Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова
Правлiння

Шульга Влада Вiкторiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
37716841
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01033, Київ, Володимирська, 63
5. Міжміський код, телефон та факс
044 207-14-81 044 289-37-64
6. Електронна поштова адреса
bank@sichbank.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

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.sichbank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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 включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

Примiтки

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 068 102 000 027927
3. Дата проведення державної реєстрації
19.05.2011
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
120000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
110
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iнше грошове посередництво
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку (вищий орган Банку); Спостережна Рада Банку (орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку i, в межах компетенцiї,
визначеної законами України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та «Про акцiонернi товариства»,
Статутом Банку та Положенням про Спостережну Раду Банку, контролює i регулює дiяльнiсть
Правлiння Банку); - Правлiння Банку (здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формує
фонди та забезпечує накопичення основних засобiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку,
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Банку, згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв Банку, постановами Спостережної Ради Банку). Органами контролю Банку є: Ревiзiйна комiсiя Банку (здiйснює перевiрку та контроль фiнансово-господарської дiяльностi
Банку); - Служба внутрiшнього аудиту Банку (орган контролю Банку та орган оперативного
контролю Спостережної Ради Банку).
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 Києву та Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок

32000150105
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
1600303115034
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

банкiвська лiцензiя

№260

22.11.2011

Нацiональний
банк України

Необмежена

Опис

Валютнi операцiї

Банкiвська лiцензiя №260 вiд 22.11.11 передбачає
право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї не
обмежений.

№260

Опис

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльiнсть

22.06.2012

Нацiональний
банк України

Необмежена

Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi генеральної
лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №260 вiд
22.06.12. та Додатку до Генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй №260 вiд 22.06.12.
Термiн дiї генеральної лiцензiї та Додатку не
обмежений.

АГ №
579836

Державна
комiсiя з
25.08.2011 цiнних паперiв
та фондового
ринку

25.08.2016

У разi закiнчення строку дiї лiцензiї на провадження
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами - дилерська
Опис
дiяльнiсть, Банк планує надавати пакет документiв на
отримання нової лiцензiї.

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть

АГ №
579838

Державна
комiсiї з
25.08.2011 цiнних паперiв
та фондового
ринку

25.08.2016

У разi закiнчення строку дiї лiцензiї на провадження
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська
Опис
дiяльнiсть, Банк планує надавати пакет документiв на
отримання нової лiцензiї.

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

АГ №
579837

Державна
комiсiя з
25.08.2011 цiнних паперiв
та фондового
ринку

Необмежена

У звiтному перiодi в зв"язку з вiдсутнiстю укладених
протягом року угод за даним видом професiйної
дiяльностi на фондовому ринку НКЦПФР анулювала
Лiцензiю ПАТ "БАНК СIЧ" на здiйснення дiяльностi
на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
Опис
паперами ( андерайтинг).(Рiшення НКЦПФР №1666
вiд 08.10.2015 року). В разi активiзацiї фондового
ринку щодо здiйснення емiтентами випускiв цiнних
паперiв та зацiкавленостi в послугах андерайтера,
Банк планує знову отримати вказану лiцензiю.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

1

2

3

01.07.2011

01.07.2011

Хомович Iрина Миколаївна

Опис

Корпоративний секретар ПАТ "БАНК СIЧ" має майже 5 рокiв досвiду роботи на
посадi корпоративного секретаря.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднє мiсце роботи: старший економiст БО №2 Головного управлiння
Промiнвестбанку в Донецькiй областi
Хомович I.М. призначена корпоративним секретарем з моменту створення банку та
обiймає вказану посаду по теперiшнiй час.

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

Рейтингове агенство
"IBI Rating"

уповноважене рейтингове
агентство

29.12.2015

uABBB

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)

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Раздорожний Валерiй
Вiкторович

нд нд нд

48.33

Баланда Олег Iванович

нд нд нд

30.83

Мельник Андрiй Павлович

нд нд нд

9.17

Павлiченко Ростислав
Васильович

нд нд нд

9.00

Русланова Наталiя Iванiвна

нд нд нд

2.67

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. 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
Шульга Влада Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
11.2007-03.2010 - заступник директора Першої Київської фiлiї АКБ "Форум". 03.2010-11.2010 заступник директора з корпоративного бiзнесу Першої Київської фiлiї АКБ "Форум". 12.2010
01.2011 - в.о. головного бухгалтера ПАТ "Столиця". 01.2011-09.2011 - головний бухгалтер ПАТ
"Столиця". 09.2011-11.2011 - заступник головного бухгалтера ПАТ "Кредит Оптима Банк".
11.2011-10.2012 - головний бухгалтер ПАТ "Кредит Оптима Банк". 11.2012-02.2013 - заступник
Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ". 02.2013 - т.ч. - голова Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2013 не обмежено
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадова особа виконує вiдповiдно до Статуту та Положення про
Правлiння Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї про її заробiтну плату посадовою особою не
надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У звiтному роцi посадова особа не
переобиралась. Посадова особа не працює в iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних
даних, фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сук Олег Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища економiчна, Київський iнститут народного господарства iм.Коротченка
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
11.1996-07.2010 - керуючий фiлiєю Жовтневе вiддiлення Промiнвестбанку в м.Києвi 08.201011.2010 - заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК ТАВРИКА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2011 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi Статутом ПАТ "БАНК СIЧ" та
внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "БАНК СIЧ". Згоди на розкриття iнформацiї про її
заробiтну плату посадовою особою не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
У звiтному роцi змiни на вказанiй посаду не вiдбувались. Посадова особа не працює в iнших
пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано. Акцiями банку
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
03.2007-07.2009 - начальник Управлiння виконання економiчних нормативiв Департаменту

пасивiв Промiнвестбанку 07.2009-12.2010 - заступник директора Департаменту пасиiв - начальник
Управлiння аналiзу активних та пасивних перацiй Промiнвестбанку 12.2010-02.2011 - керiвник
проекту Департаменту стратегiчного планування та аналiзу Промiнвестбанку 03.2011-06.2011 головний менеджер Департаменту боргового фiнансування Промiнвестбанку 06.2011-т.ч. заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.06.2011 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi Статутом ПАТ "БАНК СIЧ" та
внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "БАНК СIЧ".
Згоди на розкриття iнформацiї про її заробiтну плату посадовою особою не надано. В натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась. У звiтному роцi посадова особа не переобиралась. Посадова
особа не працює в iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою
не надано. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер ПАТ "БАНК СIЧ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наказнюк Тетяна Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища економiчна, Одеський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
09.1999-.06.2011 - головний бухгалтер Жовтневого вiддiлення Промiнвестбанку в м.Києвi 06.2011т.ч. головний бухгалтер ПАТ "БАНК СIЧ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2011 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi Статутом ПАТ "БАНК СIЧ" та
внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "БАНК СIЧ". Згоди на розкриття iнформацiї про її
заробiтну плату посадовою особою не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
У звiтному роцi змiни на вказанiй посаду не вiдбувались. Посадова особа не працює в iнших
пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Раздорожний Валерiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища економiчна, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
12.2007 - 10.2008 - Голова Спостережної Ради ВАТ "Єврогазбанк"; 10.2008-03.2011 - менеджераналiтик ТОВ "Естрела"; 03.2011 - т.ч. комерцiйний директор ТОВ "Естрела", Голова
Спостережної Ради ПАТ "БАНК СIЧ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Спостережну Раду Банку. Є акцiонером банку, частка 48,33%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не
отримував. 16.04.2015 року на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК СIЧ" посадову
особу переобрано Головою Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ" термiном на 3 роки. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: 03.2011р. - комерцiйний директор ТОВ
"Естрела". Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ситник Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1960
5) освіта**

вища економiчна, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
09.2004-12.2007 - заступник Генерального директора ТОВ "Укркоопреклама"; 02.2011- т.ч.,
заступник директора з комерцiйни питань ТОВ "Вiдекс", член Спостережної Ради ПАТ "БАНК
СIЧ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Спостережну Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Загальний
стаж роботи 30 рокiв.
16.04.2015 року на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК СIЧ" посадову особу переобрано до
складу Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ", термiн дiї повноважень 3 роки. Посадова особа
протягом останнiх п"яти рокiв займає з02.2011 посаду заступника директора з комерцiйних
питаньТОВ "Вiдекс". Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордеєв Iгор Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, Вищий навчальний заклад «Iнститут
економiки та права «КРОК»
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
06.2005-08.2008 - заступник Голови Правлiння ВАТ "УБРП"; 09.2008-11.2010 - Голова Правлiння
ЗАТ "АКБ "Траст-Капiтал"; 11.2010-10.2010 - радник Голови Наглядової Ради ЗАТ "АКБ "ТрастКапiтал"; 12.2010-01.2011 - заступник Голови Правлiння ПАТ "Столиця"; 01.2011-08.2011 - Голова
Правлiння ПАТ "Столиця". 08.2011-12.2011- радник Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ" 01.2012т.ч. член Спостережної Ради ПАТ "БАНК СIЧ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Спостережну Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї про її заробiтну плату посадовою особою
не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не працює в iнших
пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
16.04.2015 року на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК СIЧ" посадова особа
переобрана членом Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ" з термiном дiї повноважень на 3 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баланда Олег Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища економiчна, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ "Естрела" , Голова Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "БАНК СIЧ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку. Є акцiонером банку, частка 30,83%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iнякiна Любов Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

нд нд нд
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
10.2006 -11.2008 економiст з планування 1ї категорiї ТОВ МД-Холдинг 11.2008 - 06.2010
провiдний економiст з планування ТОВ МД-Холдинг 07.2010 - 12.2010 фiнансовий аналiтик ТОВ
Темiс 01.2011 – 03.2012 старший фахiвець-аналiтик ТОВ Видекс 03.2012 - директор ТОВ
"Леандер", заступник Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "БАНК СIЧ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку.Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гейне Свiтлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища економiчна, Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ТОВ Еста Велл Сервiсез Україна
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2013 5 рокiв
9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку.Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища воєнно-спецiальна, Полтавське вище зенiтне ракетне командне училище iм. генерала армiї
Ватутiна Н.Ф.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05/2011-08/2012 – директор ТОВ ««СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД» 08/2012-03/2014 –радник директора ТОВ
«СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД» (перейменовано у ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна») 03/2014-02/2015 –
директор ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна» 02/2015-09/2015– радник директора ТОВ «Еста Велл
Сервiсез Україна», 04/2015 – т.ч. – член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Спостережну Раду Банку.Є акцiонером банку, частка становить 9,17%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї про її заробiтну плату
посадовою особою не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
16.04.2015 року на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК СIЧ" обрано членом
Спостережної ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа працювала: 05/201108/2012 – директор ТОВ ««СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД»;08/2012-03/2014 –радник директора ТОВ «СЕЙВ
ВЕЛЛ ЛТД» (перейменовано у ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна»);03/2014-02/2015 – директор
ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна»;02/2015-09/2015– радник директора ТОВ «Еста Велл Сервiсез
Україна». Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Губанов Олег Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища економiчна, Президентський унiверситет Мiжрегiональної Академiї управлiння персоналом
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04/2006 по т.ч. член Правлiння ПрАТ "Укргаз-Енерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Спостережну Раду Банку.Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував.
16.04.2015 року на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК СIЧ" посадову особу обрано
членом Спостережної ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала
наступнi посади: 04/2006 по т.ч. член Правлiння ПрАТ "Укргаз-Енерго". Загальний стаж роботи 26 рокiв.Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кияк Тарас Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
нд нд нд
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

07.2008-12.2011- заступник Голови Правлiння ПАТ "БМ БАНК"; 03.2012-06.2012- виконавчий
директор ТОВ КУА" ОПТIМА-КАПIТАЛ"; 06.2012-07.2014- Директор казначейства та
фiнансовий iнститутiв ПАТ "Комерцiйний банк "НАДРА"; 10.2014-09.2015 - радник Голови
Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ"; 09.2015- т.ч. - заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi Статутом ПАТ "БАНК СIЧ" та
внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "БАНК СIЧ".
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначення на посаду заступника Голови Правлiння вiдбулось 24 вересня 2015р. Згоди на
розкриття iнформацiї про її заробiтну плату посадовою особою не надано. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв
посадова особа обiймала посади:07.2008-12.2011- заступник Голови Правлiння ПАТ "БМ
БАНК";03.2012-06.2012- виконавчий директор ТОВ КУА" ОПТIМА-КАПIТАЛ";06.2012-07.2014Директор казначейства та фiнансовий iнститутiв ПАТ "Комерцiйний банк "НАДРА";10.201409.2015 - радник Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ". Згоди на розкриття паспортних даних
фiзичною особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

1

2

Голова
Спостережної
Ради

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Раздорожний Валерiй
Вiкторович

нд нд нд

58000000

48.33

58000000

0

0

0

Голова Ревiзiйної
Комiсiї

Баланда Олег Iванович

нд нд нд

37000000

30.83

37000000

0

0

0

член
Спостережної
ради ПАТ "БАНК
СIЧ"

Мельник Андрiй
Павлович

нд нд нд

11000000

9.17

11000000

0

0

0

106000000

88.33

106000000

0

0

0

Усього

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

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Раздорожний Валерiй
Вiкторович

нд нд нд

58000000

Баланда Олег Iванович

нд нд нд

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

48.33

58000000

0

0

0

37000000

30.83

37000000

0

0

0

95000000

79.17

95000000

0

0

0

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

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

Опис

чергові

позачергові

X
16.04.2015
79.17
16 квiтня 2015 року вiдбулись рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ».
Порядок денний:
1.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
2.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
3.Порядок проведення Загальних зборiв та затвердження порядку денного Загальних зборiв
Акцiонерiв.
4.Звiт Спостережної ради та Звiт про корпоративне управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк. Про
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради та Звiту про корпоративне
управлiння ПАТ «БАНК СIЧ».
5.Звiт Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ».
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ».
7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
8.Затвердження аудиторського звiту за результатами перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК
СIЧ» за 2014 рiк.
9.Розподiл прибутку за 2014 рiк. Затвердження рiшення про виплату та розмiр дивiдендiв, строку та
порядку їх виплати.
10.Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
11.Про обрання Голови та членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ», затвердження умов
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Членами Спостережної ради.
12.Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв «БАНК СIЧ».
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв не надавались.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили обрати Головою Загальних зборiв
Кацан Т.К. (представник Акцiонера Раздорожного В.В.), секретарем – корпоративного секретаря
ПАТ «БАНК СIЧ» Хомович I.М.
З другого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї – Хомович I.М.; член Лiчильної Комiсiї – Матющенко О.I.
З третього питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили затвердити оголошений порядок
денний Загальних зборiв акцiонерiв
З четвертого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту
Спостережної ради та Звiту про корпоративне управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» та Звiт про корпоративне управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за
2014 рiк.
З п"ятого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З шостого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З сьомого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть
ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З восьмого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили затвердити аудиторський звiт за
результатами перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З дев"ятого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили спрямувати 5% чистого прибутку
ПАТ «БАНК СIЧ» до Резервного фонду вiдповiдно до вимог Статуту та законодавства України.
Суму чистого прибутку за 2014 рiк, що залишиться пiсля вiдрахування 5% до резервного фонду
залишити в розпорядженнi ПАТ »БАНК СIЧ».
З десятого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили припинити повноваження:
Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного В.В.
Членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Ситника М.М. та Гордеєва I.В.
З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили обрати новий склад

Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» у складi Раздорожний В.В., Ситник М.М. , Гордеєв I.В.,
Мельник А.П., Губанов О.В.
Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного В.В., затвердити умови
трудових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ»,
уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В. пiдписати вказанi договори.
З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборiв вирiшили затвердити в новiй редакцiї
Статут, Положення про Правлiння, Положення про Спостережну раду, Положення про Загальнi
збори ПАТ «БАНК СIЧ».

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному роцi не приймалось

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IВI-Рейтинг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Голосiївський Київ Горького, 172, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

044 362-90-84

Факс

044 521-20-15

Вид діяльності

послуги з рейтингування

Опис

Вiдповiдно до укладеного договору ТОВ "IВI-Рейтинг" надає послуги
з рейтингування банку

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей 271
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

044 585-42-40

Вид діяльності

банкiвська дiяльнiсть

Опис

ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках" надає ПАТ "БАНК СIЧ" послуги з обслуговування
кореспондентського рахунку, обслуговування в системi iнтернетбанкiнгу, клiрингове обслуговування та обслуговування в системi
iнтернет-клiрингу.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01024 Україна м. Київ Печерський Київ Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей 390872
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2010

Міжміський код та телефон

044 277-50-00

Факс

044 277-50-01

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" надає
послуги ПАТ "БАНК СIЧ" iз включення цiнних паперiв до бiржового
списку.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонернеого товариство "Промiнвестбанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00039002

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Шевченка, 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей 286518
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

044 364-67-77

Факс

044 364-67-77

Вид діяльності

депозитарнi послуги

Опис

На пiдставi укладеного договору про депозитарне обслуговування
ПАТ Промiнвестбанк надає депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "СК "Еталон-Полiс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31512057

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Прорiзна, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 547156
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2010

Міжміський код та телефон

044 246-46-63

Факс

044 246-46-63

Вид діяльності

страовi послуги

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Надiйна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

34350924

Місцезнаходження

04114 Україна м. Київ Оболонський Київ Полупанова, 17

Номер ліцензії або іншого документа на цей 284212
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.12.2013

Міжміський код та телефон

044 428-14-19

Факс

044 428-14-19

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

02121 Україна м. Київ Дарницький Київ Харкiвське шосе, 201/203

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

044 393-26-87

Факс

044 370-30-45

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Спостережною Радою Банку прийнято рiшення щодо перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку аудиторською фiрмою Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО»

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)279-65-40

Факс

(044)279-13-22

Вид діяльності

депозитарнi послуги

Опис

Проведення депозитарних операцiй за розпорядженнями емiтента
(адмiнiстративнi операцiї, облiковi операцiї, iнформацiйнi операцiї);
послуги акцiонерам, якi сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй емiтента. Згiдно Правил Центрального депозитарiю
цiнних паперiв зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку України 1 жовтня 2013 року ПАТ
«Нацiональний депозитарiй України» є Центральним депозитарiєм.
Згiдно Статтi 29. Закону України «Про депозитарну систему України»
вiд 6 липня 2012 року iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на

провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не
видається.
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ―АРТА Цiннi Папери‖
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32709075

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Музейний, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 580182
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.02.2012

