлiння капiталом 

здiйснюється також з метою виконання вимог Нацiонального Банку України щодо розмiру регулятивного капiталу 

Банка, нормативiв адекватностi капiталу. 

 

Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368 (iз змiнами та доповненнями), встановленi наступнi 

нормативи капiталу. 

 

Регулятивний капiтал. Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 242 вiд 07 квiтня 2016 року, 

якою внесенi змiни до графiкiв приведення банками статутного та регулятивного капiталу до мiнiмального розмiру, 

передбаченого банкiвським законодавством. 

 

Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську лiцензiю до 11 липня 2014 року, має 

становити: 120 мiльйонiв гривень - до 17 червня 2016 року; 200 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2017 року; 300 

мiльйонiв гривень - до 11 липня 2018 року; 400 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2019 року; 450 мiльйонiв - до 11 

липня 2020 року; 500 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2024 року. 

 

Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу. Встановлюється для запобiгання надмiрному 

перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв 

банку. Нормативне значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не менше нiж 10 вiдсоткiв. 

 

Нижче наведене значення регулятивного капiталу, яке станом на 31 грудня 2015 року розрахованi згiдно даних 

фiнансової звiтностi i правил розрахунку регулятивного капiталi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку 

України щодо розрахунку регулятивного капiталу.  

 

У тисячах гривень  

(не здiйснювався аудит, а пiдлягав аналiзу достатностi) 2015 рiк 2014 рiк 

Основний капiтал, у тому числi: 119 014 138 728 

статутний капiтал 126 116 126 116 

емiсiйний дохiд 41 41 

резервнi фонди 4 457 627 297 

розрахунковий збиток поточного року  - (589 363) 

збитки минулих рокiв  (7 206) (24 680) 

нематерiальнi активи  (4 394) (683) 

Додатковий капiтал, у тому числi: 6 172 7 775 

розрахунковий прибуток поточного року 6 172 - 

результат переоцiнки основних засобiв - 5 808 

резерв по кредитним операцiям - 1 967 

Вiдвернення (2) (2) 

Усього регулятивного капiталу 125 184 146 501 

 

 

Примiтка 28 Потенцiйнi зобов'язання банку 

 

Розгляд справ у судi. Станом на 31 грудня 2015 року в судi розглядаються 45 позовiв Банку про стягнення 

заборгованостi на загальну суму 114 578 тисяч гривень. Також станом на звiтну дату судами розглядаються 4 

позови на суму 14 781 тисяч гривень та 3 позови немайнового характеру, в яких вiдповiдачем є Банк. Банком було 



сформоване забезпечення в розмiрi 9 тисяч гривень (примiтка 16). 

Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. Станом на 31 грудня 2015 року у Банка є один 

судовий спiр з податковими органами, проте Банк вважає, що внаслiдок судового рiшення не виникне потенцiйне 

податкове зобов'язання. 

Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. Станом на 31 грудня 2015 року капiтальнi вкладення з придбання 

нематерiальних активiв складають 3 970 тисяч гривень (примiтка 11). 

 

Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). За невiдмовною орендою або суборендою у звiтному та попередньому 

роках угод не укладалось. 

 

Зобов'язання з кредитування. Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, представлена наступним чином:  

 

У тисячах гривень  2015 рiк 2014 рiк 

Гарантiї виданi  263 282 

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням - (33) 

Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву  263 249 

 

Усi зобов'язання представленi в гривнi. 

  

Примiтка 29 Похiднi фiнансовi iнструменти 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

 додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi додатне значення 

справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi 

Контракти "депо своп" (примiтка 16) - - - (228) 

Чиста справедлива вартiсть - - - (228) 

 

Нижче наведена iнформацiя стосовно похiдних фiнансових iнструментiв в розрiзi валют станом на 31 грудня 2014 

року. 

 

У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi 

Форварднi контракти на умовах "депо-своп" -  

долар США до отримання (+) - 47 309 

гривня до сплати (-) - (47 537) 

Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах "депо-своп" - (228) 

 

Примiтка 30 Справедлива вартiсть 

 

Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в 

рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Оцiнка справедливої 

вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiдбувається:  

  або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

  або, в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або 

зобов'язання.  

 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущень, якi використовувалися б 

учасниками ринку при визначеннi цiни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку 

дiють у своїх кращих iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує можливiсть учасника 

ринку генерувати економiчнi вигоди вiд використання активу найкращим i найбiльш ефективним чином або його 

продажу iншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим i найбiльш ефективним 

чином. 

 

Таблиця 30.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю або первiсною 

вартiстю (собiвартiстю). 

 

У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк 

 справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 

Грошовi кошти  6 267 6 267 48 077 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  1 660 1 660 10 849 10 849 

Кошти в iнших банках 51 480 51 480 15 016 15 016 

Кредити клiєнтiв  2 360 3 321 34 062 74 720 



Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 - 11 

Iншi фiнансовi активи 959 959 1 233 1 233 

Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 62 726 63 698 109 

237 149 906 

     

Кошти банкiв: 91 359 91 359 149 760 143 739 

Кошти клiєнтiв  70 861 73 288 136 647 176 642 

Iншi фiнансовi зобов'язання  159 159 222 222 

Усього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 162 379 164 

806 286 629 320 603 

 

Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, 

класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел: 

Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов'язань (без будь-яких 

коригувань); 

Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш 

низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку; 

Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш 

низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку. 

 

Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi. Пiд час подання iнформацiї про 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв Банком були використанi наступнi методи i зробленi припущення:  

- справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, 

була розрахована на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв; 

- iншi активи i зобов'язання є короткостроковими i їх вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй. 

