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.
В.о. голови
Правлiння

Шавлов О.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
36061927
4. Місцезнаходження
Донецька , Калiнiнський, 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
062 210 08 40 062 210 08 44
6. Електронна поштова адреса
bank@europrombank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 78 Бюлетень «Цінні папери України»

28.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.europrombank.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

06.05.2014
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
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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)
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

Враховуючи вiдсутнiсть вiдповiдних операцiй та iнформацiї, не заповненi:
Iнформацiя про органи управлiння емiтента, т.я. ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є
акцiонерним товариством;
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада
корпоративного секретаря в ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" вiдсутня;
5. Iнформацiя про рейтингове агентство;
10. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди у 2013 роцi не виплачувались;
12. п.2) iнформацiя про облiгацiї емiтента;
12. п.3 iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
12. п.4) iнформацiя про похiднi цiннi папери;
12 п.5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду;
14. п.2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
здiйснює банкiвську дiяльнiсть;
14. п.4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї та 14. п.5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - ПАТ
"ЄВРОПРОМБАНК"не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води
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15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - борговi
цiннi папери не випускались;
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
19. 1), 2), 3), 4), 5) - iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття;
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття;
21. Iiнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не є емiтентом ФОН, тому вiдсутня така
iнформацiя:
23. Основнi вiдомостi про ФОН;
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
25. Iiнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
27. Правила ФОН;
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не
є приватним акцiонерним товариством;
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання забов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
не є емiтентом цiльових облiгацiй.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 № 436614
3. Дата проведення державної реєстрації
12.08.2008
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
120000000.00
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)
68
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється, т.я. банк є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Донецькiй областi
2) МФО банку
334624
3) поточний рахунок
32000171061
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
16008804559139
5

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

Надання банкiвских послуг, визначених частиною третьою статтi
47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

246

15.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя є безстроковою, тому немає
прогнозiв щодо продовження термiну її дiї. Дiя
лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ при
Опис невиконаннi (недотриманнi) банком обов`язкових
вимог чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України щодо надання банкiвських послуг.

Здiйснення валютних операцiй

246

15.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя є безстроковою, тому немає
прогнозiв щодо продовження термiну її дiї. Дiя
лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ при
Опис невиконаннi (недотриманнi) банком обов`язкових
вимог чинного законодавства, нормативноправових актiв Нацiонального банку України
щодо здiйснення валютних операцiй.

Здiйснення валютних операцiй

246-2

12.07.2013

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя, видана 15.11.2011 № 246,
була замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-2 вiд
12.07.2013 у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження
банку. Генеральна лiцензiя є безстроковою, тому
немає прогнозiв щодо продовження термiну її дiї.
Опис
Дiя лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ
при невиконаннi (недотриманнi) банком
обов'язкових вимог чинного законодавства,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України щодо здiйснення валютних операцiй.

Здiйснення валютних операцiй

246-3

23.09.2013

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя, видана 12.07.2013 № 246-2,
була замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-3 вiд
23.09.2013 у зв'язку з розширенням перелiку
валютних операцiй, який було доповнено правом
залучення, розмiщення та торгiвлi банкiвськими
металами. Генеральна лiцензiя є безстроковою,
Опис
тому немає прогнозiв щодо продовження термiну
її дiї. Дiя лiцензiї може бути зупинена за рiшенням
НБУ при невиконаннi (недотриманнi) банком
обов'язкових вимог чинного законодавства,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України щодо здiйснення валютних операцiй.
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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)