Міжміський код та телефон

044 494-44-43

Факс

044 494-44-43

Вид діяльності

брокерськi послуги

Опис

ТОВ "АРТА Цiннi папери" надає брокерськi послуги на ринку цiнних
паперiв

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

34807946

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Димитрова, 5Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 500095
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2009

Міжміський код та телефон

044 5229244

Факс

044 5229244

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй

Повне найменування юридичної особи або Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова Компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "IнтерЕксперес""
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33097568

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський Київ вул. Володимирська, 63

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ№520974
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.02.2010

Міжміський код та телефон

044 287 47 16

Факс

044 287 47 16

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "КБ "ГЛОБУС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35591059

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ пр. Куренiвський, 19/5

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263375
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 392 00 00

Факс

(044) 545 63 51

Вид діяльності

депозитарнi послуги

Опис

На пiдставi укладеного договору про депозитарне обслуговування
ПАТ КБ ГЛОБУС надає депозитарнi
послуги

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.12.2010

1217/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000104103

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1

120000000

120000000

100

Акцiї ПАТ "БАНК СIЧ" випущенi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Станом на 01.01.2016 року акцiї ПАТ "БАНК СIЧ" включенi до бiржового списку Фондової бiржi ПФТС.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

188/2/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

20

щоквартально

104058

04.12.2016

29.11.2011

Опис

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

Станом на 01.01.2016 р. облiгацiї вiдсотковi iменнi звичайнi серiї А загальною номiнальною вартiстю 50 млн. грн не перебувають в обiгу.
Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску - право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних
паперiв серед визначеного кола осiб (iнвесторiв); право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; право на отримання
доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; право подавати Емiтенту облiгацiї для
дострокового викупу вiдповiдно до умов їх обiгу.
Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску:
Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом виключно у нацiональнiй валютi України вiдповiдно до чинного законодавства України.Власник облiгацiй
зобов`язаний до 12-00 години в перший день початку погашення облiгацiй, перерахувати належнi йому облiгацiї зi свого особистого рахунку в цiнних паперах

на рахунок Емiтента в Депозитарiї. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу за двадцятий вiдсотковий перiод здiйснюються Емiтентом на пiдставi
Зведеного облiкового реєстру, який формується Депозитарiєм пiсля закiнчення операцiйного дня, що передує дню початку погашення облiгацiй та виплати
вiдсоткового доходу за двадцятий вiдсотковий перiод. Зведений облiковий реєстр надається Емiтенту Депозитарiєм.У разi вiдсутностi у зведеному облiковому
реєстрi даних щодо реквiзитiв, по яким повинно бути здiйснено погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу за восьмий вiдсотковий перiод, належна
сума депонується на рахунку Емiтента до особистого звернення власникiв облiгацiй. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску (серiї) облiгацiй; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення
емiтентом дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення: Емiтент має право
прийняти рiшення про анулювання повнiстю викуплених облiгацiй (серiї А). У такому випадку, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
зупиняє обiг облiгацiй, пiсля чого здiйснює скасування реєстрацiї випуску облiгацiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй. Дiї, якi
провадяться у разi несвоєчасного подання облiгацiй для погашення (дострокового погашення) випуску (серiї) облiгацiй: У разi, якщо власник облiгацiй на дату
початку погашення облiгацiй не перерахував належнi йому облiгацiї зi свого особистого рахунку в цiнних паперах на рахунок Емiтента в Депозитарiї, або, якщо
наданий Депозитарiєм Зведений облiковий реєстр не мiстить вiдомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емiтент повинен здiйснити перерахування
грошових коштiв за погашеними облiгацiями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емiтента. Вiдсотки за облiгацiями за
час, що минув з дати початку погашення облiгацiй до дати безпосередньої виплати, Емiтентом не нараховуються та не виплачуються. Порядок оголошення
емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту. У разi неплатоспроможностi емiтента облiгацiй виплатити Власникам облiгацiй
вiдсотковий дохiд у строки, встановленi умовами розмiщення облiгацiй, та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки передбаченi
умовами розмiщення облiгацiй, емi¬тент публiкує повiдомлення про таку неспроможнiсть на сайтi банку, не менш як за 20 календарних днiв до початку строку
погашення та виплати вiдсоткового доходу. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури,
повне або часткове задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiд¬повiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та
визнання його банкрутом».
Вiiдсоткова ставка за облiгацiями на дев"ятий-дванадцятий вiдсотковi перiоди встановлена в розмiрi 20,0% (двадцять) вiдсоткiв рiчних. Вiдсоткова ставка за
облiгацiями серiї А на тринадцятий-шiстнадцятий та сiмнадцятий-двадцятий вiдсотковi перiоди встановлюється Спостережною Радою Емiтента вiдповiдно до
кон'юнктури ринку, i не може бути меншою за облiкову ставку Нацiонального банку України станом на дату прийняття рiшення.
Емiтент розмiстиd iнформацiю про встановлену вiдсоткову ставку на сiмнадцятий-двадцятий вiдсотковi перiоди на сайтi Емiтента: www.sichbank.com в такi
термiни:
перiод дата
17-20 07.11.2015
Облiгацiї серiї А ПАТ "БАНК СIЧ" є незабезпеченими.
Станом на кiнець звiтного перiоду облiгацiї серiї А не перебувають у процесi розмiщення.
Станом на 01.01.2016 року облiгацiї ПАТ "БАНК СIЧ" серiя А включенi до бiржового списку ПФТС.
Депозитарiй: Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 35917889, мiсцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй
Вал, 17/8.
Цiннi папери емiтента не перебувають в обiгу за межами України.

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ" (далi - Банк) є унiверсальною фiнансовокредитною установою та здатен надавати широкий спектр банкiвських послуг корпоративним та
приватним клiєнтам. Банк стабiльно розвивається, демонструючи постiйнi темпи зростання за
обсягом послуг, що надаються та основними фiнансовими показниками.
Основнi види дiяльностi Банку за КВЕД: 64.19 - Iнше грошове посередництво.
Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам
на територiї України.
ПАТ «БАНК СIЧ» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi:
Лiцензiї (дозволи), на пiдставi яких Банк здiйснював свою дiяльнiсть у звiтному перiодi:
- Банкiвська лiцензiя №260 вiд 22.11.11 на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї не
обмежений.
- Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй №260 вiд 22.06.12. Термiн дiї не
обмежений.
- Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №260 вiд 22.06.12. Термiн дiї
не обмежений.
- Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiя АГ № 579836 вiд
25.08.2011р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Термiн дiї до 25.08.2016р.
- Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiя АГ № 579838 вiд
25.08.2011р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть. Термiн дiї до 25.08.2016р.
Види дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати банк:
1. На пiдставi отриманої Банкiвської лiцензiї Банк має право надавати наступнi послуги:
- залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних
i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
2. На пiдставi отриманої Генеральної лiцензiї та додатку до неї Банк має право здiйснювати
наступнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв
у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;

- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу II "Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй",
затвердженого Постановою Нацiонального банку України № 281 вiд 15.08.2011р.;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не
зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу II "Положення про порядок надання банкам i
фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй", затвердженого
Постановою Нацiонального банку України № 281 вiд 15.08.2011р.
Мета (цiлi) господарської дiяльностi
Метою створення Банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських
послуг високої якостi фiзичним та юридичним особам незалежно вiд форми власностi та
пiдпорядкування.
ПАТ "БАНК СIЧ" реалiзує стратегiю щодо свого розвитку – зростає кредитний портфель
корпоративного бiзнесу, активно впроваджуються новi, затребуванi ринком послуги, планомiрно
зростає обсяг довгострокових депозитiв. У найближчих планах банку проекти, що пов’язанi з
фiнансуванням середнього та малого бiзнесу.
Банк планує дотримуватись середньо ринкового рiвня процентних ставок по активно-пасивних
операцiях, оскiльки ступiнь еластичностi попиту на цi послуги достатньо високий. Щодо галузевої
структури, то в структурi клiєнтiв суб'єктiв господарської дiяльностi переважатимуть
представники галузi оптової та роздрiбної торгiвлi, виробництва харчових продуктiв; виробництва
готових металевих виробiв; медичної технiки; меблiв; пiдприємства, що надають послуги у сферах
права та бух.облiку; будiвельнi компанiї; фiзичнi особи суб'єкти пiдприємницької дiяльностi та iн.
Виходячи з основних засад побудови стратегiї Банку основними прiоритетними напрямками
дiяльностi Банку є:
- кредитування юридичних осiб;
- розрахунково-касове обслуговування юридичних осiб;
- кредитування фiзичних осiб;
- розрахунково-касове обслуговування фiзичних осiб;
- залучення вкладiв фiзичних осiб;
- залучення вкладiв юридичних осiб;
- операцiї з безготiвкового обмiну валюти за дорученням клiєнтiв.
Банк планує надавати широкий спектр послуг клiєнтам, але викладенi напрямки є визначальними,
з точки зору впливу на баланс та фiнансовий результат Банку.
Протягом звiтного перiоду Банк не припиняв здiйснення наявних видiв дiяльностi. Послуги Банку
спрямованi на максимальне задоволення потреб iснуючих та потенцiйних клiєнтiв у банкiвських
сервiсах. У 2015 роцi однiєю з прiоритетних сфер дiяльностi було кредитування корпоративних
клiєнтiв. Кредитний портфель Банку диверсифiкований, по можливостi, в галузевому розрiзi та
рiзноманiтний за формами кредитування.
. Основнi ризики, що супроводжують дiяльнiсть Банку: ризик лiквiдностi, процентний ризик,
валютний ризик, ринковий ризик, кредитний ризик. Зменшення ризизкiв вiдбувається шляхом
повного та всеохоплюючого вимiрювання, iнтегрованого управлiння, своєчасного прийняття
iнформацiї та адекватностi прийняття рiшень. Враховуючи це, у своїй дiяльностi Банк прагне

оптимiзувати спiввiдношення мiж фiнансовими ризиками та доходами, мiнiмiзуючи ризик, який
необхiдно прийняти для забезпечення бажаного рiвня дохiдностi. Нефiнансовi ризики Банк
визначає як ймовiрнiсть прямих або непрямих втрат, що виникають в результатi порушень чи
неадекватностi внутрiшнiх процесiв, помилок або шахрайства персоналу, помилок у комп'ютерних
системах, а також пiд впливом рiзноманiтних зовнiшнiх факторiв. До нефiнансових ризикiв
належать операцiйнi ризики, бiзнес-ризики (у тому числi стратегiчний ризик) та ризики
нормативно-правової невiдповiдностi.
Метою Банку при управлiннi нефiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя. В процесi управлiння як
фiнансовими, так i нефiнансовими ризиками Банк систематично здiйснює їх монiторинг, а також
вiдслiдковує змiни факторiв внутрiшнього та зовнiшнього середовища, що можуть вплинути на
ризикову експозицiю Банку. Регулярна оцiнка та аналiз ризикiв дозволяють Банку своєчасно
коригувати їх рiвень, знижуючи або оптимiзуючи його за допомогою таких методiв управлiння
ризиками, як диверсифiкацiя та лiмiтування. Захистом дiяльностi Банку займається Управлiння
безпеки, захистом дiяльностi Банку вiд можливих ризикiв займається Управлiння ризикiв. В
рамках загальнобанкiвської стратегiї розвитку та основних напрямiв дiяльностi Банку
прiоритетними напрямами стратегiчної полiтики є капiталiзацiя Банку, пiдтримання лiквiдностi на
належному рiвнi, покращення якостi кредитного портфелю, скорочення операцiйних та
оптимiзацiя адмiнiстративних витрат, використання ресурсiв Банку в стратегiчно обґрунтованих i
високоефективних проектах, пiдвищення якостi та надiйностi фiнансових операцiй, встановлення
довготривалих вiдносин з клiєнтами, iндивiдуальний пiдхiд до обслуговування VIP–клiєнтiв,
трансформацiя бiзнесу, спрямована на стандартизацiю та централiзацiю банкiвських процесiв,
формування позитивного сприйняття Банку суспiльством, зростання привабливостi Банку для
клiєнтiв.
Головним напрямком стратегiчної полiтики на 2016 рiк та на наступнi роки є змiцнення надiйностi
та фiнансової стiйкостi Банку, послiдовне покращення позицiй Банку на ринку банкiвських послуг
за рахунок якостi, ефективностi та оперативностi обслуговування клiєнтiв. Iнтенсивний розвиток
Банку буде забезпечений iнвестицiями в банкiвську мережу, iнформацiйнi технологiї, розширення
спектру та пiдвищення якостi банкiвських послуг, пiдвищення конкурентоспроможностi
банкiвських продуктiв. Все це стане можливим внаслiдок подальшого полiпшення банкiвських
процесiв, посилення ролi структурних пiдроздiлiв Банку, як точок продажу, оптимiзацiї
операцiйної моделi, пiдвищення професiоналiзму та компетентностi персоналу, впровадження
нових ефективних методiв роботи з клiєнтами та пiдвищення якостi їх обслуговування,
ефективного використання задiяних iнвестицiй, кредитних ресурсiв, капiтальних вкладень та
людського капiталу.
Органiзацiйна структура ПАТ "БАНК СIЧ" забезпечує оптимальну органiзацiю роботи Банку та
базується на наступних принципах побудови: структура вiдображає цiлi та завдання Банку,
забезпечує оптимальний розподiл обов'язкiв мiж органами управлiння i окремими працiвниками,
що забезпечує творчий характер роботи та нормальне навантаження, а також необхiдний рiвень
спецiалiзацiї, структура управлiння адекватна соцiально-культурному середовищу Банку.
Органами управлiння Банку, вiдповiдно до Статуту Банку, є: Загальнi збори акцiонерiв,
Спостережна рада, Правлiння; органами контролю: Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього
аудиту Банку.
До структури Банку входить:
- Головне операцiйне управлiння (органiзацiя та забезпечення операцiйної роботи, своєчасного та
якiсного розрахунково-касового обслуговування);
- Казначейство (координацiя дiяльностi Банку на рiзних сегментах фiнансового ринку та ринку
капiталiв з метою пiдтримання належного рiвня лiквiдностi та платоспроможностi Банку);
- Управлiння ризик-менеджменту (забезпечення ефективного управлiння активами i пасивами
банку, управлiння банкiвськими ризиками, аналiз та оцiнка ринкових ризикiв з метою пiдтримки їх
на прийнятному банком рiвнi вiдповiдно до визначеної стратегiї та полiтики банку в цiлому);
- Управлiння iнформацiйних технологiй (формування та реалiзацiя єдиної науково-технiчної

полiтики та методологiї автоматизованого оброблення банкiвської iнформацiї, визначення
перспектив розвитку Банку в галузi iнформацiйних технологiй, розробка та реалiзацiя
комплексних програм автоматизацiї дiяльностi Банку);
- Управлiння кредитних операцiй (забезпечення органiзацiї та супроводу кредитного процесу);
- Управлiння операцiй з цiнними паперами (органiзацiя iнвестицiйної дiяльностi, залучення та
розмiщення ресурсiв шляхом випуску облiгацiй влласного боргу, формування та обслуговування
портфелю цiнних паперiв, обслуговування акцiонерного капiталу);
- Управлiння фiнансового монiторингу;
- Управлiння валютного контролю;
- Служба внутрiшнього аудиту (забезпечення надiйного контролю за дотриманням структурними
пiдроздiлами Банку вимог законiв України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, а також постанов i розпоряджень Спотсережної Ради
i Правлiння Банку);
- Управлiння платiжних карток;
- Управлiння бек-офiсу;
- Юридичне управлiння;
- Служба банкiвської безпеки;
- Вiддiл управлiнської звiтностi;
- Управлiння платiжних карток;
- Управлiння розвитку банку;
- вiддiл супроводу казначейських операцiй;
- вiддiл внутрiшньобанкiвських операцiй;
- вiддiл звiтностi НБУ;
- вiддiл податкового облiку;
- загальний вiддiл.
У 2015 роцi Банком було вiдкрито 27 безбалансових вiддiлень. Станом на 01.01.2016р. Банк має 30
безбалансових вiддiлень:
№ п/п Назва вiддiлення Адреса (мiсцезнаходження)
1 Лiвобережне м. Київ, вул.Р. Окiпної,8
2 Здолбунiвське м. Київ, вул.Здолбунiвська,3
3 Днiпровське м. Київ, вул.Регенераторна,4
4 Столичне м. Київ, вул.Передова,21
5 Куренiвське м. Київ, пров.Балтийський,20
6 Деснянське м. Київ, вул.Братиславська,52
7 Борщагiвське (Аракс) м. Київ, вул. Кiльцова дорога, 110
8 Регiональна дирекцiя у м. Києвi м.Київ, вул. Вернадського, 4 а
9 Дарницьке м. Київ, вул.. Магнiтогорська, 1-А ( ТЦ"Даринок")
10 Набережне м. Київ, вул. Здолбунiвська , 7-Д
11 Петропавлiвське Київська обл., с.Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Петропавлiвська, 6,
цокольний поверх,(мебельный центр "4room")
12 Залiзничне м. Львiв, вул. Залiзнична, 10/6
13 Дрогобицьке м. Дрогобич,вул. Коновальця, 7/1
14 Франкiвське м. Львiв, вулиця академiка Є.Лазаренка, 1.
15 Стрийське Львiвська обл., м. Стрий, вулиця Львiвська 141.
16 Старосамбiрське Львiвська обл., Старосамбiрський р-н, м. Старий Самбiр, вул. Листопадова,
буд. 24.
17 Жовкiвське м. Львiв, вулиця Жовкiвська 16.
18 Шевченкiвське м. Львiв, вул. Миколайчука, 36-а.
19 Регiональна дирекцiя у м. Львовi м. Львiв, вул Перфецького , буд 7-а
20 Золочивське м. Золочив,вул. Пачовського, 7.
21 Промислове м.Львiв, вул. Данила Апостола, 10
22 Житомирське м. Житомир, вулиця Небесної Сотнi ( стара назва Московська),12
23 Богунське м. Житомир, вул. Ватутiна, 168-А/1, у примiщеннi Дилерського центру з продажу та