Таблиця 30.2. Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2015 рiк  

У тисячах гривень  Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього 

балансова вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю - - - - - 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 205 391 - 205 391 205 391 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається          

Грошовi кошти  6 267 - - 6 267 6 267 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  1 660 - - 1 660 1 660 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 

Кошти в iнших банках - 51 480 - 51 480 51 480 

Кредити клiєнтiв - 2 360 - 2 360 3 321 

Iншi фiнансовi активи - 959 - 959 959 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається           

Кошти банкiв - 91 359 - 91 359 91 359 

Кошти клiєнтiв - 70 861 - 70 861 73 288 

Iншi фiнансовi зобов'язання - 159 - 159 159 

 

 

Таблиця 30.3. Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень  Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього 

балансова вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 12 314 - 12 314 12 314 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу - 266 416 - 266 416 266 416 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається           

Грошовi кошти  48 077 - - 48 077 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  - 10 849 - 10 849 10 849 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 

Кошти в iнших банках - 15 016 - 15 016 15 016 

Кредити клiєнтiв - 34 062 - 34 062 74 720 

Iншi фiнансовi активи - 1 233 - 1 233 1 233 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю      

Похiднi фiнансовi зобов'язання  - 228 - 228 228 



Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається      

Кошти банкiв - 149 760 - 149 760 143 739 

Кошти клiєнтiв - 136 647 - 136 647 176 642 

Iншi фiнансовi зобов'язання - 222 - 222 222 

Примiтка 31 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

 

Таблиця 31.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу Усього 

Грошовi кошти  6 267 - 6 267 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 660 - 1 660 

Кошти в iнших банках 51 480 - 51 480 

Кредити клiєнтiв 3 321 - 3 321 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж -  11 11 

Iншi фiнансовi активи: 959 - 959 

Усього фiнансових активiв 63 687 11 63 698 

 

Примiтка 31.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу Усього 

Грошовi кошти 48 077 - 48 077 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 10 849 - 10 849 

Кошти в iнших банках: 15 016 - 15 016 

Кредити клiєнтiв: 74 720 - 74 720 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 11 

Iншi фiнансовi активи: 1 233 - 1 233 

Усього фiнансових активiв 149 895 11 149 906 

 

Примiтка 32 Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над iншою або 

має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Iнформацiю про акцiонерiв i 

власникiв iстотної участi розкрито в примiтцi 1 i примiтцi 33.  

 

Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання 

дiяльностi банку, зокрема голова та члени Спостережної ради банку, Голова правлiння та члени Правлiння, 

Головний бухгалтер.  

 

Таблиця 32.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Грошовi кошти  - 1 401 

контрактна ставка (%) - - 

Кошти в iнших банках (примiтка 7) - 51 480 

контрактна ставка (%) - 20-22 

Iншi активи 2 - 

Кошти банкiв (примiтка 14) - 91 295 

контрактна ставка (%) - 20-22 

Кошти клiєнтiв 104 8 766 

контрактна ставка (%) - 1.17 

 

Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi доходи  - 8 623 

Процентнi витрати  (1) (22 565) 

Комiсiйнi доходи - 2 

Комiсiйнi витрати  - (8) 

Iншi операцiйнi доходи - 924 

Адмiнiстративнi та iншi витрати (6 426) (93) 

Таблиця 32.3. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 



2015 року 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кредити/депозити наданi  - 322 000 

Кредити/ депозити погашенi  - 287 000 

Таблиця 32.4 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2014 року 

 

У тисячах гривень Провiдний управлiнський персонал 

Кошти клiєнтiв 126 

контрактна ставка (%) - 

 

Таблиця 32.5 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2014 рiк 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя 

"Bank of Cyprus Public Company Limited"   Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi доходи  - 9 - 

Процентнi витрати  (7 973) (39) (165) 

Комiсiйнi доходи 1 206 - - 

Iншi операцiйнi доходи - - 9 

Адмiнiстративнi та iншi  витрати - (4 939) - 

 

Таблиця 32.6. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

У тисячах гривень 

 2015 рiк 2014 рiк 

 Витрати Витрати 

Поточнi виплати працiвникам (6 083) (4 872) 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi (67) - 

Усього (6 150) (4 872) 

 

Примiтка 33 Подiї пiсля дати балансу 

 

Пiсля дати балансу Банком i Нацiональним банком України була погоджена структура власностi. Банк отримав 

повiдомлення вiд ABH Ukraine Limited - спiльного контролера для Банку i банку-контролера банкiвської групи про 

викуп акцiй у наступних компанiй нерезидентiв: 

 

 % 

Amigone Limited 9.9774 

Brisglon holdings Limited 9.9774 

Damlong Limited 9.9775 

Frovick Limited 9.9774 

Levana Investments Limited 9.9774 

Monavale Limited 9.9775 

Noevark Limited 9.9774 

Paleno holdings limited 9.9774 

Svefalls Limited 9.9774 

Thipikos Limited 9.9775 

Fostar Limited 0.1386 

Всього 99.9129 

 

29 лютого 2016 року Нацiональний банк України погодив набуття опосередкованої iстотної участi у Банку п. 

Авеном П.О., п. Кузьмiчовим О.В., п. Фрiдманом М.М. та п. Ханом Г.Б. (бенефiцiарних власникiв ABH Ukraine 

Limited). Таким чином, Банком були виконанi вимог щодо прозоростi структури власностi банкiв України.  

 

Пiсля звiтної дати Банком додатково визнано пов'язаною особою юридичну особу - страхову компанiю, залишки 

цiєї компанiї в зобов'язаннях Банку станом на 31 грудня 2015 року складають 50 696 тисяч гривень або 30.3% вiд 

зобов'язань Банку.  

 

 

 