Орлова Наталiя Вiкторiвна

д/н

24.3975

Орлова Ольга Олександрiвна

д/н

49.8708

Орлов Володимир
Олександрович

д/н

23.8559

Кольцов Олександр
Миколайович

д/н

0.0000

Усього

98.1242

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
Никитiна Iрина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Атлас-Експрес" , заступник директора з економiки
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Голова Правлiння Банку:
- здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку, органiзовує його роботу i несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння завдань;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, Спостережної ради Банку та
Правлiння Банку, вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актiв
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Нацiонального банку України;
-скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них;
-подає Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо персонального складу Правлiння, призначення
на посаду i звiльнення з посади заступникiв голови Правлiння та iнших членiв Правлiння;
-розподiляє обов'язки мiж з членами Правлiння, визначає їх функцiональнi повноваження;
-без довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляє iнтереси Банку в усiх установах та органiзацiях як
в Українi, так i за її межами;
-видає довiреностi вiд iменi Банку;
-вчиняє вiд iменi Банку правочини та здiйснює всi юридично значимi дiї, пiдписує будь-якi
договори (угоди, контракти) та iншi документи (правочини) в межах своєї компетенцiї;
-пiдписує вiд iменi Банку (роботодавця) колективний договiр;
-розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України, Статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку та Спостережної ради Банку;
-пiдписує позовнi заяви вiд iменi Банку;
-видає накази та розпорядження у межах своєї компетанцiї, дає вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Банку;
-наймає, призначає на посади та звiльняє працiвникiв Банку, встановлює посадовi оклади,
надбавки, застосовує заходи матерiального заохочення працiвникiв, у разi потреби притягує їх до
дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України,
Статуту та внутрiшнiх документiв Банку;
-забезпечує розробку та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, а також
забезпечує дотримання цих правил працiвниками Банку.
Никитiна Iрина Петрiвна займає посаду голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" з 2008 року.
Оплата працi голови Правлiння здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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
Шавлов Олексiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Атлас-Експрес", заступник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
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25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Заступник голови Правлiння здiйснює свою дiяльнiсть в межах компетенцiї, визначеної чинним
законодавством України, Статутом банку, Положенням про Правлiння банку, посадовою
iнструкцiєю або рiшеннями Правлiння.
Шавлов Олексiй Юрiйович займає постiйну посаду заступника голови Правлiння ПАТ
"ЄВРОПРОМБАНК" з 2008 року, також вiн виконує обов'язки особи, вiдповiдальної за проведення
фiнансового монiторингу. Є куратором таких структурних пiдроздiлiв Банку: вiддiлу
обслуговування корпоративних клiєнтiв, вiддiлу операцiй з фiзичними особами, вiддiлу
кредитування корпоративних та приватних клiєнтiв, вiддiлу фiнансового монiторингу, а також
вiддiлень банку.
Оплата працi заступника голови Правлiння здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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 Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дук Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Атлас - Експрес" , заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Як член Правлiння Дук Н.В. здiйснює свою дiяльнiсть в межах компетенцiї, визначеної чинним
законодавством України, Статутом банку, Положенням про Правлiння банку, посадовою
iнструкцiєю або рiшеннями Правлiння.
Дук Наталiя Володимирiвна займає постiйну посаду Головного бухгалтера
ПАТ"ЄВРОПРОМБАНК" з 2008 року. Керує такими структурними пiдроздiлами: вiддiлом
внутрiшньобанкiвських операцiй, вiддiлом банкiвських операцiй, вiддiлом касових операцiй.
Оплата працi головного бухгалтера здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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
Орлова Ольга Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iсiда" - старший економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної ради:
- керує та органiзовує роботу Спостережної ради;
- головує на засiданнях Спостережної ради, органiзую ведення протоколiв засiдань Спостережної
ради;
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради.
Голова Спостережної Ради має право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Банку;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання
своїх функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку.
Голова Спостережної Ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням
про Спостережну Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку;
4) особисто або через представника, повноваження якого пiдтверджуються в установленому
законодавством порядку, брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Спостережної Ради;
5) завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної
Ради;
6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
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збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
7) не розголошувати комерційну, конфіденційну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної Ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Орлова Ольга Олександрiвна перебувала на посадi голови Спостережної ради банку по 02.12.2013
р. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" Орлова О.О.
звiльнена з посади голови Спостережної ради банку вiдповiдно до п.2 ст.57 Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi
не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв та в теперiшнiй час працює заступником директора з економiки в
ТОВ "Паливна компанiя "Iндустрiал груп", мiсцезнаходження пiдприємства: м.Донецьк.
вул.Майська, 66
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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
Мiтiна Нiна Венiамiнiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2013 на 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної ради:
- керує та органiзовує роботу Спостережної ради;
- головує на засiданнях Спостережної ради, органiзую ведення протоколiв засiдань Спостережної
ради;
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради.
Голова Спостережної Ради має право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Банку;
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2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання
своїх функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку.
Голова Спостережної Ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням
про Спостережну Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку;
4) особисто або через представника, повноваження якого пiдтверджуються в установленому
законодавством порядку, брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Спостережної Ради;
5) завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної
Ради;
6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної Ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Посадова особа Мiтiна Нiна Венiамiнiвна обрана на посаду голови Спостережної ради Банку
строком на три роки позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
02.12.2013 р.
Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння кредитного аналiзу
корпоративного блоку, начальник управлiння кредитування головного управлiння
Промiнвестбанку України в Донецькiй областi; заступник начальника регiонального управлiнняначальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу, заступник начальника вiддiлу органiзацiї
корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння ПАТ "Дочiрнiй банк
СБЕРБАНКУ РОСIЇ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Розмiр винагороди встановлений трудовим договором. Винагорода у натуральнiй формi не
передбачена i не виплачувалась.
* 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
Басацька Свiтлана Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
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6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Ресурсенерготрейд" - директор з фiнансiв
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2013 на 3 роки
9) Опис
Член Спостережної Ради має право:
1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання
своїх функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку.
Член Спостережної Ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням
про Спостережну Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку;
4) особисто або через представника, повноваження якого пiдтверджуються в установленому
законодавством порядку, брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Спостережної Ради;
5) завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної
Ради;
6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної Ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 02.12.2013 р. член
Спостережної ради банку Басацька Свiтлана Станiславiвна, яка перебувала на цiй посадi з
25.06.2011 р. по 02.12.2013 р., звiльнена з цiєї посади вiдповiдно до п.2 ст.57 Закону України "Про
акцiонернi товариства". Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
02.12.2013 р. посадова особа Басацька Свiтлана Станiславiвна обрана на посаду члена
Спостережної ради строком на три роки.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, члену Спостережної ради
Басацькiй Свiтланi Станiславiвнi Банком не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Попереднi посади: фiнансовий директор в ТОВ "Енергоiмпекс", директор з фiнансiв в ТОВ
"Ресурсенерготрейд". В теперiшнiй час є фiнансовим директором ТОВ "Паливна Компанiя
"Iндустрiал груп", мiсцезнаходження
пiдприємства: м.Донецьк, вул.Майська, 66.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Орлов Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iстек", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2013 на 3 роки
9) Опис
Член Спостережної Ради має право:
1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання
своїх функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку.
Член Спостережної Ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням
про Спостережну Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку;
4) особисто або через представника, повноваження якого пiдтверджуються в установленому
законодавством порядку, брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Спостережної Ради;
5) завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної
Ради;
6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної Ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 02.12.2013 р. член
Спостережної ради банку Орлов Володимир Олександрович, який перебував на цiй посадi з
25.06.2011 р. по 02.12.2013 р., звiльнений з цiєї посади вiдповiдно до п.2 ст.57 Закону України
"Про акцiонернi товариства". Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"ЄВРОПРОМБАНК" 02.12.2013 р. посадова особа Орлов Володимир Олександрович обраний на
посаду члена Спостережної ради строком на три роки.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi
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не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
В теперiшнiй час працює генеральним директором ТОВ "Iстек" (мiсцезнаходження м.Донецьк,
вул.Майська, 66) та президентом громадської органiзацiї "Екологiчний рух "Оазис"
(мiсцезнаходження 83000 м.Донецьк, пл.Конституцiї, 4/84).
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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 Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Храмих Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї Банку:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i
стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi
не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Попереднi посади: заступник директора з економiки в ТОВ "Енергоiмпекс", директор з економiки
в ТОВ "Ресурсенерготрейд". В теперiшнiй час є директором з економiки в ТОВ "Паливна
Компанiя "Iндустрiал груп", мiсцезнаходження пiдприємства: м.Донецьк, вул.Майська, 66.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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.
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1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семко Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї Банку:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i
стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi
не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ "ЕНЕРГОIМПЕКС", в теперiшнiй час працює
головним бухгалтером ТОВ "ПК"ЕНЕРГОIМПЕКС", мiсцезнаходження пiдприємства: 83003
м.Донецьк, провулок Донбаський, 1.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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 Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єнiн Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
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4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.06.2011 на 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї Банку:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i
стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi
не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п`яти рокiв та в теперiшнiй час працює директором ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ЮЗ-АУДИТ", мiсцезнаходження пiдприємства: 83017, м. Донецьк, вул. б.Шевченко, буд.
31
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Спостережної
ради

Орлова Ольга
Олександрiвна

д/н

24.07.2008

59845

49.8708

59845

0

0

0

Член
Спостережної
ради

Орлов Володимир
Олександрович

д/н

24.07.2008

28627

23.8559

28627

0

0

0

88472

73.7267

88472

0

0

0

Усього

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Дата
Кількість
Ідентифікаційний код
Місцезнаходження внесення до
акцій
за ЄДРПОУ
реєстру
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