обслуговування автомобiлiв.
24 Регiональна дирекцiя у м. Черкаси м. Черкаси, вул.Смiлянська, 23
25 Сосновське м. Черкаси, вул. Лесi Українки, 21
26 Золотоноське м. Золотоноша, вул. Вiдродження, 16
27 Звенигородське м. Звенигородка, вул. Б. Хмельницького, 15/1
28 Уманське м. Умань,Ленiнградське шосе, 12
29 Ватутiнське Черкаська обл.,м. Ватутiне, вул. Дружби, буд. 7
30 Центральне Хмельницька обл., м. Кам"янець-Подiльський, вул. Грушевського, 34
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 110 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiснитцтвом (осiб) – 1
особа.
Фонд оплати працi – 14367,6 тис.грн.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 4 особи.
Змiни (збiльшення) чисельностi працiвникiв пов’язанi iз вiдкриттям нових вiддiлень банку.
Важливою складовою успiшного розвитку Банку в умовах сучасного ринку є формування команди
професiоналiв, якi об’єднанi загальною метою та мають високий рiвень мотивацiї щодо її
досягнення. Банк реалiзує основнi завдання кадрової полiтики шляхом поєднання трьох
складових: потужного менеджменту;ефективної органiзацiйної структури;цiльових кадрових
програм. Корпоративна культура Банку визначає наявнiсть загальних цiнностей, переконань, норм
та очiкувань. Вона пов’язує працiвникiв i Банк в єдину систему, дає працiвникам можливiсть
ототожнювати себе з Банком, виховувати почуття прихильностi, вiдповiдальностi за все що
вiдбувається, створює основу для стабiльностi, контролю i руху у єдиному напрямку.
Понад 90% працiвникiв Банку мають вищу освiту. Працiвники Банку постiйно пiдвищують рiвень
своєї квалiфiкацiї шляхом вiдвiдування семiнарiв, курсiв, тренiнгiв та проходження вiдповiдного
навчання. Практичне навчання, можливiсть опановувати новi напрямки за фахом i розвиватися в
професiйному планi – це перспектива i гарнi професiйнi обрiї для кожного з працiвникiв Банку. В
Банку дiють програми корпоративних та соцiальних заходiв для працiвникiв.
Основними цiнностями працiвникiв Банку є повага, довiра, свобода, прозорiсть, справедливiсть у
вiдносинах з колегами, iнвесторами, контрагентами та клiєнтами.
Емiтент не належить до буд-яких пiдприємств.
Станом на кiнець звiтного перiоду ПАТ "БАНК СIЧ" є членом:
1. Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi"; адреса: 49000,м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Опис: Асоцiацiя є єдиною саморегульованою органiзацiєю для торговцiв цiнними паперами,
учасником якої Банк, як торговець цiнними паперами, повинен бути.
Функцiї Асоцiацiї:
- створення та розвиток ефективного саморегулювання черезвстановлення i впровадження високих
стандартiв професiйної вiдповiдальностi для всiх Членiв Асоцiацiї, а також керiвникiв
ЧленiвАсоцiацiї та працiвникiв, якi безпосередньо здiйснюють операцiї зцiнними паперами,
уповноваженi представляти iнтереси ЧленаАсоцiацiї, вести переговори та робити заяви вiд iменi
Члена Асоцiацiї;
- представництво та захист iнтересiв Членiв Асоцiацiї та фахiвцiв Членiв Асоцiацiї в органах
державної влади та управлiння,
- надання iнформацiйної, методичної, правової, методологiчної, технiчної пiдтримки Членам
Асоцiацiї, - впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж Членами Асоцiацiї,
Членами Асоцiацiї та їх Клiєнтами,
- професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв Членiв Асоцiацiї, уповноважених
здiйснювати операцiї з цiнними паперами,
- розробка та контроль за дотриманням Правил Асоцiацiї Членами Асоцiацiї та фахiвцями Членiв
Асоцiацiї,

- iнформування Членiв Асоцiацiї стосовно законодавства про цiннiпапери та про всi змiни, що
вносяться або планується внести до нього;
- забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi професiйнихучасникiв ринку цiнних
паперiв; - iнiцiювання вдосконалення законодавства України про цiннi папери тафондовий ринок;
- розробка та впровадження заходiв щодо захисту правiнвесторiв на ринку цiнних паперiв.
Банк, як член Асоцiацii "Українськi фондовi торговцi" має право:
- брати участь в упpавлiннi Асоцiацiєю;
- на пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а
також переважного користування послугами, технiчними засобами i системами Асоцiацiї тощо;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї;
- у випадку лiквiдацiї Асоцiацiї, отримати майно, тимчасово передане останнiй на договiрних
засадах;
- використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до стандартiв етичної i професiйної
поведiнки.
Банк є членом Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" i зобов’язаний:
- виконувати вимоги чинного законодавства про цiннi папери;
- сприяти досягненню мети Асоцiацiї, передбаченої Установчим договором та Статутом Асоцiацiї;
- своєчасно i в повному обсязi сплачувати членськi внески;
- не розголошувати надану йому iнформацiю, яка має конфiденцiйний характер стосовно Асоцiацiї
або будь-кого з її членiв; - не допускати випадкiв зловживання належнiстю до Асоцiацiї;
- своєчасно та в повному обсязi надавати Асоцiацiї звiтнiсть, документи та iнформацiю щодо своєї
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбаченi правилами та положеннями
Асоцiацiї;
- забезпечувати вiдкритiсть iнформацiї для перевiрок, що проводяться Асоцiацiєю, здiйснення
контролю Асоцiацiї. Банк є членом Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi» з вересня 2011 р.
Частки iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному капiталi Банку немає.
2. Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб; адреса:01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б
Опис: Фонд є установою, що виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних
осiб та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку.
Фонд є юридичною особою публiчного права.
Фонд заснований з метою захисту прав та законних iнтересiв вкладникiв банкiв.
Основним завданням Фонду є забезпечення функцiонування системи гарантування вкладiв
фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку.
На виконання свого основного завдання Фонд здiйснює такi функцiї:
1) веде реєстр учасникiв Фонду;
2) акумулює кошти, отриманi з джерел, визначених статтею 19 Закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб», здiйснює контроль за повнотою i своєчаснiстю
перерахування зборiв кожним учасником Фонду;
3) iнвестує кошти Фонду в державнi цiннi папери України;
4) здiйснює заходи щодо органiзацiї виплат вiдшкодувань за вкладами в разi прийняття рiшення
про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;
5) здiйснює регулювання участi банкiв у системi гарантування вкладiв фiзичних осiб;
6) бере участь в iнспекцiйних перевiрках проблемних банкiв за пропозицiєю Нацiонального банку
України;
7) застосовує до банкiв та їх керiвникiв вiдповiдно фiнансовi санкцiї i накладає адмiнiстративнi
штрафи;
8) здiйснює процедуру виведення неплатоспроможних банкiв з ринку, у тому числi шляхом
введення тимчасової адмiнiстрацiї та здiйснення лiквiдацiї банкiв, органiзовує вiдчуження активiв
i зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та
продаж перехiдного банку;
9) здiйснює перевiрки банкiв щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб;

10) надає фiнансову пiдтримку приймаючому банку;
11) здiйснює прогнозування потенцiйних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банкiв з
ринку та вiдшкодування коштiв вкладникам.
3. Асоцiацiї Нацiональна група членiв та користувачiв SWIFT "УкрСвiфт"; адреса: 04053, м. Київ,
вул. Обсерваторна, 21-А Опис: Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ
iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСвiфт вiдбулася в червнi
2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними
повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом.
Цiлi Асоцiацiї:
- iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та
комунiкацiй;
- формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на
Українi;
- представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами
СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах;
- координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у
СВIФТ;
- спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ;
- участь у розробцi нових фiнансових стандартiв;
- iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi
стосуються передачi фiнансової iнформацiї;
- органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ;
- органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та
користувачiв СВIФТ в Українi;
- органiзацiя процедур ввозу/вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання.
4. ПАТ "БАНК СIЧ" є учасником платiжної системи УкрКарт.
Платiжна система УкрКарт – це спiльний проект, створений зусиллями її банкiв-учасникiв, який
дозволяє банкам реалiзувати себе у картковому бiзнесi в якостi повноправного учасника ринку. З
першого ж дня роботи у платiжнiй системi банк починає працювати на себе, зникає потреба в
реалiзацiї агентських схем. Банк починає емiсiю власних карток, якi приймаються в усiх регiонах
України на спiльнiй iнфраструктурi платiжної системи УкрКарт.
Структура платiжної системи УкрКарт
До складу платiжної системи входять платiжна органiзацiя, головний процесинговий центр
УкрКарт, розрахунково-клiринговий центр, розрахунковий банк, банки-учасники, держателi
платiжних карток , ретейлери та технологiчнi партнери.
Функцiї учасникiв платiжної системи
Платiжна органiзацiя УкрКарт:
-виконує загальне управлiння платiжною системою;
-визначає порядок розрахункiв за операцiї iз застосуванням платiжних карток та вiдповiдає за їх
виконання;
-здiйснює контроль за виконанням учасниками платiжної системи своїх зобов`язань;
-забезпечує нормативно-правове функцiонування платiжної системи.
Процесинговий центр УкрКарт - Головний процесинговий центр платiжної системи:
-виконує процесингове обслуговування банкiв-учасникiв УкрКарт;
-здiйснює маршрутизацiю запитiв/вiдповiдей на авторизацiю вiд/до iнших процесингових центрiв;
-проводить сертифiкацiю уповноважених процесингових центрiв;
-супроводжує бази даних банкiв-учасникiв та здiйснює взаємодiю з iншими учасниками за
встановленим регламентом.

Розрахунково-клiринговий центр:
-формує клiрингову звiтнiсть для проведення взаєморозрахункiв мiж учасниками платiжної
системи.
Розрахунковий банк
-вiдкриває кореспондентськi рахунки банкам-учасникам платiжної системи;
-здiйснює взаєморозрахунки мiж банками за iнформацiєю, яку надає розрахунково-клiринговий
центр;
-формує лiмiт авторизацiї по коррахунках банкiв-учасникiв.
Функцiї розрахункового банку в платiжнiй системi УкрКарт виконує ПАТ Укргазбанк.
Банк – учасник платiжної системи:
-отримує Лiцензiї вiд платiжної органiзацiї;
-здiйснює емiсiю та/або еквайринг карток платiжної системи;
-розвиває платiжну систему банку на базi карткових продуктiв, сертифiкованих у платiжнiй
системi УкрКарт.
Держатель платiжної картки:
-використовує картки для проведення безготiвкових розрахункiв у пiдприємствах торгiвлi та для
одержання готiвки через банкомати та термiнальнi пристрої.
Ретейлер:
-здiйснює прийом карток платiжної системи для розрахункiв за наданi товари та послуги пiд
забезпечення банка-еквайра.
Технологiчнi партнери
-уповноваженi платiжною системою постачальники обладнання, виробники пластикових карток,
провайдери зв`язку, тощо.
Вiдносини мiж учасниками платiжної системи регулюються договорами. Усi права, обов`язки та
функцiї кожного з учасникiв визначено правилами платiжної системи. Правила платiжної системи
УкрКарт вiдповiдають вимогам законодавства України та Постановам НБУ, що регламентують
роботу платiжних систем. ―Положення про платiжну систему УкрКарт" узгоджене з Нацiональним
банком України у вереснi 2000 року. При складаннi Правил роботи Платiжної системи УкрКарт,
був використаний досвiд роботи мiжнародних платiжних систем, що дозволило, по-перше,
уникнути помилок при формуваннi платiжної системи УкрКарт, по-друге, полегшує банкам –
учасникам УкрКарт подальшу iнтеграцiю з мiжнародними платiжними системами.
5. ПАТ "БАНК СIЧ" є афiлiйованим членом компанiї MasterCard.
MasterCard Worldwide (NYSE: MA) — мiжнародна платiжна система, що об'єднує 22 тисячi
фiнансових установ в 210 країнах свiту. Штаб-квартира компанiї знаходиться в Нью-Йорку, США.
Близько 26 % платiжних карт свiту припадає на долю MasterCard, 57 % володiє свiтовий лiдер
VISA, третя система, American Express, — трохи бiльше, нiж 13 %.
Заснована в 1966 р. в результатi угоди мiж кiлькома американськими банками щодо утворення
асоцiацiї пiд назвою Interbank Card Association. В 1968 р. була укладена перша мiжнародна угода з
мексиканським банком Banko Nacional. В цьому ж роцi була укладена угода i з європейською
системою Eurocard, що поклала початок стратегiчному партнерству мiж асоцiацiями MasterCard
International i Europay International. Сучасна назва системи була прийнята в 1979 р. Учасники
платiжної системи MasterCard International пропонують широкий вибiр карткових фiнансових

продуктiв для фiзичних та юридичних осiб. Управлiння асоцiацiєю MasterCard International
вiдбувається її учасниками. З метою координацiї та управлiння глобальним бiзнесом, забезпечення
просування на ринках брендiв платiжної системи, розробки i провадження нових технологiй та
стандартiв була заснована неприбуткова (некомерцiйна) неакцiонерна корпорацiя MasterCard
International Incorporated.
Бiзнес-iнтереси платiжної системи MasterCard International подiляються на 5 регiонiв:
Азiатсько-Тихоокеанський регiон;
Пiвнiчноамериканський регiон;
Європейський, Близькосхiдний i Африканський регiони;
Латиноамериканський регiон;
Регiон Карибського басейну.
MasterCard International Corporation володiє 51 % активiв компанiї Cirrus Systems Incorporated, 51 %
акцiй компанiї Mondex International, а також 50 % активiв Maestro International (спiльному
пiдприємствi з Europay International S.A.)
Корпорацiя MasterCard International Incorporated i учасники платiжної системи MasterCard
International беруть активну участь в розробцi i впровадженнi технологiй i стандартiв
мiкропроцесорних карт, а також в просуваннi карт в якостi iнструменту безпечних платежiв на
ринку електронної комерцiї. З цiєю метою платiжна система бере участь в роботi кiлькох
мiжнародних консорцiумiв та форумiв, якi працюють над впровадженням стандартiв
багатофункцiональних мiкропроцесорних карт. В наш час[Коли?] учасники платiжної системи
приступили до реалiзацiї програм переводу карткових портфелiв на чiповi технологiї.
MasterCard є основним конкурентом платiжної системи VISA.
Протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами,
установами, органiзацiями. Станом на 31.12.2015 року та протягом звiтного перiоду Банк не
приймав участi у спiльнiй дiяльностi. Протягом звiтного перiоду створення дочiрнiх пiдприємств
Банку або набуття пiдприємством статусу залежного вiд Банку не вiдбувалось.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не мали мiсце протягом звiтного
перiоду.
Нарахування амортизацiї за кредитно-депозитними операцiями та операцiями з цiнними паперами
здiйснюється за методом ефективної ставки вiдсотка.
Метод оцiнки вартостi запасiв - метод "ФIФО".
Протягом звiтного перiоду Банк продовжував здiйснювати свою основну дiяльнiсть вiдповiдно до
отриманих лiцензiй згiдно чинного законодавства України. У звiтному перiодi суттєвих змiн у
фiнансово-господарськiй дiяльностi Банку не вiдбувалося. У майбутньому планується розширення
спектру послуг, збiльшення обсягiв та покращення якостi послуг наданих клiєнтам, залучення
нових клiєнтiв, пiдвищення якостi активiв та подальша капiталiзацiя Банку. Ефективнiсть обраної
Банком стратегiї та успiшнiсть впровадження нових банкiвських продуктiв та послуг
пiдтверджується збiльшенням кiлькостi приватних, корпоративних клiєнтiв та кiлькiсних
показникiв дiяльностi Банку.
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
З урахуванням розподiлу фiнансових iнструментiв за категорiями їх визнання в фiнансовiй
звiтностi вони подiляються на:
Фiнансовi активи:
- готiвковi кошти та їх еквiваленти;

- торговi фiнансовi активи;
- кошти, що розмiщенi в банках;
- кредити та дебiторська заборгованiсть;
- цiннi папери для продажу;
- цiннi папери, що утримуються до погашення.
Фiнансовi зобов’язання:
- кошти банкiв;
- кошти клiєнтiв;
- випущенi борговi цiннi папери;
- торговi фiнансовi зобов’язання;
Банк оцiнює фiнансовий актив (зобов’язання) пiд час первiсного визнання за справедливою
вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв
або вкладiв (депозитiв).
Банк оцiнює кредити, вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю
з використанням ефективної ставки вiдсотка.Ефективна ставка вiдсотка застосовується для:
а) оцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, а саме:
кредитiв, вкладiв (депозитiв), боргових цiнних паперiв;
б) визнання процентних доходiв (витрат);
в) дисконтування очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв для розрахунку зменшення
корисностi активiв.
Банк розраховує ефективну ставку вiдсотка пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту
на основi очiкуваних потокiв грошових коштiв i використовує її протягом строку дiї за
виключенням:
а) фiнансових активiв та зобов’язань з плаваючою ставкою, що змiнюється залежно вiд коливань
ринкових ставок або змiни кредитного спреду;
б) фiнансового зобов’язання, яке зазнало суттєвих змiн умов договору, що призвели до погашення
цього фiнансового зобов’язання та визнання нового.
Витрати на операцiю, що безпосередньо пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту
включаються до суми дисконту(премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Витрати на операцiю не
включаються в дисконт або премiю за борговими цiнними паперами, а також не включаються
адмiнiстративнi витрати. Витрати на операцiї, що будуть понесенi у результатi передавання або
вибуття фiнансового iнструменту, не включаються у розрахунок ефективної ставки вiдсотка.
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних
доходiв (витрат) та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв (витрат) за
фiнансовими iнструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номiнальною вартiстю (без
дисконту або премiї), вiдображаються за рахунками з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у
кореспонденцiї з рахунками з облiку процентних доходiв (витрат).
За фiнансовими iнструментами Банк визначає справедливу вартiсть вiдповiдно до вимог
Мiжнародного Стандарту бухгалтерського облiку № 39, крiм:
- вкладень у дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, якi облiковуються за вимогами МСБО
27,28,31 за винятком переведення їх до портфелю на продаж;
- прав та зобов’язань за угодами про оренду (крiм випадкiв, зазначених в МСБО 39);
- фiнансових iнструментiв, випущених Банком, якi вiдповiдають визначенню iнструменту власного
капiталу вiдповiдно до вимог МСБО 32 (наприклад акцiї, );
- обов’язання за позиками Банку, якi Банк облiковує на позабалансових рахунках. Такi
зобов’язання облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО 37.
Справедлива вартiсть за фiнансовим активом (зобов’язанням), що облiковується за амортизованою
собiвартiстю, оцiнюється iз застосуванням первiсної ефективної ставки вiдсотка, оскiльки
дисконтування за поточною ринковою
ставкою вiдсотка фактично означало б застосування оцiнки за справедливою вартiстю до
фiнансових активiв (зобов’язань), оцiнених за амортизованою собiвартiстю.