59845

49.8708

59845

0

0

0

24.07.2008

28627

23.8559

28627

0

0

0

24.07.2008

29277

24.3975

29277

0

0

0

117749

98.1242

117749

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
Кількість
внесення до
акцій
реєстру
(штук)

Орлова Ольга
Олександрiвна

д/н

24.07.2008

Орлов Володимир
Олександрович

д/н

Орлова Наталiя
Вiкторiвна

д/н

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

08.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

91.9167
Перелiк питань що розглядались на чергових Загальних зборах акцiонерiв банку:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Затвердження звiту Спостережної ради банку за 2012 рiк.
3.Затвердження звiту Правлiння банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть банку у 2012 роцi.
4.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї банку про перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi банку за 2012 рiк.
5.Затвердження рiчних результатiв (рiчного звiту) дiяльностi банку за 2012 рiк.
6.Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
7.Розподiл прибутку за 2012 рiк.
Рiчнi Загальнi збори були проведенi на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" за рiшенням Спостережної ради банку вiд 14.02.2013 року.
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб, у складi Євтiної Свiтлани
Михайлiвни та Бобнiхової Галини Анатолiївни.
2. Роботу Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" у звiтному перiодi визнати задовiльною. Звiт
Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" за 2012 рiк затвердити.
3. Роботу Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" у звiтному перiодi визнати задовiльною. Звiт
Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" про фiнансово-господарську дiяльнiсть банку у 2012 роцi
затвердити.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРМБАНК" про перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" за 2012 рiк затвердити.
5. Рiчнi результати (рiчний звiт) дiяльностi ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" за 2012 рiк затвердити.
6. Висновок (звiт) зовнiшнього незалежного аудитора - аудиторської фiрми ТОВ "Українська
аудиторська служба" щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi законодавству України рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" за 2012 рiк - затвердити.
7. Розподiлити прибуток, отриманий ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" у 2012 роцi у розмiрi 2 078 950,13
гривень наступним чином: в повному обсязi направити до резервного фонду банку.
чергові

позачергові
X
02.12.2013
98.1242

Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
3. Обрання членiв Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
4. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
5. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
Головою та членами Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК". Обрання особи, уповноваженої
на пiдписання вiд iменi банку цих договорiв
Позачерговi Загальни збори акцiонерiв Банку проведенi за рiшенням Спостережної ради Банку вiд
21.10.2013 р.
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi двох осiб, у складi Євтiної
Свiтлани Михайлiвни та Бобнiхової Галини Анатолiївни.
2. Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" Орлової Ольги
Олександрiвни, члена Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" Орлова Володимира
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Олександровича, члена Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" Басацької Свiтлани
Станiславiвни.
3. Обрати членами Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" строком на три роки: Орлова
Володимира Олександровича, Мiтiну Нiну Венiамiнiвну - представника акцiонера Орлової Ольги
Олександрiвни, Басацьку Свiтлану Станiславiвну - представника акцiонера Орлової Наталiї
Вiкторiвни.
4. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" Мiтiну Нiну Венiамiнiвну.
5. Затвердити умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної
ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", та умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
Уповноважити Орлову Наталiю Вiкторiвну пiдписати вiд iменi банку трудовий договiр (контракт) з
Головою Спостережної ради банку Мiтiною Нiною Венiамiнiвною та цивiльно-правовi договори з
членами Спостережної ради банку Орловим Володимиром Олександровичем та Басацькою
Свiтланою Станiславiвною.
Зазначенi договори укласти 02.12.2013 р. З дня укладення договорiв обранi особи починають
фактичне виконання посадових обов'язкiв у повному обсязi.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Київська д/н мiсто Київ вул.Червоноармiйська, 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581354
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон

044 277 50 00

Факс

044 277 50 01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 25.03.2011

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська д/н м.Київ вулиця Б. Грiнченка буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044 3777265

Факс

д/н

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Договiр № Е-42 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд
12.03.2008

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21198495

Місцезнаходження

61003 Харківська д/н м.Харкiв майдан Конституцiї, 1, 6 пiд’їзд, к. 6312

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2013
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001
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Міжміський код та телефон

(057) 7300674

Факс

(057) 7524171

Вид діяльності

Аудиторська перевiрка фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть
на ринку цiнних паперiв

Опис

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, серiї П №000012, дiйсне з 05.02.2013 року до
04.11.2015 року.
Договiр на проведення аудиту № 841/13 вiд 30.08.2013 року.

23

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

440/1/11

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000031520

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

120000

120000000.00

100

08.09.2011

Опис

У 2011 роцi була здiйснена додаткова емiсiя цiнних паперiв шляхом закритого (приватного) розмiщення 45 500 штук простих iменних акцiй
Банку на загальну суму 45 500 000 гривень. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй на загальну суму сто двадцять мiльйонiв гривень видане Банку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12.01.2012.
Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшньому або зовнiшньому ринках не проводилась. Акцiї Банку включенi до Бiржевого Списку без
включення до Бiржового реєстру. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Банку на фондових бiржах не було.

24

XI. Опис бізнесу
За рiшенням Установчих зборiв засновникiв вiд 26 червня 2008 року було створене ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК", зареєстроване
виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 12 серпня 2008 року. Нацiональним банком
України Банк зареєстрований 13 серпня 2008 року.
З метою приведення своєї дiяльностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" за
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2010 року найменування Банку було змiнено
на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК".
Банк є унiверсальним банком, входить до банкiвської системи України, надає повний спектр
банкiвських послуг.
У звiтному роцi дiяльнiсть банку здiйснювалась виходячи з реальних економiчних умов i була
спрямована на досягнення позитивних результатiв з пiдтримкою рiвня лiквiдностi i
платоспроможностi, створення гарантiй надiйної i стабiльної роботи для клiєнтiв. Дiяльнiсть Банку
можна охарактеризувати як зростання та нарощування основних банкiвських показникiв,
залучення клiєнтiв, розширення операцiйної дiяльностi.
У 2011 роцi Статутний капiтал Банку був збiльшений шляхом закритого (приватного) розмiщення
акцiй та склав 120 000 000 гривень. Станом на кiнець дня 31.12.2013 р. власний капiтал Банку
склав 129 300 202,23 тис. грн.
У звiтному роцi Банк не брав участi в злиттi, приєднаннi, подiлi, видiленнi, перетвореннi банкiв.
У 2012 роцi Банком було придбане у власнiсть примiщення для розмiщення його головного офiсу,
у зв'язку з чим було змiнено його мiзцезнаходження. Тепер Банк знаходиться за адресою:
м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1.
Органiзацiйна структура Банку розроблена вiдповiдно до стратегiї розвитку Банку та вiдповiдає
його потребам, здатна забезпечити ефективне функцiонування Банку та здiйснення керiвництвом
контролю за його дiяльнiстю i є оптимальною для виконання Банком завдань. З метою досягнення
стратегiчної мети Банк проводить постiйний монiторинг ефективностi органiзацiйної структури та
приймає рiшення щодо її удосконалення.
Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Спостережна рада Банку,
Правлiння Банку.
Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та служба внутрiшнього аудиту Банку.
Головi Правлiння банку безпосередньо пiдпорядкованi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл
казначейства, вiддiл аналiзу та управлiння ризиками, юридичний вiддiл, вiддiл банкiвської
безпеки, вiддiл iнформацiйних технологiй, адмiнiстративно-господарський вiддiл.
Заступнику голови Правлiння пiдпорядкованi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування
корпоративних клiєнтiв, вiддiл операцiй з фiзичними особами, вiддiл кредитування корпоративних
та приватних клiєнтiв, вiддiл фiнансового монiторингу, вiддiлення банку.
Член Правлiння - головний бухгалтер керує роботою вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй,
вiддiлу банкiвських операцiй та вiддiлу касових операцiй.
Керiвниками Банку є голова та члени Спостережної ради Банку, голова Правлiння Банку, його
заступник, член Правлiння - головний бухгалтер Банку та керiвники вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв (вiддiлень).
Усi члени Правлiння Банку мають бездоганну дiлову репутацiю, вiдповiдну освiту та досвiд
роботи, необхiдний для управлiння Банком. Керiвники структурних пiдроздiлiв Банку та вiддiлень
є досвiдченими фахiвцями та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам Нацiонального банку
України.
З метою забезпечення ефективної дiяльностi Банку та впровадження додаткових заходiв по
управлiнню ризиками у Банку створенi постiйно дiючi комiтети Правлiння:
- Кредитний комiтет;
- Комiтет з питань управлiння активами та пасивами;
- Тарифний комiтет.
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Банк не має iнвестицiй в асоцiйованi та дочернi компанiї.
Банк не має фiлiй та представництв.
Банк має три вiддiлення: вiддiлення №2 у смт Володимирiвка, вiдкрите у 2011 роцi, з
мiсцезнаходженням за адресою: 85721Донецька область Волноваський район,смт Володимирiвка,
вул.Миру, буд.1/31, вiддiлення №3 у м.Донецьк, вiдкрите у 2012 роцi, з мiсцезнаходженням за
адресою:83050 м.Донецьк, вул.Рози Люксембург,40, вiддiлення №4 у смт. Партенiт Автономної
республiки Крим, з мiсцезнаходженням за адресою: 98542 АР Крим м.Алушта смт Партенiт
вул.Васильченко, 6. В жовтнi 2013 року дiяльнiсть вiддiлення №4 була призупинена.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2013 роцi склала (осiб): 68.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):
вiдсутнi.
Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня): вiдсутнi.
Фонд оплати працi у 2013 роцi становив 5 571 795,56 гривень. Вiдносно попереднього року фонд
оплати працi збiльшився у зв'язку з ростом чисельностi працiвникiв банку.
Кадрова полiтика ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв, вiдповiдного операцiйним потребам банку та передбачає створення системи
безперервного навчання, збереження i поширення досвiду працюючих , пiдготовку кадрового
резерву i висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних компетентно приймати управлiнськi рiшення,
якiсно i результативно виконувати покладенi на них функцiї.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" був прийнятий до Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України"
(скорочене найменування Асоцiацiя "НАБУ", мiсцезнаходження 03039, Україна, мiсто Київ,
проспект Науки, будинок 6) в якостi члена Асоцiацiї за рiшенням Ради Асоцiацiї вiд 28.04.2012.
Основною метою дiяльностi Асоцiацiї "НАБУ" є:
захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї;
представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та
iншими особами;
формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи, їх
представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами;
сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування
банкiвської системи;
участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи;
вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та
впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї;
налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями iнших країн;
створення позитивного iмiджу банкiвської системи України;
сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки
України.
Права ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" як члена Асоцiацiї наступнi:
брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Асоцiацiї шляхом голосування на Загальних
зборах Асоцiацiї;
вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Асоцiацiї;
пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв Асоцiацiї;
отримувати повну i достовiрну iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї;
в будь-який час добровiльно вийти з Асоцiацiї в порядку передбаченому цим Статутом;
представляти за дорученням iнтереси Асоцiацiї в будь-яких органах та органiзацiях;
звертатись до органiв управлiння Асоцiацiї iз запитами, заявами та отримувати вiдповiдi на них;
користуватись пiдтримкою Асоцiацiї при захистi своїх прав та законних iнтересiв у вiдносинах з
дiловими партнерами, органами державної влади та управлiння, а також у налагодженi контактiв з
iноземними партнерами;
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одержувати вiд Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю, пов'язану з своїми iнтересами.
Спiльну дiяльнiсть Банк з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Всi операцiї Банку, якi були здiйсненi протягом 2013 року, вiдображенi у рiчнiй фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до облiкової полiтики Банку.
Облiкова полiтика Банку є сукупнiстю принципiв, методiв та процедур, якi використовуються
Банком у процесi складання та подання фiнансової звiтностi.
Банк веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть у грошовiй одиницi України - у
гривнi.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або
амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
непов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що
котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов'язань iз ринковими ризиками, що
взаємно компенсуються, Банк може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування
вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, та аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi
ринковими даними. У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих
випадках, коли замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може
призвести до суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов'язань.
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке
зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка
- це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без
урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного строку дiї
фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого строку до чистої
балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни
процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад
плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не
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змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом
всього очiкуваного строку дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної
процентної ставки.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку
визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або
збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж
справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з
тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у
якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд
знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або
декiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу
i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим
активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк
визначає вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу
(незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають
схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет
знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового
активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдного забезпечення, за його
наявностi. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть
об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення:
-прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
-позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова
iнформацiя позичальника;
-ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
-платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих
економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; або
-вартiсть забезпечення суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Припинення визнання фiнансових активiв. Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли (а)
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або
уклав угоду про передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди,
пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без
внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi
можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний
ризик змiни вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за
винятком депозитiв "овернайт", включено до заборгованостi iнших банкiв. Суми, що стосуються
коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Обов'язковi резерви. Обов'язковi резерви в НБУ облiковуються за амортизованою вартiстю i
являють собою суми обов'язкових резервних активiв, що не можуть використовуватися для
фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових
коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання консолiдованого звiту про рух грошових коштiв.
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Кошти в iнших банках. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли Банк надає банкамконтрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при
цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що
виникає. Кошти в iнших банках облiковуються за амортизованою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються, коли Банк
надає грошовi кошти з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не
пов'язана з похiдними фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має
бути погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати
торговi операцiї з цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
облiковуються за амортизованою вартiстю.
Банк присвоює кредитнi оцiнки своїм корпоративним клiєнтам на основi категорiї кредитного
ризику. Кредитний ризик, притаманний позичальнику, виникає внаслiдок комбiнацiї ризику
дефолту боржника, який являє собою ризик неповернення кредиту у випадку дефолту, та ризику
заборгованостi за кредитом у момент дефолту.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким Банк володiє для
отримання доходу вiд здачi його в оренду чи вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей,
i яке Банк сам не займає. Iнвестицiйна нерухомiсть включає активи у процесi будiвництва для їх
використання у майбутньому в якостi iнвестицiйної нерухомостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю мiнус накопичена амортизацiя та
резерв на знецiнення, якщо потрiбно.
Подальшi витрати капiталiзуються, лише якщо ймовiрно, що Банк отримає вiд цього активу
майбутнi економiчнi вигоди, а його вартiсть можна достовiрно оцiнити. Всi iншi витрати на
ремонт та обслуговування визнаються в момент їх виникнення. Якщо iнвестицiйна нерухомiсть
починає використовувати сам власник, вона переводиться з категорiї iнвестицiйної власностi у
категорiю примiщень та обладнання.
Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Примiщення, вдосконалення
орендованого майна та обладнання облiкованi за первiсною вартiстю мiнус накопичена
амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо потрiбно. Первiсна вартiсть примiщень, вдосконалень
орендованого майна - це їхня справедлива вартiсть на дату придбання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Амортизацiя. Амортизацiя примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання
розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до
лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання активу.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Витрати, безпосередньо пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути
iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Витрати, пов'язанi з
програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговування), вiдносяться на видатки по мiрi їх
здiйснення. Амортизацiя на капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним
методом протягом очiкуваного строку його використання.
Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем i всi ризики та вигоди вiд оренди
не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежiв, у тому числi платежiв, що
пiдлягають виплатi орендодавцю у випадку розiрвання орендної угоди, включається до складу
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прибутку або збитку рiвними частинами протягом строку оренди.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з
моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi
зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед фiзичними
особами, державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютообмiннi
контракти, облiковуються за справедливою вартiстю.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як активи, коли їхня справедлива вартiсть
позитивна, i як зобов'язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої
вартостi похiдних iнструментiв включаються до складу прибуткiв за вирахуванням збиткiв вiд
похiдних фiнансових iнструментiв у складi прибутку або збитку за рiк.
Витрати на податок на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до
вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або
фактично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток
включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку
чи збитку за рiк, якщо тiльки вiн не мають бути вiдображенi безпосередньо в iнших сукупних
доходах або безпосередньо у складi капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi
також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова
звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за
винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання, яке не впливає на
фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Резерви за зобов'язаннями та iншi
зобов'язання. Резерви за зобов'язаннями та iншi зобов'язання - це зобов'язання нефiнансового
характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi,
коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результатi минулих подiй i
коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення такого зобов'язання потрiбне буде вiдволiкання
ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з
достатнiм рiвнем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов'язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю.
Статутний капiтал. Простi акцiї та привiлейованi акцiї, якi не пiдлягають викупу та дають право їх
власникам на дискрецiйнi дивiденди, показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi
з емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Незареєстрований внесок до статутного капiталу облiковується у складi зобов'язань до моменту