Цiннi папери банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються
таким чином:
а) цiннi папери, якi облiковуються в торговому портфелi;
б) цiннi папери в портфелi банку на продаж;
в) цiннi папери в портфелi банку до погашення;
г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Загальнi принципи оцiнки та облiку цiнних паперiв у портфелях банку.
Основнi принципи оцiнки та облiку цiнних паперiв у портфелях банку визначенi облiковою
полiтикою Банку.
Первiсна оцiнка
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж
Придбанi цiннi папери в портфелi на продаж первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з
придбання таких цiнних паперiв.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, оприбутковуються за собiвартiстю їх придбання.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї,
збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Цiннi папери в портфелi Банку до погашення
Придбанi борговi цiннi папери у портфель до погашення вiдображаються в бухгалтерському
облiку за собiвартiстю в розрiзi таких складових:
- номiнальна вартiсть,
- дисконт або премiя,
- сума накопичених процентiв на дату придбання.
Витрати на операцiї, здiйсненi пiд час придбання боргових цiнних паперiв, уключаються у вартiсть
придбання та вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї).
Подальша оцiнка
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж
На дату балансу (на перше число наступного мiсяця) цiннi папери в портфелi на продаж
вiдображаються:
за справедливою вартiстю;
за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi - акцiї та
iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити
неможливо;
за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю та справедливою вартiстю за вирахуванням
витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що
переведенi в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 мiсяцiв;
за найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi
компанiї, що придбанi та утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв.
Для цiнного папера справедливою вартiстю є вартiсть, що визначена за його середньозваженою
котирувальною цiною покупця (цiною bid) за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв
(подiбних фiнансових iнструментiв) за останнiй бiржовий день на фондових бiржах.
При визначеннi справедливої вартостi цiнних паперiв прiоритет вiддається котируванням на
фондовiй бiржi «Перша фондова торгiвельна система» (ПФТС).
При необхiдностi (у разi вiдсутностi котирувань на ПФТС) можуть бути застосованi котирування
на iнших фондових бiржах.
Цiннi папери, що перебувають в обiгу бiльше нiж на однiй бiржi, пiд час розрахунку справедливої
вартостi оцiнюються за найменшим з котирувань.
До розрахунку справедливої вартостi приймаються котирування, що включенi до бiржового
списку бiржi.
У разi, якщо цiннi папери котируються на бiржах iнших держав, i через рiзницю в часi на дату

визначення банком справедливої вартостi (в останнiй робочий день мiсяця) ще невiдомi данi за
останнiй робочий день мiсяця на такiй бiржi, до розрахунку беруться данi за попереднiй робочий
день.
Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, тодi Банк застосовуєт для
визначення справедливої вартостi такi методи:
посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв,
банки використовують ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi подiбної
фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (поточна ринкова
ставка доходностi KIACR)
iншi методи, визначенi положенням «Про методику визначення справедливої вартостi та порядок
формування резервiв за цiнними паперами».
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, якi облiковувалися за собiвартiстю, у разi
наявностi критерiїв достовiрної оцiнки їх справедливої вартостi переводяться на оцiнку за
справедливою вартiстю в портфелi банку на продаж.
За борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж банк визнає процентнi доходи, у
тому числi процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї) з використанням ефективної
ставки вiдсотка. Вiд володiння цiнними паперами з невизначеним доходом банк отримує доходи у
виглядi дивiдендiв.
За борговими цiнними паперами окремо облiковуються дисконт або премiя в разi їх наявностi.
Дисконт або премiя за борговими цiнними паперами в портфелi на продаж амортизується
протягом перiоду з дати придбання до дати їх продажу за методом ефективної ставки вiдсотка.
Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї зменшує
процентний дохiд за цiнними паперами.
Амортизацiя дисконту (премiї) не здiйснюється для боргових цiнних паперiв, якщо величина
дисконту (премiї) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, нiж 1 % вiд суми номiналу. У
такому разi вся сума дисконту (премiї) збiльшує (зменшує) процентнi доходи пiд час первiсного
визнання цiнного папера.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти. Нарахування
процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на
мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його продажу. Сума
амортизацiї дисконту або премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв.
Цiннi папери в портфелi банку на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю,
пiдлягають переоцiнцi. Обов'язково на дату балансу результати переоцiнки вiдображаються в
капiталi банку.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть
яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на кожну наступну дату балансу за їх
собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
У разi переведення акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком з оцiнки за
справедливою вартiстю на оцiнку за собiвартiстю справедлива вартiсть цiнного папера на час
переведення стає його новою собiвартiстю.
Iнвестицiї в асоцiйованi (дочiрнi) компанiї, що придбанi або ранiше переведенi з метою продажу
протягом 12 мiсяцiв, але не проданi протягом 12 мiсяцiв, переводяться до iнвестицiй в асоцiйованi
(дочiрнi) компанiї та вiдображаються ретроспективно, тобто, починаючи з дати придбання
(переведення).
Цiннi папери в портфелi Банку до погашення
Банк постiйно на дату балансу оцiнює свiй намiр та змогу утримувати цiннi папери до погашення.
Пiсля первiсного визнання на кожну наступну дату балансу борговi цiннi папери в портфелi до
погашення на дату балансу вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю iз застосуванням
методу ефективної ставки вiдсотка.
Банк визнає дохiд та здiйснює амортизацiю дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами не
рiдше одного разу на мiсяць iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
За борговими цiнними паперами окремо облiковуються дисконт або премiя в разi їх наявностi.

Дисконт або премiя за борговими цiнними паперами в портфелi до погашення амортизується
протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка.
Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї зменшує
процентний дохiд за цiнними паперами. Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється одночасно з
нарахуванням процентiв.
Амортизацiя дисконту (премiї) не здiйснюється для боргових цiнних паперiв, якщо величина
дисконту (премiї) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, нiж 1 % вiд суми номiналу. У
такому разi вся сума дисконту (премiї) збiльшує (зменшує) процентнi доходи пiд час первiсного
визнання цiнного папера.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти. Нарахування
процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на
мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його погашення. Сума
амортизацiї дисконту або премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв.
Якщо умовами випуску боргових цiнних паперiв передбачено поступове або часткове погашення
їх номiналу, то нарахування процентiв та розрахунок ефективної ставки вiдсотка за цiнними
паперами здiйснюється з урахуванням такого зменшення номiналу цiнного папера.
У разi прийняття рiшення про переведення боргових цiнних паперiв у портфель до погашення
балансова вартiсть цiнного папера пiд час переведення надалi стає його новою амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка, розрахованої на час їх переведення.
Будь-яку рiзницю (дисконт або премiю) мiж новою амортизованою собiвартiстю за вирахуванням
нарахованих на час переведення процентiв та номiнальною вартiстю слiд амортизувати на решту
термiну дiї цiнного папера з використанням ефективної ставки вiдсотка, розрахованої на час його
переведення.
Цiннi папери, якi наданi в довiрче управлiння, не вважаються такими, що вибули з портфеля
банку, а облiковуються за окремими аналiтичними рахунками тих самих балансових рахункiв, на
яких вони облiковувалися до надання в довiрче управлiння, з подальшим здiйсненням операцiй з
переоцiнки, амортизацiї дисконту або премiї, нарахування доходу тощо.
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим
прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої компанiї банку, за
винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом
12 мiсяцiв з дати придбання.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї,
збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi, починаючи з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
Застосування методу участi в капiталi для облiку фiнансових iнвестицiй припиняється з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
За iнвестицiями в дочiрнi компанiї, облiк яких здiйснюється за собiвартiстю з урахуванням
зменшення корисностi, банк складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Якщо вартiсть придбання iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї перевищує частку банкуiнвестора в справедливiй вартостi чистих активiв (придбаних iдентифiкованих активiв i
зобов'язань) на дату придбання, то виникає гудвiл. Гудвiл облiковується як складова вартостi
iнвестицiї та оцiнюється за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. Банк щорiчно
здiйснює перевiрку гудвiлу на зменшення корисностi.
Якщо частка Банку в справедливiй вартостi придбаних чистих активiв (придбаних
iдентифiкованих активiв i зобов'язань) перевищує вартiсть придбання iнвестицiї в асоцiйованi та
дочiрнi компанiї на дату придбання, то виникає негативний гудвiл.
За наявностi негативного гудвiлу Банк має перевiрити iдентифiкацiю та оцiнку iдентифiкованих
активiв i зобов'язань та оцiнку вартостi придбання. Негативний гудвiл у повнiй сумi має бути
визнаний доходом пiд час первiсного визнання iнвестицiї.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою
банку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї за звiтний перiод, з включенням цiєї

суми до складу доходу (втрат) Банку вiд участi в капiталi.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку Банку в сумi
змiни загальної величини власного капiталу емiтента за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок
чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод) з включенням (виключенням) цiєї суми до iншого
додаткового капiталу Банку.
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi компанiї вiдображається в
бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення вартостi
фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi
досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку за нульовою вартiстю.
За iнвестицiями в асоцiйованi компанiї Банк визнає зменшення корисностi.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї можуть бути переведенi:
• в iнвестицiї в дочiрнi компанiї;
• у портфель на продаж.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї можуть бути переведенi:
• в iнвестицiї в асоцiйованi компанiї;
• у портфель на продаж.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї переводяться в портфель цiнних паперiв на
продаж, якщо такi iнвестицiї надалi не вiдповiдають критерiям асоцiйованої або дочiрньої
компанiї.
Фiнансовi iнвестицiї мають переводитися в портфель цiнних паперiв на продаж не пiзнiше
останнього дня мiсяця, у якому iнвестицiя не вiдповiдає критерiям асоцiйованої або дочiрньої
компанiї.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї переводяться в портфель цiнних паперiв на
продаж з метою подальшого продажу протягом 12 мiсяцiв.
Результати переоцiнки iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, що були вiдображенi в складi
додаткового капiталу банку, облiковуються в капiталi до часу реалiзацiї iнвестицiй. У разi
реалiзацiї цих iнвестицiй суми переоцiнки, що облiковувалися у капiталi, вiдносяться до
нерозподiленого прибутку банку.
Пiсля переведення iнвестицiї в дочiрню компанiю в iнвестицiї в асоцiйовану компанiю банк має
здiйснити ретроспективнi коригування балансової вартостi iнвестицiї з урахуванням результатiв
поточної дiяльностi та результатiв дiяльностi об'єкта iнвестування за попереднi перiоди, а також
коригування нерозподiленого прибутку.
Методика оцiнки валютного ризику в Банку проводиться за моделлю Value-at-Risk . Для
розрахунку суми коштiв, що знаходиться пiд валютним ризиком, використовуються вiдкрита
валютна позицiя в кожнiй з валют (банкiвському металу) та значення курсiв валют та банкiвських
металiв вiдповiдно до офiцiйних курсiв, що встановлюються Нацiональним банком України.
Порядок проведення оцiнки викладено в Методицi оцiнки валютного ризику.
Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням
витрат на операцiї. Витрати на операцiї включають гонорари та комiсiйнi, сплаченi агентам,
брокерам, фондовим бiржам тощо, податки i збори. Витрати на операцiю не включають премiї та
знижки за борговим iнструментом, фiнансовi витрати на внутрiшньо адмiнiстративнi чи
холдинговi витрати. На кожну наступну дату балансу пiсля первiсного визнання похiднi фiнансовi
iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю без будь яких витрат на операцiю. В
бухгалтерському облiку вiдображаються багаторазовою подiєю: на дату операцiї, на дату
переоцiнки та на дату розрахунку.
До похiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться форварнi та ф’ючерськi контракти, опцiони та
свопи.
До похiдних фiнансових iнструментiв Банк вiдносить фiнансовi iнструменти якi мають три
наступнi характеристики
- вартiсть iнструмента змiнюється у вiдповiдь на змiни встановленої ставки вiдсотка, цiни
фiнансового iнструмента, цiни споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок ,
показника кредитного рейтингу чи iндексу або подiбної змiнної величини;
- який не вимагає початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй

ме6нших, нiж тi, що потрiбнi для iнших типiв контрактiв з подiбною реакцiєю на змiни ринкових
факторiв;
- який погашається на майбутню дату.
На пiдставi банкiвської лiцензiї Банк має право здiйснювати такi банкiвськi операцiї:
• Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних
i фiзичних осiб;
• вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
• розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
• приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
• вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв;
• розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
За наявностi банкiвської лiцензiї Банк має право без отримання письмового дозволу здiйснювати
такi операцiї та угоди:
• надання гарантiй i поручительств, та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
• лiзинг;
• послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання
цiнностей та документiв;
випуск, купiвлю, продаж i обслуговування, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
За наявностi банкiвської лiцензiї та Генеральної Лiцензiї Нацiонального банку Украiни Банк має
право здiйснювати такi операцiї:
• Операцiї з валютними цiнностями:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються
в пунктах обмiну iноземної валюти, якi прцюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв
у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України ―Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг‖ та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому цього роздiлу;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4
Закону України ―Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг‖ та
не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому цього роздiлу
• емiсiю власних цiнних паперiв;
• органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
• здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (уключаючи андеррайтинг);
• операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
Вiдповiдно до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» Банк має право надавати своїм
клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами
(комерцiйними агентами) агентських договорiв.
ПАТ «БАНК СIЧ» являється унiверсальною фiнансово-кредитною установою, яка здiйснює свою
дiяльнiсть на територiї України.
ПАТ «БАНК СIЧ» має за мету продовжувати розвиток як унiверсальний банк, що надає своїм
клiєнтам повний комплекс високоякiсних послуг шляхом:
• збiльшення обсягiв кредитування корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб;
• залучення на обслуговування нових клiєнтiв та збiльшення обсягiв строкових депозитiв;
• змiцнення фiнансової стiйкостi банку через збiльшення власного капiталу;
• розмiщення цiнних паперiв власного боргу;
• здiйснення дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
• розширення мережi банку;
• удосконалення системи управлiння та контролю за ризиками, забезпечення оптимального рiвня
платоспроможностi та лiквiдностi Банку;
• подальшого розвитку та вдосконалення системи корпоративного управлiння.
Слiд зауважити, що Банк вiдноситься до групи малих банкiв, що надає переваги для швидкостi
прийняття рiшень, мобiльностi, гнучкостi, застосування нестандартних пiдходiв при
обслуговуваннi клiєнтiв, надання послуг високої якостi висококвалiфiкованим персоналом за
допомогою сучасних банкiвських технологiй.
Стратегiя ПАТ "БАНК СIЧ" спрямована в першу чергу на спiвпрацю з корпоративним бiзнесом:
надання кредитної пiдтримки поточних потреб пiдприємств, а також розгляд довгострокових
iнвестицiйних проектiв.
У груднi 2015 р. нацiональним рейтинговим агентством «IBI-Rating» пiдтверджено кредитний
рейтинг ПАТ «БАНК СIЧ» на рiвнi uaBBB, прогноз рейтингу «стабiльний», що свiдчить про
достатню кредитоспроможнiсть Банку.
Стратегiя ПАТ "БАНК СIЧ" спрямована в першу чергу на спiвпрацю з корпоративним бiзнесом:
надання кредитної пiдтримки поточних потреб пiдприємств, а також розгляд довгострокових
iнвестицiйних проектiв.
Станом на 01.01.2016 року банк обслуговує 1161 клiєнтiв - юридичних осiб, в тому числi в
iноземнiй валютi – 472, 489 фiзичних осiб пiдприємцiв, 978 - фiзичних осiб,вкладникiв банку.
Банком здiйснено нарощення клiєнтської бази юридичних осiб майже в 3 рази.
Крiм того, залучено у 2015 роцi 694 клiєнтiв фiзичних осiб, яким вiдкрито рахунки для здiйснення
операцiй з використанням платiжних карток з виплати заробiтної плати, пенсiй та iнших видiв

соцiальних виплат.
Загальна кiлькiсть клiєнтiв фiзичних осiб, яким вiдкрито рахунки для здiйснення операцiй з
використанням платiжних карток з виплати заробiтної плати, пенсiй та iнших видiв соцiальних
виплат становить 3022 чол.
Станом на 01.01.2016р. загальна кiлькiсть клiєнтiв Банку, якi користуються картковими
продуктами складає 5997 чол., з них фiзичних осiб - 5768 чол., юридичних осiб – 229 карток.
У 2015 роцi контрагентами Банку були: комерцiйнi банки, пiдприємства оптової торгiвлi,
роздрiбної торгiвлi, пiдприємства виробники харчових продуктiв, виробники готових металевих
виробiв, пiдприємства виробники медичної технiки, виробники меблiв; пiдприємства, що надають
послуги у сферах права та бух.облiку, будiвельнi компанiї, небанкiвськi фiнансовi установи;
фiзичнi особи та фiзичнi особи суб’єкти пiдприємницької дiяльностi.
Банк здiйснює дiяльнiсть з дотриманням всiх норм законодавства, виконує всi нормативнi вимоги
Нацiонального банку України.
Станом на кiнець дня 31.12.2015 р. регулятивний капiтал Банку складав 173 654 тис. грн.
Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку (Н2) складав 21,48% при нормативних вимогах
Нацiонального банку України не менше 10%.
Поточна лiквiднiсть складає 98,14% при нормативному значеннi не менше 40.
Рентабельнiсть активiв – 0,28%.
За звiтний 2015 рiк Банк отримав 2 182 тисяч гривен прибутку.
Вiповiдно до рiшення спiльного засiдання Спостережної Ради та Правлiння вiд 25.07.14 №401 з
метою пiдвищення рiвня капiталiзацiї банком залучений депозит на умовах субординованого
боргу вiд фiзичної особи-резидента в сумi 2000 тис.дол. пiд 8,55% рiчних термiном на 10 рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Комисiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайта) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 02.09.14 № 369 банку наданий
дозвiл на врахування коштiв субординованого боргу до регулятивного капiталу.
Балансова вартiсть субординогованого боргу на 01.01.2016 року - 48 011 тис. грн., строк
зобов’язань - 31.07.2024.
Банк обладнаний програмно-апаратним забезпеченням (серверне обладнання), що вiдповiдає
сучасним вимогам щодо безпеки та надiйностi обробки iнформацiї.
Програмний комплекс Банку включає: автоматизовану банкiвську систему Б2, систему
дистанцiйного обслуговування клiєнтiв iFOBS.
Комплекс є повноцiнним iнструментом ведення банкiвського бiзнесу i дозволяє:
1) автоматизувати широкий спектр бiзнес-процесiв i фiнансових iнструментiв банку,
2) забезпечити максимально ефективнi канали зв'язку зi своїми клiєнтами,
3) проводити аналiз дiяльностi банку в розрiзi фiлiй, вiддiлень, контрагентiв, продуктiв, рахункiв, а
також проводити аналiз лiквiдностi, оцiнювати ключовi показники ефективностi та динамiку їх
змiни.
Структура активiв Банку представлена таким чином:
кредити клiєнтiв -511328 тис. грн. ,або 30.5%, в тому числi кредити юридичних осiб складають
99,6% наданих банком кредитiв-509181 грн;
кошти в iнших банках– 1256 тис.грн., або 0.1%
грошовi кошти та їх еквiваленти – 298581 тис. грн. або 17,8%;
цiннi папери в портфелi на продаж – 752244 тис. грн. або 44,9%;
основнi засоби та нематерiальнi активи-48460 тис.грн.,або 2,9%
iншi -62515тис.грн.,або 3,8%
Структура пасивiв Банку представлена таким чином:
власний капiтал 130713 тис. грн. або 7,8%;
кошти юридичних осiб – 1054526тис. грн. або 63%;
кошти фiзичних осiб– 382403 тис. грн. або 22,8%;
Iншi- 58731тис.грн.,або 3,5%.
Субординований борг-48011тис.грн.,або 2,9%