затвердження результатiв емiсiї акцiй акцiонерами. З моменту затвердження результатiв емiсiї
акцiй акцiонерами внески у капiтал облiковуються у складi капiталу окремим рядком та
включаються до акцiонерного капiталу пiсля реєстрацiї збiльшення акцiонерного капiталу
державними органами.
Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi.
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Основою для розподiлу прибутку та iнших видiв його використання є бухгалтерська звiтнiсть.
Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами
вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє
протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї
та дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi у зв'язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи випуском
фiнансового зобов'язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк
гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту та обробку документiв за угодою).
Комiсiйнi за зобов'язання iз надання кредиту за ринковими процентними ставками, отриманi
Банком, є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує iмовiрнiсть того, що
Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту протягом
короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов'язання iз надання кредитiв до
фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат.
Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових iнструментiв,
їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний
дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що
використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення.
Всi iншi виплати, в тому числi виплати за агентськi послуги, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як
правило, облiковуються за методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної
операцiї, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi
мають бути наданi.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Банку є нацiональна валюта України українська гривня.
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним
обмiнним курсом станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи i збитки вiд курсових
рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i
зобов'язань у функцiональну валюту за обмiнними курсами на кiнець року, вiдображаються у
складi прибутку або збитку за рiк. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до
немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу.
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту
про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний
внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банка
вiдсутнє юридичне або конструктивне зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi
виплати, крiм платежiв за планом iз встановленими внесками вiдповiдно до законодавства.
Звiтнiсть за сегментами. Формат подання iнформацiї про операцiйнi сегменти вiдповiдає формату
внутрiшньої звiтностi Банку. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати та активи перевищують
10% вiд загальних показникiв за всiм сегментами, розкриваються окремо.
Прибуток на акцiю. Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або
збитку на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом звiтного року.
Безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Банку пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи це професiйне судження,
керiвництво врахувало такi змiни у зовнiшньому середовищi, як вiдновлення довiри до України,
обґрунтованi очiкування регулярної фiнансової та консультацiйної пiдтримки України з боку
МВФ.
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Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї за номером 246, виданої
Нацiональним банком України 15.11.2011 року, на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а саме:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Окрiм банкiвської лiцензiї, Банк має видану Нацiональним банком України Генеральну лiцензiю
на здiйснення валютних операцiй вiд 15.11.2011 р. №246. Генеральна лiцензiя, видана 15.11.2011
№ 246, була замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-2 вiд 12.07.2013 у зв'язку iз змiною
мiсцезнаходження банку. Генеральна лiцензiя, видана 12.07.2013 № 246-2, була замiнена на
Генеральну лiцензiю № 246-3 вiд 23.09.2013 у зв'язку з розширенням перелiку валютних операцiй,
який було доповнено правом залучення, розмiщення та торгiвлi банкiвськими металами. Згiдно з
додатком до Генеральної лiцензiї банк має право здiйснення таких валютних операцiй:
-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 готiвкою 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 другого Положення про надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281.
Таким чином, Банк має можливiсть надання максимально широкого спектру послуг своїм клiєнтам
i, як слiдство, здiйснювати пiдтримку промислового сектору нацiональної економiки, сприяти
змiцненню фiнансових та кредитних вiдносин, а також розвитку соцiальної сфери в Українi.
З метою створення комфортних умов для обслуговування клiєнтiв у звiтному роцi Банк багато
уваги придiляв вивченню потреб клiєнтiв, розширенню спектру банкiвських та фiнансових послуг,
оптимiзацiї внутрiшнiх процедур прийняття рiшень та удосконаленню внутрiшнiх бiзнес-процесiв,
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а також побудовi системи управлiння iнформацiйною безпекою.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є регiональним банком, дiяльнiсть якого насамперед спрямована на
обслуговування потреби у високоякiсних банкiвських послугах середнiх пiдприємств, а також на
активний розвиток роздрiбного напрямку бiзнесу.
На даний момент дiяльнiсть Банку впроваджується тiльки на терирорiї Донецької областi.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та має Свiдоцтво учасника Фонду №
199 вiд 22.11.2012 р.
У вiдповiдностi до Стратегiчного плану розвитку на 2013 рiк прiоритетними напрямками
дiяльностi Банку у минулому роцi були:
- кредитування юридичних осiб, надання гарантiй i поручительств;
- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб;
- розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб;
- здiйснення операцiй з використанням банкiвських платiжних карток;
- здiйснення окремих видiв операцiй з валютними цiнностями.
У своїй роботi Банк дотримується принципiв вiдкритостi та прозоростi, виского рiвня
вiдповiдальностi та професiоналiзму, повної конфiденцiйностi, iндивiдуального пiдходу до
кожного клiєнта, а також намагається забезпечити своїм клiєнтам пiдтримку бiзнесу та контроль за
правильнiстю виконання операцiй.
У 2013 роцi обсяг банкiвських послуг мiж групами клiєнтiв ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
розподiлявся наступним чином:
1) в частинi активних операцiй - приблизно 85 вiдсоткiв загального обсягу таких операцiй
припадає на корпоративних клiєнтiв, 15 вiдсоткiв – на мiжбанкiвськi операцiї та операцiї з
фiзичними особами;
2) в частинi пасивних операцiй – 54 вiдсоткiв загального обсягу пасивних операцiй Банку
припадає на фiзичних осiб, 35 вiдсоткiв – на юридичних осiб та 11 вiдсоткiв на операцiї з банками.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року в Банку обслуговується 5 656 клiєнтiв, з них:
267 клiєнта – юридичних осiб;
5 389 клiєнтiв – фiзичних осiб.
Протягом 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» було залучено на обслуговування 6 юридичних
осiб.
Основним джерелом доходу Банку є кредитування юридичних i фiзичних осiб, кредитування
iнших банкiв.
Високоякiсний банкiвський сервiс, атмосфера доброзичливого дiлового спiлкування сприяють
змiцненню довiри з боку клiєнтiв. Про це свiдчить збiльшення клiєнської бази Банку.
Серед клiєнтiв Банку - юридичних осiб є значнi представники таких галузей економiки, як
вугiльна промисловiсть, коксохiмiчна промисловiсть, металургiйна промисловiсть,
агропромисловий комплекс, будiвництво, торгiвля. Головним завданням Банку при
обслуговуваннi цього клiєнтського сегменту є побудова з клiєнтами стабiльних вiдносин шляхом
врахування їх потреб у додатковому фiнансуваннi та адаптацiї банкiвських продуктiв пiд потреби
клiєнтiв. Клiєнтам - юридичним особам Банк пропонує максимально повний перелiк банкiвських
послуг, а саме: розрахункове-касове осблуговування, у тому числi за допомогою системи "Клiєнтбанк", корпоративнi платiжнi картки, зарплатнi проекти, депозитнi операцiї, кредитнi операцiї,
валютнi операцiї та iнше.
Приватним клiєнтам Банк пропонує такi послуги, як вiдкриття рахункiв у рiзних видах валют,
депозитнi операцiї, кредитнi операцiї, обмiн валюти, грошовi перекази, оренда iндивiдуальних
сейфiв, послуги iз використанням платiжних карток, консультацiйнi послуги та iнше.
Вiдносини ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" з iншими банками базуються на кредитних
взаємовiдносинах, проведеннi операцiй СВОП, придбаннi готiвкових коштiв для пiдкрiплення
каси та iнше.
З метою органiзацiї процесу оцiнки та управлiння ризиками Банк створює комплексну систему
оцiнки та управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками в банку охоплює усi види дiяльностi
Банку, що впливають на параметри його ризикiв, а також вiдповiднi функцiональнi та структурнi
пiдроздiли. Iнструментами аналiзу, що використовуються у практичнiй дiяльностi Банку, є
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вiдповiднi полiтики, положення та методики його проведення.
З метою органiзацiйного та функцiонального забезпечення оцiнки та управлiння ризиками в банку
система управлiння ризиками передбачає:
-Прийняття та управлiння ризиками вiдбувається на всiх структурних рiвнях банку вiд вищого
керiвництва до рядових спiвробiтникiв, що вiдповiдають за проведення операцiй;
-дiяльнiсть банку здiйснюється вiдповiдно до визначеної полiтики, операцiї здiйснюються тiльки
при наявностi вiдповiдних повноважень, бухгалтерський облiк та iншi види облiку мають надавати
повну, точну та своєчасну iнформацiю.
Органiзацiйна структура управлiння ризиками Банку складається з трьох рiвнiв:
I рiвень управлiння ризиками представлено:
-Спостережною Радою, яка затверджує загальну стратегiю розвитку Банку, в тому числi полiтику
управлiння ризиками, у межах своїх функцiй та вiдповiдальностi перед власниками Банку,
вкладниками/контрагентами та органами банкiвського нагляду.
-Правлiнням Банку, що є виконавчим органом Банку, який несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та
реалiзацiю процесу ризик-менеджменту в Банку. Правлiння Банку бере активну участь в процесi
розробки продуктiв та послуг Банку з метою забезпечення дотримання оптимального
спiввiдношення мiж величинами ризикiв та доходiв Банку у межах своїх повноважень та
вiдповiдальностi перед Спостережною Радою Банку, вкладниками/контрагентами та органами
банкiвського нагляду.
-Постiйно дiючими комiтетами, до яких належать Комiтет з управлiння активами та пасивами,
Кредитний Комiтет, Тарифний Комiтет. Цi Комiтети, в межах їх повноважень, простежують
дотримання внутрiшнiх документiв щодо управлiння банкiвськими ризиками, а також
забезпечують постiйне удосконалення системи управлiння ризиками, особливо в частинi їх
мiнiмiзацiї, у вiдповiдностi зi змiнами кон'юнктури фiнансового ринку.
-Вiддiлом казначейства i вiддiлом аналiзу та управлiння ризиками, якi реалiзують функцiї
управлiння ризиками, а саме: їх виявлення, кiлькiсну та якiсну оцiнки, контроль та монiторинг в
межах своїх функцiй щодо виявлення, кiлькiсної та якiсної оцiнки, контролю та монiторингу
ризикiв.
-Вiддiлом внутрiшнього аудиту, яким забезпечується нагляд за дотриманням системи контролю
ризикiв в межах своїх функцiй.
II рiвень управлiння ризиками представлено:
-Керiвниками структурних пiдроздiлiв Банку, якi охоплюють види дiяльностi Банку, що
впливають на параметри його ризикiв. Цi пiдроздiли здiйснюють процедури щодо управлiння
ризиками в межах своїх функцiй та в рамках повноважень та встановлених лiмiтiв.
III рiвень управлiння ризиками представлено:
-Працiвниками пiдроздiлiв, якi безпосередньо виконують банкiвськi операцiї, та пiдроздiлiв, що
супроводжують цi операцiї. На цьому рiвнi забезпечується виконання операцiй та дотримання усiх
вимог та встановлених обмежень щодо проведення банкiвських операцiй в межах функцiй
контролю за дотриманням встановлених вимог та в межах функцiй прийняття банком ризикiв у
рамках доведених повноважень.
На всiх рiвнях управлiння ризиками Банк усвiдомлює наявнiсть ризику людського фактору, тому
вся дiяльнiсть Банку розбивається на послiдовнiсть простих процесiв, що дозволяє здiйснити
оперативне реагування у випадку виникнення проблем.
Виконавчим органом Банку щодо оцiнки та управлiння ризиками є вiддiл аналiзу та управлiння
ризиками, який пiдзвiтний головi Правлiння Банку. Представники цього вiддiлу є членами таких
колегiальних органiв Банку, як Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Кредитний
комiтет та Тарифний комiтет.
При класифiкацiї ризикiв Банк розподiляє ризики на конкретнi групи згiдно визначеними ознаками
з метою досягнення визначених цiлей. В залежностi вiд впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв
Банк наражається у своїй дiяльностi з наступними основними видами ризикiв:
-Кредитний ризик.Фактором зменшення ризику є Кредитний комiтет.
-Ризик змiни процентної ставки. Фактором зменшення ризику є Комiтет з питань управлiння
активами i пасивами i Тарифний комiтет
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-Ризик лiквiдностi
-Валютний ризик
-Операцiйно-технологiчний ризик
-Ризик репутацiї
-Юридичний ризик
-Стратегiчний ризик
Ризики оцiнюються як окремо, так i у взаємодiї один з одним. Ризики банку контрольованi, якiсть
активiв щодо їх ризикованостi, лiквiдностi та дохiдностi Банк визнає задовiльною. Банком
затверджено "План дiй Банку на випадок виникнення непередбачених обставин", в якому
найбiльш суттєвими в кризовiй ситуацiї визначенi ризики: ризик лiквiдностi, кредитний,
процентний, валютний ризики, а також ризик репутацiї та операцiйно-технологiчний ризик в
частинi ризику iнформацiйних технологiй.
Банк є частиною банкiвської системи України. У своїй дiяльностi Банк керується Конституцiєю
України, Законами України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", iншими законодавчими актами України, нормативноправовими актами Нацiонального банку України, своїм Статутом та внутрiшнiми положеннями.
Тенденцiєю розвитку банкiвської системи України є її унiверсалiзацiя, постiйне поширення
асортименту i якостi послуг. Комерцiйним банкам притаманна швидка адаптацiя до економiчної
ситуацiї, наявнiсть добре пiдготовленого персоналу, незважаючи на те, що їм бракує власного
капiталу. Банки з iноземним капiталом не мають проблем з нестачею капiталу, але вони важко
орiєнтуються в економiчнiй ситуацiї на Українi.
Рiвень капiталiзацiї банкiв - одна з найсерьознiших проблем сучасної банкiвської системи України.
Однак протягом останнiх рокiв спостерiгається чiтка тенденцiя до збiльшення капiталу шляхом
збiльшення статутного капiталу банкiв.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" має деякi переваги перед бiльш крупними i створенними ранiше
банками, зокрема вiн: не залежить вiд зовнiшнього фiнансування; не має розгорнутої мережi фiлiй
та вiддiлень, тому вiдсутнi витрати на їх пiдтримку; не має проблемної заборгованостi з боку
позичальникiв; не обтяжений простроченими зобов'язаннями як по вiдношенню до вкладникiв, так
i по вiдношенню до контрагентiв.
Головна цiль розвитку ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" - побудова банку як стабiльного, унiверсального,
стiйкого, конкурентоспроможного кредитно-фiнансового iнститута, який надає весь спектр
банкiвських послуг,який готовий до виходу на мiжнародний економiчний простiр, а також
забезпечення досягнення максимальних параметрiв ринкової капiталiзацiї шляхом проведення
комплексу управлiнських, кадрових , технологiчних i технiчних перетворень.
Подальша дiяльнiсть Банку буде спрямована на змiцнення його надiйностi та стабiльностi,
збiльшення ефективностi операцiйної дiяльностi, нарощуванню обсягу активних та пасивних
операцiй. В основу цього процесу закладено використання передових технологiй в обслуговуваннi
та керiвництвi, високий рiвень професiоналiзму всього колективу. Банк буде подовжувати
докладати максимальнi зусилля для пiдтримки репутацiї надiйного банку, який надає якiснi
послуги та задовольняє потреби клiєнтiв на найвищому рiвнi завдяки особовiй увазi до їх потреб.
Продукти Банку будуть найкращим чином налаштованi до потреб клiєнтiв, що дасть можливiсть
зорiєнтувати дiяльнiсть Банку на клiєнта, а не на продукт.
Не зважаючи на зростаючу конкуренцiю у банкiвському секторi, ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
демонстрував позитивнi показники свого розвитку та нарощування обсягiв операцiй. У звiтному
роцi вiдкрито новi вiддiлення Банку у м.Донецьк та смт Партенiт. Поступово Банк втiлює
стратегiю своєї присутностi в сферах обслуговування корпоративних та првиатних клiєнтiв у
Донецькому регiонi. Протягом року швидкими темпами вiдбувалось нарощування кредитного
портфелю корпоративних клiєнтiв. На кiнець 2013 року спостерiгалось збiльшення депозитного
портфелю Банку по вiдношенню до початку року.