За 2015 рiк банком отриманий наступний фiнансовий результат: 2182 тис. грн.
Обсяг регулятивного капiталу Банку, технiчна оснащенiсть, умови безпеки, органiзацiйна
структура управлiння Банку, кадрове забезпечення, повнiстю вiдповiдають вимогам чинного
законодавства i нормативно-правовим актам Нацiонального банку України для здiйснення повного
обсягу банкiвських операцiй. Банк пiдтримує кореспондентськi вiдносини з українськими
комерцiйними банками ПАТ "Укрексiмбанк", ПАТ "Укргазбанк", ПАТ "Дочiрнiй банк "Сбербанк
Росiї" та комерцiйними банками Росiї ТОВ "Промсвязьбанк", ТОВ "Новое время".
Банк надає максимально широкий спектр банкiвських послуг, вибудовуючи свої вiдносини з
клiєнтами на принципах взаємовигiдного спiвробiтництва та партнерства, взаємної довiри та
поваги, використовує iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта. Працюючи зi стратегiчними
партнерами та VIP-клiєнтами, Банк враховує всi побажання клiєнтiв, проводить iндивiдуальну
тарифну полiтику, для представникiв малого та середнього бiзнесу запроваджує тарифнi пакети.
Основними банкiвськими продуктами є залучення депозитiв, надання кредитiв юридичним та
фiзичним особам, iнвестицiйна дiяльнiсть та операцiї на мiжбанкiвському ринку.
На сьогоднi Банк пропонує юридичним та фiзичним особам широкий ряд депозитних продуктiв у
нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Прiоритетним видом дiяльностi для Банку є кредитування юридичних та фiзичних осiб.
У взаємовiдносинах iз корпоративними клiєнтами Банк дотримується принципiв взаємної довiри
та поваги, використовує iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта. Працюючи з стратегiчними
партнерами та VIP-клiєнтами, Банк враховує всi побажання клiєнтiв, проводить iндивiдуальну
тарифну полiтику, для представникiв малого та середнього бiзнесу запроваджує тарифнi пакети.
Розвиток корпоративного бiзнесу свiдчить про привабливiсть Банку, його потенцiал та здатнiсть
оперативно адаптуватися до нових умов роботи, що складаються на економiчному та фiнансовому
ринку країни.
Корпоративнi клiєнти мають можливiсть примножити грошовi кошти за рахунок розмiщення їх в
Банку на певний перiод, скориставшись будь-яким запропонованим Банком депозитним
продуктом.
Кошти юридичних осiб, залученi на депозити, є важливим джерелом формування банкiвських
ресурсiв. Як показує практика, важливою умовою стимулювання депозитiв є пiдвищення
надiйностi Банку, конкурентоспроможнi тарифи та iндивiдуальний пiдхiд до обслуговування
клiєнта. Всi цi складовi успiшного розвитку Банку застосовував в роботi по залученню коштiв вiд
юридичних осiб.
Протягом звiтного перiоду Банк демонстрував позитивнi результати в секторi обслуговування
потреб корпоративного бiзнесу. Досягненню цих показникiв сприяла диверсифiкована i
комплексна бiзнес-модель, жорстка полiтика управлiння витратами i контролю ризикiв.
Проведення активних операцiй, зокрема кредитування юридичних осiб-корпоративних клiєнтiв, є
одним iз основних джерел доходiв Банку. Впродовж звiтного перiоду Банк проводив полiтику
активної спiвпрацi з корпоративними клiєнтами на взаємовигiднiй основi.
Збiльшення прибутковостi для Банку забезпечувалося за рахунок проведення активної роботи по
пiдвищенню якостi кредитного портфелю в умовах загального фiнансового спаду показникiв
дiяльностi позичальникiв, з одночасним нарощуванням бази стабiльних та платоспроможних
клiєнтiв.
На сьогоднiшнiй день загострення конкурентної боротьби мiж банками та iншi економiчнi
фактори призвели до мiнiмiзацiї банкiвської маржi. Тобто, зростання дохiдностi та прибутковостi
на сьогоднiшнiй день можливе лише за рахунок зростання стабiльностi кредитного портфелю, що
можна забезпечити виваженою кредитною полiтикою, жорстким контролем ризикованостi
операцiй та якiсним оновленням клiєнтської бази.

Також не останню роль в залученнi нових клiєнтiв та утриманнi вже iснуючих, вiдiграло
комплексне обслуговування та висока якiсть послуг, що пропонувалися. При обслуговуваннi
корпоративних клiєнтiв персонал Банку застосовує гнучкий пiдхiд до вирiшення проблем клiєнта,
проявляє професiоналiзм при наданнi послуг, якi надаються Банком. В залежностi вiд клiєнта,
застосовуються програми лояльностi та iндивiдуальний пiдхiд. Будь-якi дiї персоналу спрямованi
на покращення якостi обслуговування клiєнтiв та задоволення якомога бiльшого спектру їх потреб
i, як результат, збiльшення прибутку.
Особливим попитом у населення користуються такi послуги, як приймання комунальних платежiв,
валютно - обмiннi операцiї, оренда iндивiдуальних сейфiв, розрахунково - касове обслуговування.
Собiвартiсть послуг та продуктiв Банку залежить вiд багатьох чинникiв, факторiв:
- облiкова ставка НБУ; рiвень iнфляцiї; строк позики; цiна сформованих ресурсiв; ризик; розмiр
позики; попит на банкiвськi позики; якiсть застави; змiст заходiв, що кредитуються; витрати на
оформлення позички i контроль; ставка банку-конкурента; характер вiдносин мiж Банком i
клiєнтом; норма прибутку вiд iнших активних операцiй i.т.п.
Структура собiвартостi послуг фiзичним особам залежить вiд типу послуги.
Так, в собiвартостi кредиту основну питому вагу має вартiсть ресурсiв, зважена на суму
обов’язкових резервiв, включається вартiсть супутнiх витрат (наприклад, сума платежу страховiй
компанiї, агенту, тощо), а також вартiсть обслуговування кредиту, в тому числi оплата працi
спiвробiтника, технiчна пiдтримка обладнання та програмного забезпечення, накладнi витрати,
тощо.
Протягом звiтного року Банк здiйснив придбання будiвель та споруд на 1739 тис. грн., машини та
обладнання - 1 917 тис. грн.,транспортних засобiв на 408 тис. грн., iнструменти та меблi - 360 тис.
грн.
В зв’язку з тим, що Банк планує у 2016 роцi вiдкрити близько 30 безбалансових вiддiлень значнi
господарськi придбання будуть пов’язанi з органiзацiєю роботи цих пiдроздiлiв Банку.
Фiнансовi iнвестицiї Банку здiйснюються шляхом проведення операцiй з купiвлi-продажу цiнних
паперiв, якi формують портфель на продаж та не мають довгострокового характеру.
З метою обмеження ризику, який виникає пiд час здiйснення операцiй з iнсайдерами, що може
призвести до прямого та непрямого впливу на дiяльнiсть емiтента, емiтент застосовує норматив
максимального розмiру кредитiв, гарантiй, поручительств, наданих одному iнсайдеру (Н9).
Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру,
визначається як спiввiдношення суми всiх зобов'язань цього iнсайдера перед Банком i всiх
позабалансових зобов'язань, виданих Банком щодо цього iнсайдера (або групи пов'язаних
iнсайдерiв), та статутного капiталу Банку. Значення нормативу Н9 вiдповiдає вимогам
Нацiонального банку України. З метою обмеження сукупної суми всiх ризикiв щодо iнсайдерiв
Банку, Банк застосовує норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та
поручительств, наданих iнсайдерам (Н10). Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв,
гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам, визначається як спiввiдношення сукупної
заборгованостi зобов'язань усiх iнсайдерiв перед Банком i 100 вiдсоткiв суми позабалансових
зобов'язань, виданих Банком щодо всiх iнсайдерiв, та статутного капiталу Банку. Значення
нормативу Н10 вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України. Iнформацiя щодо клiєнтiв, через
яких було отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний перiод є iнформацiєю з обмеженим
доступом. Цiльовим сегментом Банку є середнi та малi українськi компанiї, пiдприємства багатьох
галузей економiки. В час, коли багато клiєнтiв в Українi втратило довiру до банкiвських установ,
Банк змiг не тiльки не втратити iснуючих клiєнтiв, а ще й дещо розширити клiєнтську базу. Банк
надає квалiфiковану пiдтримку з урахуванням iндивiдуальних особливостей кожного клiєнта.
Основна iдея спiвробiтництва Банку та клiєнтiв – це гнучкий пiдхiд до вирiшення проблем клiєнтiв
та максимальне задоволення їхпотреб. Будь-якi дiї спецiалiстiв та керiвникiв структурних

пiдроздiлiв Банку завжди спрямованi на покращення якостi обслуговування клiєнтiв та
задоволення якомога бiльшого спектру їх потреб. Результатом клiєнтської спрямованостi
полiтики, виваженого та професiйного пiдходу Банку, стало збiльшення кiлькостi клiєнтiв, якi
довiрили Банку як свої заощадження, так i проведення всiх фiнансових операцiї через Банк.
У звiтному роцi Банком iз власниками iстотної участi не укладалось договорiв банкiвського
вкладу.
У звiтному роцi Банком iз членами Спостережної Ради укладено договорiв банкiвського вкладу в
розмiрi 10 089 тис. грн.
У звiтному роцi Банком iз членами Виконавчого органу не було укладено договорiв банкiвського
вкладу.
У звiтному роцi з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради та Виконавчого органу
не укладались кредитнi правочини.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2016 р. складає 49904 тис. грн., залишкова на
01.01.2016 року - 40610 тис. грн.
1. Виробничого призначення: 40562
будiвлi та споруди 31091
машини та обладнання 3900
земельнi дiлянки 0
iншi 565
2. Невиробничого призначення: 48
будiвлi та споруди
машини та обладнання 1
транспортнi засоби
земельнi дiлянки
iнвестицiйна нерухомiсть
iншi 47
Усього 40610
Опис
Переоцiнка об’єктiв груп основних засобiв у 2015 роцi не проводилася.
На протязi звiтного року переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не проводилась.
Банк не має основних засобiв, якi були наданi в заставу в звiтному перiодi, або щодо яких iснує
обмеження володiння, користування та розпорядження. Поточний ремонт основних засобiв за
звiтний перiод складає 512948 грн., капiтальний ремонт не проводився. Банком не має основних
засобiв, що тимчасово не використовуються. Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi
переоцiнки основних засобiв не було, оскiльки переоцiнка не проводилась.
У емiтента немає незавершених будiвництв.
У зв'язку з тим, що Банк не проводить свою дiяльнiсть у сферi виробництва, вiн не є учасником
екологiчних правовiдносин, що виникають у галузi використання природних ресурсiв, охорони
навколишнього природного середовища i забезпечення екологiчної безпеки. Нормативно-правовi
акти в частинi екологiчного законодавства не поширюються на Банк.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Серед загальноекономiчних чинникiв найбiльш негативний вплив на банкiвську систему та на
Банк зокрема створюють - фiнансова криза та пов'язанi iз нею недостатнiсть фiнансування,
падiння розвитку економiки, зростання рiвня безробiття, високий рiвень iнфляцiї та зниження
довiри вкладникiв до банкiвської системи.
З метою мiнiмiзувати негативний вплив фiнансової економiчної кризи на банкiвський сектор НБУ
здiйснює посилене регулювання дiяльностi банкiв за допомогою нормативних актiв, що безумовно
впливає на дiяльнiсть Банку.

На економiку України в 2015 роцi впливали такi несприятливi зовнiшнi умови як помiрне
зростання свiтової економiки, слабкий зовнiшнiй попит та подальше зниження цiн на основнi
товари українського експорту.
Разом з тим в другому пiврiччi 2015 року позитивним внутрiшнiм чинником для розвитку
економiки була деескалацiя вiйськового конфлiкту на сходi країни. Сформувався стiйкий тренд на
зниження iнфляцiї, спостерiгалося покращення дiлових очiкувань, уповiльнення спаду реальних
доходiв населення та пожвавлення в сiльському господарствi. Як наслiдок, в окремих видах
дiяльностi спостерiгалося вiдновлення виробництва. Проте очищення банкiвської системи вiд
проблемних банкiв зумовило негативнi результати у фiнансовiй та страховiй дiяльностi.
Падiння внутрiшнього споживання залишалося визначальним чинником зниження ВВП та
пояснювалося насамперед суттєвим зниженням кiнцевих споживчих витрат домогосподарств в
умовах зниження реальних наявних доходiв, високого рiвня безробiття та стиснення кредитування.
Окремо слiд вiдзначити продовження тенденцiї до девальвацiї обмiнного курсу гривнi до долара
США та євро. За даними НБУ в умовах режиму плаваючого курсоутворення динамiка обмiнного
курсу гривнi насамперед зумовлена зовнiшнiм середовищем та внутрiшнiми ситуативними
факторами, а саме: скорочення експортних надходжень на тлi падiння свiтових цiн на сировиннi
товари, девальвацiї валют країн-торгових партнерiв, посилення полiтичної невизначеностi,
нерiвномiрнiсть бюджетних виплат, ситуативнi чинники.
У звiтному 2015 роцi Банком не виплачувалось штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i
компенсацiй за порушення законодавства.
Головним напрямком стратегiчної полiтики на 2016 рiк та на наступнi роки є змiцнення надiйностi
та фiнансової стiйкостi Банку, послiдовне покращення позицiй Банку на ринку банкiвських послуг
за рахунок якостi, ефективностi та оперативностi обслуговування клiєнтiв.
Iнтенсивний розвиток Банку буде забезпечений iнвестицiями в банкiвську мережу, iнформацiйнi
технологiї, розширення спектру та пiдвищення якостi банкiвських послуг, пiдвищення
конкурентоспроможностi банкiвських продуктiв. Все це стане можливим внаслiдок подальшого
полiпшення банкiвських процесiв, посилення ролi структурних пiдроздiлiв Банку, як точок
продажу, оптимiзацiї операцiйної моделi, пiдвищення професiоналiзму та компетентностi
персоналу, впровадження нових ефективних методiв роботи з клiєнтами та пiдвищення якостi їх
обслуговування, ефективного використання задiяних iнвестицiй, кредитних ресурсiв, капiтальних
вкладень та людського капiталу. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Фiнансовi iнструменти розкриваються у фiнансовiй звiтностi з такою оцiнкою:
- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки в
прибутку або збитку (окремо тi, що визначенi такими при первiсному визнаннi та окремо такi, що
обов’язково оцiнюються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. За такими активами
отриманi прибутки або збитки розкриваються в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд як чистi прибутки або чистi збитки;
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки в прибутку або збитку (окремо тi, що визначенi такими при первiсному визнаннi та
окремо такi, що вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi, наведеному в МСФЗ 9. За
такими обов’язаннями в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд наводиться окремо
сума прибутку або збитку, визнаного в iншому сукупному доходi, а також сума, визнана у
прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами оцiнюються чистi
прибутки або збитки;
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами оцiнюються
чистi прибутки або збитки;
- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у
сукупному доходi. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти, що

облiковуються в Банку, первiсно оцiнюються в такий спосiб:
- грошовi кошти та їх еквiваленти пiд час первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, яка не вiдрiзняється вiд їх поточної справедливої вартостi;
- придбанi в торговий портфель банку цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю з одночасним визнанням переоцiнки в
фiнансовому результатi Банку. Витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв визнаються
за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання;
- придбанi в портфель на продаж цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з
придбання таких цiнних паперiв;
- кредити та iншi фiнансовi активи пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою
вартiстю з урахуванням всiх витрат (доходiв) на операцiю;
- вклади (депозити), залученi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання пiд час первiсного визнання
оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням всiх витрат (доходiв) на операцiю.
Знецiнення фiнансових активiв Фiнансовi активи, а саме – кредити та заборгованiсть клiєнтiв за
операцiями, придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв в торговому портфелi банку), кошти на
вимогу, що розмiщеннi на кореспондентських рахунках в iнших банках – переглядаються Банком
на зменшення корисностi наприкiнцi кожного звiтного перiоду (щомiсячно). Якщо є об’єктивне
свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi таких фiнансових активiв, то суму
збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi
не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу
(тобто ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть
активу зменшується iз застосуванням рахунку резервiв (тобто, шляхом формування резервiв).
Об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу зменшується, визначається на
пiдставi наступних спостережних даних (але, не виключно):
- значнi фiнансовi труднощi контрагента (емiтента, боржника);
- порушення контракту в частинi невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за
платежами;
- надання позикодавцем (з економiчних чи юридичних причин, пов’язаних iз фiнансовими
труднощами позичальника) концесiї позичальниковi, яку позикодавець не розглядав би за iнших
умов;
- наявнiсть iнформацiї, що контрагент (емiтент, боржник) оголосить банкрутство або iншу
фiнансову реорганiзацiю;
- зникнення активного ринку для цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;
- нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов’язань за
активами у визначеному колi (наприклад, регiонi, видi економiчної дiяльностi, бiзнес-проектi
тощо).
Припинення визнання фiнансових iнструментiв Банк припиняє визнання фiнансового активу у
разi, коли вiдбувається будь-яка з наступних подiї:
- строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується,
- вiн передає фiнансовий актив (тобто, передає контрактнi права на одержання грошових потокiв
фiнансового активу або зберiгає контрактнi права на отримання грошових потокiв фiнансового
активу, але бере на себе контрактне зобов’язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком
контрагентам за угодою, умовами якої передбачено зобов’язання сплатити суми кiнцевим
одержувачам тiльки пiсля отримання суми вiд первiсного активу або зобов’язання передати будьякi грошовi потоки, якi вiн отримує вiд iменi кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки) за
умови передачi в основному всiх ризикiв та винагород вiд володiння фiнансовим активом та/або
втрати контролю над таким активом. З метою аналiзу цiєї подiї Банк оцiнює, якою мiрою вiн
зберiгає ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом. У цьому випадку:
- якщо Банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то
вiн пипиняє визнання фiнансового активу i визнає окремо як активи або зобов’язання будь-якi
права та зобов’язання, створенi або збереженi при передачi;

- якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то
вiн продовжує визнавати фiнансовий актив;
- якщо Банк нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом, тодi Банк визначає, чи зберiгає вiн контроль за фiнансовим активом. У цьому
випадку:
- якщо Банк не зберiг контроль, вiн припиняє визнання фiнансового активу i визнає окремо як
активи чи зобов’язання будь-якi права чи обов’язки, створенi або збереженi при передачi;
- якщо Банк зберiг контроль, вiн продовжує визнавати фiнансовий актив тiєю мiрою, якою вiн бере
подальшу участь у фiнансовому активi. Грошовi кошти та їх еквiваленти До грошових коштiв та їх
еквiвалентiв Банк вiдносить активи з найбiльшою лiквiднiстю. Грошовими коштами та їх
еквiвалентами в Банку є готiвковi кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах, якi зберiгаються в
касi Банку, та залишки коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках, в тому числi в
Нацiональному банку України. При цьому, кошти обов’язкових резервiв Банку в Нацiональному
банку України та кошти, якi зберiгаються на накопичувальних рахунках в Нацiональному банку
України, що класифiкуються як кошти з обмеженим правом користування, не входять до складу
грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Торговi цiннi папери
До торгового портфеля Банк вiдносить цiннi папери, придбанi для перепродажу протягом
короткого строку та переважно з метою отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань їх
цiни. До торгового портфеля цiнних паперiв можуть бути вiднесенi будь-якi цiннi папери, за якими
Банк має змогу первiсно оцiнювати їх за справедливою вартiстю. Придбанi в торговий портфель
банку цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю з одночасним визнанням переоцiнки на рахунку з облiку результатiв вiд
торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку. Справедлива вартiсть цiнних
паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх
ринковою вартiстю щомiсячно (на кiнець останнього робочого дня поточного мiсяця). Для
лiстингового цiнного папера справедливою вартiстю є одне з таких оприлюднених на офiцiйних
сайтах бiрж значень на найбiльш сприятливому активному ринку цього цiнного папера:
котирувальна цiна покупця (цiна bid) за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на
фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця; - останнiй
бiржовий курс, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом 5 робочих
днiв звiтного мiсяця. Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним (або якщо
такi вiдсутнi) Банк має право застосовувати iншi методи визначення справедливої вартостi, що не
суперечать дiючому законодавству, а саме: - посилання на ринкову цiну iншого подiбного
iнструменту (подiбного щодо виду цiнного паперу, умов його обiгу, галузi економiки емiтента,
валюти, дохiдностi, строку погашення); - аналiз дисконтованих грошових потокiв,
використовуючи ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi фiнансових
iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення, що
залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента; процентна
ставка) - для боргових цiнних паперiв: - аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовуючи
ставку дисконту, яка дорiвнює поточнiй ринковiй ставцi дохiдностi (ставка KIACR у вiдсотках
щоденних) - для боргових цiнних паперiв; - середньозважена вартiсть купiвлi-продажу цiнного
паперу на вторинному неорганiзованому ринку за останнi п'ять робочих днiв мiсяця, що
пiдтверджується угодами, в яких Банк дiє як комiсiонер або повiрений, iншими документально
пiдтвердженими угодами мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Результати
операцiй купiвлi-продажу цiнних паперiв в торговому портфелi банку вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi за статею «Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi
банку». Проценти та дивiденди, що отриманi вiд цiнних паперiв в торговому портфелi пiд час
володiння ними, вiдображаються в звiтностi за статею «Процентнi доходи». Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв Фiнансовi активи, якi визначенi Банком як контрактне право отримувати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд контрагента (суб’єкта господарювання, фiзичної
особи, iншої юридичної особи, з якими у Банку встановленi договiрнi вiдносини),
представляються у фiнансовiй звiтностi як кредити та заборгованiсть контрагентiв (клiєнтiв). У

звiтi про фiнансовий стан кредити та заборгованiсть клiєнтiв вiдображено, як сума заборгованостi
за кредитною операцiєю з урахуванням всiх доходiв i витрат, що пов’язанi з кредитною операцiєю,
за мiнусом фактично сформованих резерiв пiд кредитнi ризики. Банк оцiнює кредити та
заборгованiсть клiєнтiв пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з
використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї
дисконту/премiї. Визнання знецiнення фiнансових активiв здiйснюється шляхом формування
резервiв. Банк здiйснює коригування загального обсягу резервiв пiд заборгованiсть за кредитними
операцiями за групами ризику вiдповiдно до сум фактичної заборгованостi у повному обсязi.
Формування резервiв в iноземнiй валютi виконується за офiцiйним курсом, що встановлений
Нацiональним банком України до iноземної валюти, на звiтну дату. Розформування ранiше
сформованих резервiв в iноземнiй валютi проводиться за офiцiйним валютним курсом на дату
формування такого резерву. Вартiсть майна та майнових прав позичальника (або поручителя),
оформлених пiд заставу, визначається за справедливою вартiстю з урахуванням практичної
складностi при реалiзацiї майна у разi невиконання позичальником своїх зобов’язань. Безнадiйна
заборгованiсть за кредитами та заборгованiстю контрагентiв списується Банком за рахунок
сформованого резерву. Списання безнадiйних активiв методом прямого списання Банком не
застосовується. Проценти за кредитними операцiями вiдображаються в балансi за методом
нарахування. Пiд час передавання кредиту (заборгованостi за кредитом) внаслiдок укладених угод,
наприклад, вiдступлення права вимоги, переводу боргу, факторингу тощо,
Банк оцiнює межi, у яких вiн зберiгає всi ризики та винагороди вiд володiння цим активом, з
урахуванням такого:
- якщо за угодою передаються всi ризики та винагороди вiд володiння цим активом, то визнання
кредиту припиняється i визнаються будь-якi права i зобов'язання, створенi або отриманi пiд час
такого передавання, окремо як актив або зобов'язання;
- якщо за угодою Банк зберiгає всi ризики та винагороди, в тому числi й за певних умов, то
визнання такого активу продовжується. Якщо Банк передає кредит (заборгованiсть за кредитом) й
припиняє його визнання, та умовами вищезазначених угод передбачається компенсацiя його
вартостi бiльше або менше за балансову вартiсть, то Банк визнає рiзницю мiж балансовою
вартiстю такого активу та сумою отриманої компенсацiї як iншi операцiйнi доходи або витрати.
Такi доходи та витрати вiдображаються за вiдповiдними статтями «Iншi операцiйнi доходи» та
«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Припинення визнання кредиту (заборгованостi за
кредитом) здiйснюється на дату, в яку виконується умова:
- строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору,
закiнчується;
- фiнансовий актив передається без збереження всiх ризикiв та винагород вiд володiння цим
активом. Доходи за кредитними операцiями (проценти та комiсiйнi, що є невiд’ємною частиною
кредиту) вiдображаються в звiтностi за статею «Процентнi доходи». Окремi, не пов’язанi з
безпосереднiм «народженням» кредитної операцiї, комiсiї вiдображаються в звiтностi за статею
«Комiсiйнi доходи» або «Комiсiйнi витрати». Цiннi папери у портфелi банку на продаж До цiнних
паперiв портфеля банку на продаж вiдносяться цiннi папери, якi не мають активного ринку i до
яких не належать нi торговi цiннi папери, нi цiннi папери, що утримаються до погашення. Банк
утримує такi цiннi папери з метою продажу. Банк може облiковувати в портфелi на продаж,
наприклад борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Банк не має намiру тримати до
дати їх погашення; цiннi папери, якi Банк готовий продати у зв'язку iз змiною ринкових
вiдсоткових ставок, потреб лiквiдностi, наявностi альтернативних iнвестицiй; цiннi папери з
нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть та якi
не можуть бути класифiкованi як iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi компанiї; борговi цiннi папери,
за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть, а також у разi наявностi певних
обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення. Придбанi в портфель банку на
продаж цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю з одночасним визнанням переоцiнки в капiталi Банку. Справедлива
вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках,
визначається за їх ринковою вартiстю щомiсячно (на кiнець останнього робочого дня поточного

мiсяця). Для лiстингового цiнного папера справедливою вартiстю є одне з таких оприлюднених на
офiцiйних сайтах бiрж (документально пiдтверджених в строк не пiзнiше 15 робочих днiв) значень
на найбiльш сприятливому активному ринку цього цiнного папера:
- котирувальна цiна покупця (цiна bid) за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на
фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця;
- останнiй бiржовий курс, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом
5 робочих днiв звiтного мiсяця. Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним
(або якщо такi вiдсутнi) Банк має право застосовувати iншi методи визначення справедливої
вартостi, що не суперечать дiючому законодавству, а саме:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту (подiбного щодо виду цiнного паперу,
умов його обiгу, галузi економiки емiтента, валюти, дохiдностi, строку погашення);
- аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовуючи ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй
нормi прибутковостi фiнансових iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та
характеристики (строк погашення, що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта;
кредитний рейтинг емiтента; процентна ставка) - для боргових цiнних паперiв:
- аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовуючи ставку дисконту, яка дорiвнює
поточнiй ринковiй ставки дохiдностi (ставка KIACR у вiдсотках щоденних) - для боргових цiнних
паперiв;
- середньозважена вартiсть купiвлi-продажу цiнного паперу на вторинному неорганiзованому
ринку за останнi п'ять робочих днiв мiсяця, що пiдтверджується угодами, в яких Банк дiє як
комiсiонер або повiрений, iншими документально пiдтвердженими угодами мiж обiзнаними,
зацiкавленими та незалежними сторонами. Для визначення справедливої вартостi цiнних паперiв,
якi мають ризик та внесенi до бiржового реєстру, береться справедлива вартiсть цiнного папера,
визначена за його котирувальною цiною покупця (цiною bid) за даними оприлюднених котирувань
лiстингових цiнних паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового
дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату Банк визначає
справедливу вартiсть цiнного папера, який внесено до бiржового реєстру, за його останнiм
бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом
останнiх п'яти робочих днiв звiтного мiсяця. Щомiсячно цiннi папери в портфелi банку на продаж
переглядаються на зменшення корисностi. Результати вiд операцiй купiвлi-продажу цiнних
паперiв в портфелi банку на продаж вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за статею «Результат
вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж». Проценти та дивiденди, що отриманi вiд
цiнних паперiв в портфелi банку на продаж пiд час володiння ними, вiдображаються в звiтностi за
статею «Процентнi доходи». Основнi засоби Визнання придбаних основних засобiв здiйснюється
за первiсною вартiстю (вартiстю придбання) з урахуванням витрат, пов’язаних з доставкою,
монтажем, введенням в експлуатацiю, а також сум непрямих податкiв, держмита та iнших витрат,
пов’язаних з придбанням та/або введенням в експлуатацiю об’єктiв. Змiна первiсної вартостi
здiйснюється у випадках полiпшення, модернiзацiї, доустаткування i реконструкцiї таких
основних засобiв. Вартiсть ремонтних робiт (поточний i капiтальний ремонти), а також послуг по
обслуговуванню основних засобiв вiдноситься на рахунки витрат Банку. Пiсля первинного
визнання облiк основних засобiв здiйснюється в подальшому за первiсною вартiстю (собiвартiстю)
з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби класифiкованi в Банку по групах. Амортизацiйнi вiдрахування по основних фондах
нараховуються щомiсячно по прямолiнiйному методу, виходячи з термiну корисного
використання. Протягом року метод амортизацiї залишається незмiнним. Наприкiнцi кожного
звiтного року, методи нарахування амортизацiї основних засобiв переглядаються на вiдповiднiсть
економiчним вигодам, що очiкує отримати Банк вiд їх застосування. Термiни корисного
використання основних засобiв переглядаються у разi:
- змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання (змiни виробничих та технологiчних
процесiв Банку, фiзичного або морального зносу основних засобiв тощо);
- наприкiнцi кожного звiтного року на наступний рiк (виключення становлять значнi змiни в
законодавствi або нормативнiй базi, якi вiдбуваються всерединi року та можуть суттєво вплинути
на фiнансовий результат чи iншi чинники звiтностi). По малоцiнних необоротних матерiальних

активах амортизацiя нараховується в розмiрi 100% вартостi у першому мiсяцi експлуатацiї. З
метою приведення балансової (первiсної) вартостi основних засобiв у вiдповiднiсть iз
справедливою вартiстю, Банком самостiйно може проводитись переоцiнка. Переоцiнена вартiсть
та переоцiнена сума зносу об'єкта основних засобiв визначається множенням вiдповiдно
залишкової вартостi та суми зносу на Iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки на певну дату
визначається дiленням справедливої вартостi об'єкта, який переоцiнюється, на його залишкову
вартiсть, що склалась на цю ж дату. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює нулю.
Лiквiдацiйна вартiсть переглядається Банком щорiчно наприкiнцi року. Крiм того, щороку
(наприкiнцi) Банк переглядає основнi засоби на зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
Визнання придбаних нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю
придбання) з урахуванням витрат, пов’язаних з доставкою, налагодженням, введенням в
експлуатацiю, а також сум непрямих податкiв, держмита та iнших витрат, пов’язаних з введенням
в експлуатацiю об’єктiв. Змiна первiсної вартостi здiйснюється у випадках полiпшення,
модернiзацiї, удосконалення таких нематерiальних активiв. Вартiсть послуг по обслуговуванню та
супроводженню нематерiальних активiв вiдноситься на рахунки витрат Банку. Пiсля первинного
визнання облiк нематерiальних активiв здiйснюється в подальшому за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Нематерiальнi активи класифiкованi в Банку по групах. Амортизацiйнi вiдрахування
по нематерiальних активах нараховуються щомiсячно по прямолiнiйному методу, виходячи з
термiну корисного використання. Протягом року метод амортизацiї залишається незмiнним.
Наприкiнцi кожного звiтного року методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
переглядаються на вiдповiднiсть економiчним вигодам, що очiкує отримати Банк вiд їх
застосування. Термiни корисного використання нематерiальних активiв переглядаються у разi: ?
змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання (змiни виробничих та технологiчних
процесiв Банку, морального зносу нематерiальних активiв тощо); ? наприкiнцi кожного звiтного
року на наступний рiк (виключення становлять значнi змiни в законодавствi або нормативнiй базi,
якi вiдбуваються всерединi року та можуть суттєво вплинути на фiнансовий результат чи iншi
чинники звiтностi). З метою приведення балансової (первiсної) вартостi нематерiальних активiв у
вiдповiднiсть iз справедливою вартiстю, Банком самостiйно може проводитись переоцiнка.
Переоцiнена вартiсть та переоцiнена сума зносу об'єкта нематерiальних активiв визначається
множенням вiдповiдно залишкової вартостi та суми зносу на Iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки
на певну дату визначається дiленням справедливої вартостi об'єкта, який переоцiнюється, на його
залишкову вартiсть, що склалась на цю ж дату. Наприкiнцi кожного року Банк переглядає
нематерiальнi активи на зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв
дорiвнює нулю. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем Надання Банком основних засобiв в оперативний лiзинг (оренду)
вiдбувається на пiдставi укладеного договору, в якому визначається, зокрема, склад об'єктiв
лiзингу (оренди), строк лiзингу (оренди), лiзинговi (оренднi) платежi, а також iншi чинники.
Об'єктом лiзингу (оренди) в Банку є основнi засоби. Протягом всього строку лiзингу наданi в
оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби амортизуються Банком-лiзингодавцем на загальних
пiдставах, та можуть переглядатись на зменшення корисностi на загальних пiдставах. Утримання
та експлуатацiя наданих в лiзинг основних засобiв здiйснюється згiдно умов договору лiзингу
(оренди). Оренднi платежi визнаються як iншi операцiйнi доходи, як правило, на прямолiнiйнiй
основi, якщо тiльки iнша систематична основа не передбачена договором лiзингу (оренди). Крiм
власних основних засобiв, Банк може надавати в суборенду основнi засоби, що отриманi самим
Банком в оперативний лiзинг (оренду) протягом строку, визначеного в договорi суборенди, але не
бiльше строку лiзингу (оренди). Передавання основних засобiв в суборенду здiйснюється у
вiдповiдностi до умов договору суборенди та з урахуванням вимог основного договору лiзингу
(оренди). Лiзинг (оренда) класифiкується як оперативний, якщо вiн не передає в основному всi
ризики та винагороди щодо володiння основними засобами. Отримання Банком основних засобiв в
оперативний лiзинг (оренду) для використання у виробничiй дiяльностi вiдбувається на строк, що
не перевищує 50 вiдсоткiв строку їх корисного використання. Орендованi основнi засоби Банком
не амортизуються, не переоцiнюються та не переглядаються на зменшення корисностi. При

оперативному лiзингу (орендi) оренднi платежi визнаються як iншi операцiйнi витрати, як
правило, на прямолiнiйнiй основi, якщо тiльки iнша систематична основа не передбачена
договором лiзингу (оренди). Утримання та експлуатацiя наданих в лiзинг (оренду) основних
засобiв здiйснюється згiдно умов договору лiзингу (оренди). Витрати, що пов’язанi з утриманням
та експлуатацiєю орендованих основних засобiв вiдображаються за статею «Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати». Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти Банк
первiсно оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на
операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами Банк визнає за рахунками витрат пiд час їх
первiсного визнання. Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними та
опцiонними контрактами. В бухгалтерському облiку похiднi фiнансовi iнструменти
вiдображаються Банком на дату операцiї Банк за вiдповiдними позабалансовими рахунками як
вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки iншого за курсом (цiною),
зафiксованим у контрактi. При цьому, вимоги дорiвнюють зобов'язанням. Справедлива вартiсть
похiдних фiнансових iнструментiв, крiм опцiонiв, на дату операцiї дорiвнює нулю. Справедлива
вартiсть опцiонiв на дату операцiї дорiвнює премiї опцiонiв, яка вiдображається за балансовими
рахунками з облiку опцiонiв. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що
перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається Банком за їх ринковою
вартiстю. Якщо котирування ринкових цiн на похiднi фiнансовi iнструменти є недоступним, то
Банк застосовує для визначення справедливої вартостi такi методи: посилання на ринкову цiну
iншого подiбного iнструменту; аналiз дисконтованих грошових потокiв; iншi методи, що
забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв. На
кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу Банк оцiнює похiднi фiнансовi
iнструменти за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї. Результат переоцiнки
похiдних фiнансових iнструментiв вiдображається Банком обов’язково на дату балансу як актив
або зобов'язання, при цьому фiнансовий результат переоцiнки вiдображається за статею
«Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки». Залученi кошти Кошти
клiєнтiв (юридичних та фiзичних осiб) залученi Банком на вимогу та строковi, кошти iнших
банкiв, залученi Банком на вимогу та строковi, в тому числi кошти на кореспондентських
рахунках, отриманi кредити вiд iнших банкiв, кошти, що залученi шляхом випуску власних цiнних
паперiв – ощадних (депозитних) сертифiкатiв та облiгацiй, а також кошти, що залученi на умовах
субординованого боргу входять у склад залучених коштiв Банку. Кошти, залученi Банком шляхом
випуску (видачi) ощадних (депозитних) сертифiкатiв класифiкуються для цiлей бухгалтерського
облiку як строковий вклад (депозит). Проте, в звiтностi такi кошти представленi за статею
«Борговi цiннi папери, емiтованi банком». Банк оцiнює залученi кошти пiд час первiсного
визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що
пов'язанi з iнiцiюванням вкладiв (депозитiв). Банк оцiнює залученi кошти пiсля первiсного
визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час
нарахування процентiв та амортизацiї дисконту/премiї. Витрати за залученими коштами (проценти
та комiсiйнi, що є невiд’ємною частиною вкладу (депозиту)) вiдображаються в звiтностi за статею
«Процентнi витрати». Окремi, не пов’язанi з безпосереднiм «народженням» операцiї iз залучення
коштiв, комiсiї вiдображаються в звiтностi за статею «Комiсiйнi доходи» або «Комiсiйнi витрати».
До складу боргових цiнних паперiв, емiтованих Банком, включаються процентнi iменнi облiгацiї.
Облiгацiї емiтованi зв рiзними номiналами, пiд рiзнi процентнi ставки та з рiзними строками
погашення, iнформацiя щодо яких представлена у Примiтцi 15. «Борговi цiннi папери, емiтованi
банком». Борговi цiннi папери, емiтованi Банком, оцiнюються пiд час первiсного визнання за
справедливою вартiстю. Банк оцiнює борговi цiннi папери пiсля первiсного визнання за
амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування
процентiв та амортизацiї дисконту/премiї. Витрати за борговими цiнними паперами (проценти)
вiдображаються в звiтностi за статею «Процентнi витрати». Резерви за зобов’язаннями Резерв для
вiдшкодування можливих втрат за наданими гарантiями та поручительствами, iншими
зобов’язаннями формується станом за останнiй робочий день звiтного мiсяця. Банк визнає
зменшення (знецiнення) корисностi за кожним зобов’язанням, якщо є об’єктивне свiдчення

зменшення корисностi цього зобов’язання внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля
первiсного визнання i впливають на величину чи строки попередньо оцiнених майбутнiх грошових
потокiв вiд освоєння цього зобов’язання. Зменшення корисностi в бухгалтерському облiку
вiдображається через формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за зобов’язанням.
Резерви за зобов’язаннями формуються в повному обсязi, згiдно щомiсячних розрахункiв за
рахунок витрат Банку. Резерв за зобов’язаннями формується в тiй валютi, в якiй облiковується
зобов’язання вiдповiдно до фактичних сум з урахуванням застави за категорiями якостi.
Субординований борг Залучення коштiв на умовах субординованого боргу здiйснюється Банком у
виглядi депозитiв юридичних або фiзичнх осiб з метою подальшого урахування цих коштiв до
капiталу Банку. Залучення субординованого бору здiйснюється шляхом укладання прямих
договорiв. Залучення субординованого боргу вiдбувається з урахуванням вимог чинного
законодавства, зокрема, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, щодо строкiв,
суми боргу, процентних ставок, умов розмiщення тощо. Банк оцiнює залученi кошти на умовах
субординованого боргу пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, без урахування
витрат на операцiю та iнших платежiв, що пов'язанi з таким залученням. Витрати за
субординованим боргом (проценти) нараховуються на номiнальною ставкою, яка зазначена в
договорi, без застосування ефективної ставки вiдсотка, та вiдображаються в звiтностi за статею
«Процентнi витрати». Кошти, залученi на умовах субординованого боргу, враховуються до
капiталу Банку 2-го рiвня в строки та в сумi згiдно вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України. Податок на прибуток Поточний податок на прибуток в Банку
облiковується за фактичною сумою, яка розрахована згiдно з нормами Податкового кодексу
України. Прибуток для цiлей оподаткування, розраховується як рiзниця мiж доходами та
витратами, визначеними за даними податкового облiку. Облiковий прибуток визначений в балансi
як рiзниця мiж балансовими доходами та витратами, сформованими на пiдставi даних фiнансового
облiку. Вiдстрочений податок на прибуток визнається в облiку Банку у виглядi вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань.
Ставка поточного податку на прибуток в 2015 роцi була розрахована на рiвнi 18%. З метою
здiйснення облiку податкових зобов’язань Банку та їх впливу на фiнансовий результат,
вiдрiзняють рiзницi мiж облiковим та оподаткованим прибутком, якi подiляються на тимчасовi
рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, та тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню.
Тимчасова рiзниця – рiзниця мiж оцiнкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського
облiку та податковою базою цього активу або зобов’язання вiдповiдно, яка виникає у наслiдок
того, що перiод, у якому окремi доходи або витрати включаються до складу податкового
прибутку, не збiгаються з перiодом, у якому цi статтi включенi для обчислення облiкового
прибутку. Якщо окремi доходи та витрати взагалi не впливають на формування податкової бази
(тобто, тi, якi вiдповiдно до податкового законодавства, не включаються до податкових доходiв i
витрат), то вони не приймають участi в розрахунку вiдстроченого податку. Тимчасова рiзниця, що
пiдлягає вирахуванню – тимчасова рiзниця, що призводить до зменшення податкового прибутку
(збiльшення податкового збитку) у майбутнiх перiодах. Тимчасова рiзниця, що пiдлягає
оподаткуванню – тимчасова рiзниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у
майбутнiх перiодах. Банк визначає тимчасову рiзницю, що пiдлягає оподаткуванню, для
розрахунку розмiру вiдстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ). ВПЗ збiльшує суму податкового
зобов’язання, що пiдлягає сплатi в наступнi перiоди. Банк визначає тимчасову рiзницю, що
пiдлягає вирахуванню, для розрахунку розмiру вiдстрочених податкових активiв (ВПА). ВПА
зменшує суму податкового зобов’язання в майбутнiх перiодах. Сума вiдстроченого податку на
прибуток в бухгалтерському облiку Банку вiдображається розгорнуто у виглядi ВПА i ВПЗ.
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд Статутний капiтал Банку визначається як сплачений та
зареєстрований капiтал, на який отримано письмовi зобов'язання (у виглядi протоколу зборiв
акцiонерiв) акцiонерiв Банку на внесення коштiв. Формування статутного капiталу здiйснюється
згiдно iз Законами України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», «Проакцiонернi товариства" та
установчих документiв Банку. Статутний капiтал Банку представлений у виглядi акцiй.
Формування та збiльшення статутного капiталу Банку може здiйснюватися виключно шляхом
грошових внескiв. Грошовi внески для формування та збiльшення статутного капiталу Банку

акцiонери (резиденти України) здiйснюють у гривнях. Статутний капiтал Банку не повинен
формуватися з непiдтверджених джерел. Банк має право збiльшувати статутний капiтал пiсля того,
як всi акцiонери повнiстю виконали свої зобов'язання щодо оплати акцiй i попередньо оголошений
пiдписний капiтал повнiстю оплачено. Акцiонерам забороняється використовувати для
формування статутного капiталу Банку бюджетнi кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове
призначення. Емiсiйний дохiд виникає у Банку в разi розмiщення та подальшого продажу акцiй за
цiною вищою за номiнальну. Емiсiйний дохiд використовується Банком, в першу чергу, у разi
викупу власний акцiй у акцiонерiв за цiною нижче номiнальної.
Станом на 31.12.2015 р. банк немає укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв).
Основнi напрямки iнвестицiйної дiяльностi Емiтента визначаються стратегiєю розвитку Банку,
спрямованою на вдосконалення iснуючих та розвиток нових банкiвських продуктiв. Стратегiчна
мета Банку на 2016 рiк: Основною стратегiчною метою дiяльностi банку є збiльшення його
ринкової вартостi шляхом пiдвищення конкурентноздатностi, створення бездоганного iмiджу та
довiри до нього, впiзнання бренду та пiдвищення ефективностi дiяльностi.Прiоритетнi цiлi i
напрямки розвитку: 1. Збiльшення активiв банку 2. Збiльшення клiєнтської бази, формування бази
постiйних клiєнтiв. 3. Розвиток iнфраструктури банку, вiдкриття 32 безбалансових вiддiлень
Банку. 4. Укрiплення позицiй на ринку банкiвських послуг: зайняти 30-40% сегменту ринку по
обслуговуванню юридичних осiб, 15-20% - по обслуговуванню фiзичних осiб та поступове
просунення власного банкiвського продукту на територiю iнших областей України з метою
завоювання iнших ринкових нiш. 5. Нарощування капiталу 6. Проведення виваженої кредитної
полiтики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцiй. 7. Розвиток ресурсної бази з метою
задоволення потреб клiєнтiв у банкiвських продуктах з урахуванням фiнансових можливостей i
забезпечення лiквiдностi. Збiльшення обсягiв залучених коштiв 8. Максимiзацiя ефективностi
використання залучених коштiв. 9. Розвиток операцiй з кредитування, детального вивчення
фiнансового стану позичальникiв. 10. Розвиток операцiй з клiєнтами. З метою їх оперативного
обслуговування проведення удосконалення системи вiддаленого керування рахунком «Клiєнт –
банк», збiльшення числа її користувачiв. 11. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв банку, створення
оптимальних умов для роботи з клiєнтами, розробка нових пакетiв послуг, утримання доходностi
операцiй з розрахунково-касового обслуговування; пiдвищення якостi та швидкостi
обслуговування клiєнтiв. 12. Дотримання високих стандартiв в областi банкiвської таємницi з
урахуванням iнтересiв клiєнтiв. 13. Пiдвищення якостi менеджменту i прийнятих управлiнських
рiшень, а також якостi обслуговування клiєнтiв за допомогою пiдвищення квалiфiкацiї i
спецiалiзацiї персоналу банку та введення нових програмних комплексiв. 14. Удосконалення
iнформацiйних систем для користування клiєнтами, системи електронних переказiв та iн. 15.
Пiдвищення платоспроможностi та укрiплення фiнансової стiйкостi. 16. Диверсифiкацiя дiяльностi
на рiзних напрямках з метою зниження банкiвських ризикiв.
Протягом звiтного 2015 року Емiтент не здiйснював фiнансування дослiджень та розробок.
Станом на 01.01.2016 року у Банку вiдсутнi судовi справи,за якими розглядаються позовнi вимоги
у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною яких виступає емiтент або
його посадовi особи особи.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

38611

40562

0

0

38611

40562

будівлі та
споруди

30024

31091

0

0

30024

31091

машини та
обладнання

2811

3900

0

0

2811

3900

транспортні
засоби

5464

5006

0

0

5464

5006

інші

312

565

0

0

312

565

2. Невиробничого
призначення:

40

48

0

0

40

48

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

3

1

0

0

3

1

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

37

47

0

0

37

47

38651

40610

0

0

38651

40610

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис В ПАТ «БАНК СIЧ» до 01.09.2015р.до основних засобiв вiдносилися об’єкти з очiкуваним
строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року та розмiром граничної
вартостi одиницi предметiв основних засобiв, що перевищує 2500 гривень,з 01.09.2015р.- об’єкти з
очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року та розмiром
граничної вартостi одиницi предметiв основних засобiв, що перевищує 6000 гривень.
До окремих об’єктiв основних засобiв незалежно вiд їх вартостi вiдносяться: зброя, системи
безпеки (вiдеоспостереження) та комп’ютерна мережа.
До 01.09.2015р.до малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносилися предмети з
термiном служби бiльше року та вартiстю вiд 1000 до 2500 гривень включно,з 01.09.2015р.предмети з термiном служби бiльше року та вартiстю вiд 1000 до 6000 гривень включно.
Основнi засоби Банк облiковує в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Станом на 31 грудня 2015 року на кiнець дня: Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi
законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, немає. Оформлених
у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає. Основних засобiв, що тимчасово не
використовуються, немає. Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2015 р. складає _43540 тис. грн., залишкова на
01.01.2015 року - 38651 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2016 р. складає _49904 тис. грн., залишкова на
01.01.2016 року - 40610 тис. грн.
За 2015 рiк придбано основних засобiв на суму 7 605 тис.грн.з них: комп’ютерна технiка62тис.грн.,
iнстументи,прилади,iнвентар ,меблi,побутова технiка- 360 тис.грн.,машини та обладнання-1 739
тис.грн.,
касова технiка-81 тис.грн.,транспортнi засоби-408 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

За звітний період

За попередній період

показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

130713

127738

Статутний капітал
(тис. грн.)

120000

120000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

У зв'язку з вiдсутнiстю затвердженої методики розрахунку вартостi чистих активiв для
банкiвських установ, вартiсть чистих активiв була розрахована як рiзниця мiж сукупною
вартiстю активiв Банку та вартiстю його зобов’язань. Розрахунок власного капiталу Банку
проводиться за даними балансу (форма № 1-КБ) за станом на перше число кожного мiсяця, в
якому здiйснюється внесок до статутного капiталу Банку.

Висновок

Розмiр власного капiталу Банку визначається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок
регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 28.08.2001р. №368, та вiдповiдає вимогам законодавства щодо вартостi
чистих активiв, розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1543671

X

X

Усього зобов'язань

X

1543671

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на кiнець дня 31.12.2014 року до складу iнших зобов’язань входять:
• зобов’язання за коштами на рахунках клiєнтiв – 1 436 929 тис.грн.
• зобов’язання щодо поточного податку на прибуток – 347 тис.грн.
• резерви за обов’язаннями – 8 тис.грн.
• iншi фiнансовi зобов’язання – 56956 тис.грн.
• iншi зобов’язання – 1 420 тис.грн.
• субординований борг –48011 тис.грн.

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

27.03.2015

30.03.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

16.04.2015

17.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.04.2015

28.04.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

18.05.2015

19.05.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

03.06.2015

04.06.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

09.06.2015

10.06.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

17.06.2015

18.06.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

03.07.2015

06.07.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

07.07.2015

08.07.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

31.07.2015

31.07.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

06.08.2015

07.08.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

25.08.2015

26.08.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

07.09.2015

08.09.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

24.09.2015

25.09.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

01.10.2015

02.10.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

12.11.2015

13.11.2015

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БДО"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

20197074
01133, 02121, м. Київ,
Харкiвське шосе, 201-203, 10-й
поверх

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013
22.12.2016
2015
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**

ТОВ "БДО"
20197074
02121, м. Київ, Харкiвське
шосе, 201-203, 10-й поверх
2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013
22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПАТ «БАНК СIЧ» (далi - Банк), що включають звiт про фiнансовий стан (баланс)
станом 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), звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на
зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку 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 та 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 суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення
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
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне
середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть». Дiяльнiсть та операцiї Банку, так само як i дiяльнiсть
iнших компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного часу пiд впливом триваючої
невизначеностi в економiчному та полiтичному середовищi України.
Iншi питання
Фiнансова звiтнiсть за попереднiй 2014 рiк була перевiрена iншим аудитором. За результатами аудиту звiтностi Банку
за 2014 рiк аудитором було висловлено умовно-позитивну думку 31.03.2015.
04.02.2016 Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову №58 (iз змiнами вiд 07.04.2016), якою
внесенi змiни до графiкiв приведення банками статутного та регулятивного капiталу до мiнiмального розмiру,
передбаченого банкiвським законодавством. Вiдповiдно до зазначеної вище постанови НБУ Банк зобов'язаний
збiльшити розмiр статутного та регулятивного капiталу, а саме: 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 гривень - до 11 липня 2020 року; 500 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2024 року.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
У вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України (надалi НБУ) за результатами проведення аудиторської
перевiрки фiнансової звiтностi Банку аудитори мають висловити думку стосовно зазначеної звiтностi, а також надати
звiт за результатами перевiрки.
Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть ПАТ «БАНК
СIЧ» (далi - Банк) за 2015 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Банку згiдно з
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.Iнформацiя, що викладено у цьому звiтi, є результатом проведення
нами процедур в межах аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк та аналiзу iнформацiї, що
отримана iз облiкової системи Банку. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах,
необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
аудиту.
Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним банком України та не
може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати
обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються
Нацiональним банком України.
Перелiк процедур та отриманi результати викладенi далi:
1. Аналiз вiдповiдностi розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi
про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до НБУ станом на 1 сiчня року,
наступного за звiтним (базується на пiдставi аналiзу статистичної форми №631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв
за строками», затвердженої ' . постановою Правлiння НБУ вiд 19.03.2003 №124 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї
України 07.05.2003 за №353/7674).
Наведенi нижче аналiтичнi таблицi складенi на пiдставi форми статичної звiтностi №631 «Звiт про структуру активiв
та пасивiв за строками» на 31.12.2015 та на 31.12.2014.
Станом на 31.12.2015(тис.грн.)Термiн погашення до 1 рокуВсього В тому числi термiн погашення «на Термiн
погашення вимогу»понад 1 рiк
Активи 1 515 310 1 106 606 155 142
Зобов'язання (1 478 530) (1 126 447) (67 674)
Капiтал - - (128 493)
Невiдповiднiсть 36 780 (19 841) (41 025)
Вiд'ємний ГЕП
(невiдповiднiсть) (% до
капiталу) - 15% 32%
РЕЗЮМЕ: Станом на 31.12.2015 Банк має загальну позитивну рiзницю мiж сумою активiв та пасивiв. Разом з тим
спостерiгаються невiдповiдностi (дефiцит) мiж активами i пасивами за строками погашення «на вимогу» (19 841) тис.
грн.(31.12.2014 - (35 603) тис. грн.), «понад 1 рiк» - (41 025) тис. грн. (31.12.2014 - (35 804 тис. грн.)).
На наш погляд керiвництву Банку слiд розглянути питання щодо збiльшення обсягiв активiв термiном погашення «на
вимогу».
Станом на 31.12.2014 (для спiвставлення)
(тис. грн.)
Термiн погашення до 1 року
В тому числi термiн
погашення «на вимогу» Термiн погашення понад 1 рiк
Активи 601 411 104 190 175 504
Зобов'язання (564 688) (139 793) (83 574)
Капiтал - - (127 734)

Невiдповiднiсть36 723 (35 603) (35 804)
Вiд'ємний ГЕП
(невiдповiднiсть)
(% до капiталу)„ 28% 28%
Станом на 31.12.2015 та на 31.12.2014 Банк має наступнi показники нормативiв лiквiдностi:
Нормативи лiквiдностi Нормативне Фактичне значення Фактичне значення
значення на 31.12.2015 на 31.12.2014
Норматив миттєвої лiквiдностi не менше 20% 98,14% 56,07%
(Н4)
Норматив поточної лiквiдностi не менше 40% 93,95% 82,36%
(Н5)
Норматив короткострокової не менше 60% 101,50% 100,78%
лiквiдностi (Н6)
За результатами нашого аналiзу, ми не знайшли суттєвих фактiв, якi б свiдчили про те, що станом на кiнець дня
31.12.2015 року показники лiквiдностi не вiдповiдали нормативним значенням, встановленим вимогами Iнструкцiї про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 28 серпня 2001 року №368).
2.Аналiз якостi управлiння активами та пасивами
Структуру дiючої в Банку систему управлiння ризиками можна описати таким чином:
для виконання вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» в Банку створено постiйно дiючi
пiдроздiли з питань аналiзу та управлiння ризиками - Управлiння ризик-менеджменту;
у вiдповiдностi до вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» в Банку створено постiйно дiючий
Комiтет по управлiнню активами та пасивами.
Бiльш детально питання управлiння ризиками керiвництвом Банку розкрито в примiтцi 32 «Управлiння фiнансовими
ризиками».
РЕЗЮМЕ: Структура управлiння активами та пасивами в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам законодавства
України та забезпечує виконання Банком економiчних нормативiв НБУ.
3.Достатнiсть резервiв та капiталу Банку, яка визначається на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з
iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно- правових актiв НБУ, у тому числi з питань
регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними банкiвськими операцiями.
3.1. Аналiз якостi кредитного портфеля
Фiнансова iнформацiя щодо кредитного портфеля на 31.12.2015 розкрита керiвництвом Банку в пояснювальнiй
примiтцi 8 «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» в сумi 511 328 тис. грн. (31.12.2014 - 440 453 тис. грн.). Питома вага
незабезпечених кредитiв в портфелi Банку станом на 31.12.2015 - 0,02% (за станом на 31.12.2014 - 0%).
В фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015 Банк розкрив iнформацiю щодо резерву пiд знецiнення кредитiв в сумi 5
543 тис. грн. (31.12.2014 - 4 459 тис. грн.). Ставка резервування по кредитному портфелю за станом на 31.12.2015 - 1%
(31.12.2014 - 1%).
За даними статистичної форми звiтностi 604 «Звiт про формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
кредитними операцiями» та за результатами аудиту якiсть кредитного портфеля представлена наступним чином:
31.12.2015
За даними Банку За результатами аудиту
Категорiя тис.грн. % тис. грн. %
1 (кредитний ризик мiнiмальний) 66 462 13% 66 462 13%
2 (кредитний ризик помiрний) 386 210 74% 386 210 74%
3 (кредитний ризик значний) 59 766 12% 59 766 12%
4 (високий кредитний ризик) - 0% - 0%
5 (реалiзований кредитний ризик) 4 433 1% 4 433 1%
Усього 516 871 100% 516 871 100%
Негативно-класифiкованi 4 433 1% 4 433 1%
РЕЗЮМЕ: За результатами аудиту негативно-класифiкованi кредити - 1 %, за даними Банку -1 %.
Формування Банком резервiв пiд кредитнi ризики в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Оцiнка Банком кредитних ризикiв з метою розрахунку регулятивного капiталу в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає
вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 25.01.2012р. №23.
3.2 Аналiз структури та якостi портфеля цiнних паперiв
Банк не здiйснював вкладень в торговi цiннi папери та в цiннi папери до погашення. Вкладення в iнвестицiї в
асоцiйованi та дочiрнi компанiї вiдсутнi.
За станом на 31.12.2015 Банком розкрито фiнансову iнформацiю щодо вкладень в цiннi папери в портфелi на продаж в
сумi 752 244 тис. грн. (31.12.2014 - 40 492 тис. грн.) Iнформацiя щодо обсягу резерву пiд знецiнення цiнних паперiв на
продаж розкрита в сумi 0 тис. грн. (31.12.2014 - 0 тис, грн.), (див. Примiтка 9);

РЕЗЮМЕ: Розкрита керiвництвом Банку в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк iнформацiя є адекватною для
дiяльностi Банку та вiдображає структуру портфеля цiнних паперiв.
Формування резервiв пiд операцiї з цiнними паперами в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Формування Банком резервiв за цiнними паперами з метою розрахунку розмiру регулятивного капiталу вiдповiдає в
усiх суттєвих аспектах вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 25.01.2012р. №23.
4. Адекватнiсть системи управлiння ризиками Банку
Нами було проведено тестування з метою перевiрки правильностi оцiнки Банком ризикiв банкiвських операцiй,
формування резервiв та розкриття операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами Банку.
За станом на 31.12.2015 та на 31.12.2014 в своїй дiяльностi Банк дотримувався економiчних нормативiв, а саме:
Нормативи кредитного ризику
1.Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)Нормативне значення не бiльше
25%; Фактичне значення на 31.12.2015 - 25,00%;Фактичне значення на 31.12.2014 -24,37%
2.Норматив великих кредитних ризикiв (Н8)Нормативне значення не бiльше 8 кратного розмiру регулятивного
капiталу;Фактичне значення на 31.12.2015 - 209,71% Фактичне значення на 31.12.2014- 345,51%.
3.Норматив максимального розмiру кредитного
ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами (Н9)Нормативне значення не бiльше 25%; Фактичне значення
на 31.12.2015 - 22,28% Фактичне значення на 31.12.2014 ----4.Норматив максимального сукупного розмiр
у кредитiв, гарантiй та поручительств,
наданих одному iнсайдеру (Н9) Нормативне значення Не бiльше 5% Фактичне значення на 31.12.2015 - ---;Фактичне
значення на 31.12.2014 -----.
РЕЗЮМЕ: Система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку охоплює всi процедури та всi ризики притаманнi
Банку.
Ризик операцiй з пов'язаними особами помiрний.
5.Аналiз адекватностi бухгалтерського облiку.
РЕЗЮМЕ: В цiлому процедури бухгалтерського облiку в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам iнструкцiй
НБУ з бухгалтерського облiку в тiй мiрi, наскiльки цi процедури мають вiдношення до пiдготовки рiчної фiнансової
звiтностi. Але на наш погляд керiвництву Банку та головному бухгалтеру необхiдно звернути увагу на облiк
розрахункiв з працiвниками в частинi формування резерву пiд невикористанi вiдпустки.
6.Аналiз процедур внутрiшнього аудиту та органiзацiя внутрiшнього аудиту.
У вiдповiдностi до Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та Положення «Про органiзацiю
внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України», яке затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 114 вiд 20 березня 1998 року в Банку створено та функцiонує Пiдроздiл внутрiшнього аудиту.
Задачами Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку визначено:
• сприяння адекватностi системи внутрiшнього контролю Банку;
• здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки бухгалтерської, операцiйної, адмiнiстративної систем i процедур
контролю в Банку;
• оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i вiдповiдальними працiвниками Банку дiючого законодавства
України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, внутрiшнiх нормативних
документiв Банку щодо проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та
письмового дозволу на здiйснення окремих банкiвських операцiй;
• сприяння органiзацiї ведення бухгалтерського облiку;
• впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної системи управлiння для своєчасного виявлення та
усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi банкiвських операцiй;
• своєчасне виявлення порушень та недолiкiв в дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, опрацювання оптимальних
рiшень щодо їх лiквiдацiї та усунення причин виникнення цих недолiкiв в процесi дiяльностi Банку;розслiдування в
межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у системi внутрiшнього контролю, а також
попередження або мiнiмiзацiя будь-яких ризикiв;
• виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Банку, сприятливих умов для зловживань i незаконного присвоєння коштiв
Банку;
• перевiрки виконання вимог з ефективного управлiння ризиками банкiвської дiяльностi;
• налагодження i пiдтримання взаємодiї iз зовнiшнiми аудиторами, державними органами контролю та службою
банкiвського нагляду Нацiонального банку України;
• надання Правлiнню Банку та керiвникам структурних пiдроздiлiв, що перевiряються, висновкiв про результати
проведеної аудиторської перевiрки i пропозицiй щодо полiпшення дiючої в Банку системи внутрiшнього контролю.
Функцiями Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту:
• нагляд за поточною дiяльнiстю Банку;
• контроль за дотримання законiв, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та рiшень органiв
управлiння Банку;
• перевiрка результатiв поточної дiяльностi Банку;
• аналiз iнформацiї та вiдомостей про дiяльнiсть Банку, професiйної дiяльностi працiвникiв Банку, випадкiв

перевищення повноважень посадовими особами Банку;
• надання Наглядовiй радi висновкiв та пропозицiй за результатами перевiрок;
• зменшення ризикiв при проведеннi операцiй структурними пiдроздiлами Банку,
• впровадження рацiонального та ефективного використання ресурсiв Банку;
• надання рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку у процесi планування, на стадiї" розроблення i впровадження
нових продуктiв i процесiв;
• проведення аудиту операцiй, якi виконуються структурними пiдроздiлами Банку з метою аналiзу i оцiнки
внутрiшнього контролю, процедур Банку, що стосуються адекватностi, вiдповiдностi, ефективностi та точностi
бухгалтерських даних i збереження активiв Банку;
• перевiрка внутрiшнiх документiв Банку, регламентуючих проведення операцiй, дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв,
iнших документiв;
• перевiрка систем обробки та передавання фiнансової iнформацiї, у тому числi електронних iнформацiйних систем та
електронних банкiвських послуг;
• координацiя своєї дiяльностi з дiями незалежних аудиторських фiрм при проведеннi зовнiшнього аудиту Банку з
метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторськi фiрми можуть з довiрою покластися на висновки
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту для уникнення дублювання зусиль.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Наглядовiй Радi Банку.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi Банку, а також пiдроздiлiв Банку у
вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджується Наглядовою Радою Банку. Пiдроздiл внутрiшнього
аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiння Банку та Наглядової Ради Банку.
РЕЗЮМЕ: Службi внутрiшнього аудиту необхiдно запланувати та провести перевiрку фiнансового облiку основних
засобiв та розрахункiв з працiвниками в частинi формування резерву пiд невикористанi вiдпустки.
7. Аналiз заходiв контролю банку
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для визначення характеру,
послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього контролю Банку та процедури внутрiшнього
аудиту.
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи внутрiшнього контролю, стан
якої було розглянуто нами при плануваннi та проведеннi аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2015
рiк.
Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього
контролю Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.
При аналiзi заходiв контролю Банку та загальної якостi управлiння Банком нами було розглянуто адекватнiсть
структури управлiння видам та обсягам операцiй Банку (участь органiв управлiння у прийняттi рiшень, розподiлi
обов'язкiв мiж керiвниками, наявнiсть положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй, як заходiв
контролю керiвництва за дiяльнiстю Банку).
Управлiння Банком здiйснюється:
• Загальними Зборами Акцiонерiв,
• Спостережною Радою та
• Правлiнням Банку.
Аналiз протоколiв засiдань Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної ради дозволяє зазначити, що цi органи
управлiння здiйснюють не тiльки стратегiчне управлiння Банком, але й оперативне. Оперативне управлiння також
здiйснюється Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку. Засiдання Правлiння Банку проводяться на регулярнiй
основi.
РЕЗЮМЕ: У результатi проведення огляду структури Банку нами не знайдено фактiв, якi свiдчать про неадекватнiсть
структури управлiння та заходiв внутрiшнього контролю Банку характеру та об'єму операцiй, якi проводяться Банком,
або невiдповiднiсть заходiв внутрiшнього контролю вимогам нормативно-правових актiв НБУ.
8. Iншi ризики
Iснує висока концентрацiя серед коштiв клiєнтiв. Так, на одного клiєнта Банку припадає 49% коштiв клiєнтiв.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): - повне найменування:Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»; - номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
Аудиторської палати України: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 23.04.2002 р.
№2868; номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку: Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер 88 Серiя П000088 (строком дiї до
22.12.2016р.); - Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, що брав участь в проведеннi аудиту; номер, серiя, дата видачi
сертифiката (АПУ): Балченко Сергiй Олексiйович, Сертифiкат аудитора банкiв №0040 Аудиторської палати України
(термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014 № 304/2 – до 01.01.20) мiсцезнаходження: 02121, м. Київ, Харкiвське шоссе, 201-203, 10-й поверх, тел. 044-393-26-87; - адреса для
листування:49000, м.Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4; - телефон (056) 370-30-44; - дата i номер договору на
проведення аудиту: № 142/23А вiд 09 жовтня 2015 року; - дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
01.02.2016 – 22.04.2016; - дата складання аудиторського висновку: 22.04.2016.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

2

1

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/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

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

160

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради
комiтети не створювались

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради
комiтети не створювались

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени Спостережної ради Банку,
якi перебувають у штатному

складi Банку отримують посадовi
оклади згiдно штатного розкладу

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Iнше не передбачено

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Не належить
до
компетенції
жодного
органу
Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi не передбаченi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація
Публікується у
розповсюджується
пресі,
на загальних
оприлюднюється

Документи
надаються
для

Копії
Інформація
документів розміщується
надаються на власній

зборах

в
ознайомлення на запит
інтернетзагальнодоступній безпосередньо акціонера
сторінці
інформаційній
в
акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства
НКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнше непередбачено

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
Інше (запишіть)

X
У звiтному роцi Банк змiнив
зовнiшнього аудитора за
рiшенням Спостережної ради
(Протокол засiдання
Спостережної ради №597/1 вiд
09.10.2015р.) в зв’язку iз
вилученням попереднього
аудитора ТОВ "Аудиторська
компанiя "Консультант" iз реєстру
Аудиторських фiрм, якi мають
право проводити аудиторськi
перевiрки банкiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали
фiнансово-горсподарської
перевiрки акцiонерного
товариства у звiтному роцi

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

Ні

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)

Iнших iнiцiатив не було

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
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2013 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет
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
Банк дотримується Кодексу корпоративного управлiння.Кодекс корпоративного управлiння
розмiщено на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

298581

75553

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
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

1256

168972

Кредити та заборгованість клієнтів

10

511328

440453

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

752244

40492

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

1165

559

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

48460

42789

Інші фінансові активи

17

1144

16

Інші активи

18

60206

6285

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

1674384

775119

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

0

133914

Кошти клієнтів

21

1436929

474514

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

597

Інші залучені кошти

23

0

0

347

1278

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

24

8

13

Інші фінансові зобов'язання

25

56956

4448

Інші зобов'язання

26

1420

1073

Субординований борг

27

48011

31544

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

1543671

647381

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

120000

120000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8903

6946

Резервні та інші фонди банку

354

128

1456

664

0

0

Усього власного капіталу

130713

127738

Усього зобов'язань та власного капіталу

1674384

775119

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Примiтки 6-19, 20-21 є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi за 2015
рiк.

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2016

року

Керівник

В.В.Шульга
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044 207-14-80
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.О.Наказнюк
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

93032

75276

Процентні витрати

31

-69182

-46763

23850

28513

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

22456

13638

Комісійні витрати

32

-1840

-1444

0

0

0

0

0

0

3125

20

Результат від операцій з іноземною валютою

-5116

-174

Результат від переоцінки іноземної валюти

-559

2539

0

0

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

2910

-1665

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

539

-537

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

5

-3

Інші операційні доходи

33

7109

911

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-49950

-36011

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

2529

5787

-347

-1278

2182

4509

0

0

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

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

19

оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік

2182

4509

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

0

0

2182

4509

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

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

0

0

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

0

0

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки

36

36

36

Примiтки 9, 16-17, 23-24,25-27 є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової
звiтностi за 2015 рiк.

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2016

року

Керівник

В.В.Шульга
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044 207-14-80
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.О.Наказнюк
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Найменуванн
я статті

1

резервні,
інші
Примітк
емісійн
статутни
фонди
та
и
і
й капітал
резерви
різниці
переоцінк
и
2

Усього
Неконтрольован власног
нерозподілени
а частка
о
усього
й прибуток
капіталу

3

4

5

6

7

8

9

120000

0

195

2522

12271
7

0

122717

0

0

0

43

43

0

43

120000

0

195

2565

12276
0

0

122760

0

0

597

4381

4978

0

4978

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив
переходу на
нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

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

120000

0

792

6946

12773
8

0

127738

Залишок на
кінець
попереднього

періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

1018

1957

2975

0

2975

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120000

0

1810

8903

13071
3

0

130713

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Примiтки вiдсутнi

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2016

року

Керівник

В.В.Шульга
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044 207-14-80
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.О.Наказнюк
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

93032

75276

Процентні витрати, що сплачені

-69182

-46763

Комісійні доходи, що отримані

22456

13638

Комісійні витрати, що сплачені

-1840

-1444

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

-5675

2365

Інші отримані операційні доходи

7109

911

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-19000

-12064

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-30950

-23947

Податок на прибуток, сплачений

-347

-559

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

-4397

7413

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

3668

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

167716

-62435

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-70875

-204777

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-1128

289

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-53921

-1241

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-133914

97971

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

962415

182713

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

-597

-25329

5

3

52508

4399

922546

-4087

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-711752

-11250

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

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-4468

-8929

14, 17

0

0

14

-1203

-55

14, 17

0

0

0

0

-717426

-20234

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

16467

31544

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

26, 27

0

0

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

16467

31544

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

5835

828

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

223028

15464

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

75553

60089

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки
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298581

75553
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за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

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
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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

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 сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

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 внески акціонерів, крім емісії акцій

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

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6
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