Основнi засоби i нематерiальнi активи Банку
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За 5 рокiв банком було придбано основних засобiв i нематерiальних активiв на суму 33 575,3 тис.
грн.
З метою ефективної органiзацiї роботи Банком були придбанi наступнi активи:
1) нематерiальнi активи на суму 1269,8 тис. грн.
2) основнi засоби на суму 32 155,8 тис.грн.: Банком було придбано у власнiсть примiщення для
здiйснення банкiвської дiяльностi; комп’ютери, банкомати та iн., машини та обладнання для
здiйснення банкiвської дiяльностi
3) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (телефони,сейфи, калькулятори i так далi) на суму
149,7 тиc.грн.
Збiльшення або зменшення основних засобiв протягом 5-ти рокiв, якi виникли у результатi
переоцiнки, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих
безпосередньо у власному капiталi, Банком не проводились.
Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження, або оформлених у заставу, станом на кiнець дня 31
грудня 2013 року Банк не мав.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року Банк не мав основних засобiв, вилучених з експлуатацiї
для продажу, також у Банка не було основних засобiв, що тимчасово не використовувалися
внаслiдок консервацiї, реконструкцiї тощо.
Банк має повнiстю амортизованих основних засобiв та нематерiальних активiв на 31 грудня 2013
року, первiсна вартiсть складала 375,0 тис. грн
Протягом 5 рокiв Банк не створював нематерiальних активiв.
Iнформацiя щодо клiєнтiв банку та операцiй з ними вiдповiдно до Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть" мiстить банкiвську таємницю, тому не може бути розкрита.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є власником примiщення загальною площею 1008 кв.м за адресою мiсто
Донецьк, провулок Донбаський, 1, у якому знаходиться головний офiс банку.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" користується за договором оренди примiщенням загальною площею
322,7 кв.м, розташованим на третьому поверсi адмiнiстративної будiвлi за адресою мiсто Донецьк,
провулок Донбаський, 1. Примiщення використовується для здiйснення статутної дiяльностi.
Також за договором оренди ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" користується примiщеннями:
- за адресою м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, 40, у якому розташоване вiддiлення банку №3.
- за адресою Донецька область, смт Володимирiвка, вул.Миру, будинок 1/31, у якому розташоване
вiддiлення банку №2.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є власником двох легкових автомобiлiв: Skoda Octavia i Toyota Venza.
Банкiвська дiяльнiсть пов'язана з ризиками, що виникають за рiзними обставинами. Правильнiсть
оцiнки ризикiв та їх управлiння дозволяє уникнути та значно зменшити втрати Банку.
На дiяльнiсть Банку значною мiрою впливає:
1. Фiнансова криза, соцiально-економiчна ситуацiя, нестабiльнiсть законодавчої бази та системи
оподаткування, нестiйкий характер економiки та рiвень реальної iнфляцiї.
2. Велика ступiнь кредитного ризику в силу недоступностi достовiрної iнформацiї про кредитну
iсторiю клiєнтiв, вiдсутностi централiзованої бази таких даних, незадовiльний фiнансовий стан
бiльшостi позичальникiв, недостатнiй рiвень платоспроможностi позичальникiв.
3. Недостатньо великий iнвестицiйний потенцiал внутрiшнiх українських iнвесторiв.
4. Нестабiльна полiтична ситуацiя.
5. Залежнiсть економiки України вiд зовнiшнiх факторов.
6. Посилення конкуренцiї на ресурсному ринку, що призвело до зростання процентних ставок по
депозитам та подорожченню мiжбанкiвських ресурсiв.
Незважаючи на зростаючу конкуренцiю у банкiвському секторi, полiтичну ситуацiю в країнi ПАТ
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"ЄВРОПРОМБАНК" у 2013 роцi демонстрував позитивнi показники свого розвитку та
нарощування обсягiв операцiй.
У 2013 роцi банком були сплаченi:
- штраф у розмiрi 102 гривнi за порушення строкiв надання валютної звiтностi, накладений
Нацiональним банком України.
- штраф та пеня в розмiрi 590,00 гривень за несвоєчасну сплату земельного податку згiдно
повiдомлення-рiшення №00002022/10/12974/10/22-013 вiд 20.05.2013р.
Банком обрано полiтику фiнансування поточної дiяльностi за рахунок наступних джерел:
- капiтал, сформований за рахунок емiсiй акцiй;
- збiльшення капiталу за рахунок прибуткової дiяльностi;
- залучення депозитiв вiд юридичних та фiзичних осiб;
- залучення мiжбанкiвських кредитiв.
Протягом звiтного 2013 року банк дотримувався встановлених нормативiв адекватностi капiталу.
Станом на 31.12.2013 року розмiр регулятивного капiталу (Н1) склав 130 056 тис. грн. при
нормативному мiнiмальному значеннi 120 млн. грн.
Норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2 за станом на 31.12.2013 року складав 24,75%
(встановлене нормативне значення – не менше 10%).
Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) виконувався iз
перевищенням над встановленою нормою у 9% i станом на 31.12.2013 року значення показника
складало 14,17%.
Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов’язань банку (Н3-1) за станом на
31.12.2013 року складав 17,58% (встановлене нормативне значення – не менше 10%).
Станом на 31.12.2013 р. сума укладених договорiв за активними та пасивними операцiями
становила близько 1450 млн.гривень.
Очiкуванi чисті прибутки вiд активних операцiй - близько 47 млн. гривень.
Сума реального прибутку вiд виконання вищевказаних договорiв залежiть вiд фактичного строку
дiї договорiв за активними операцiями та вiд процентної ставки, яка буде дiяти по цих договорах
протягом року.
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" позицiонує себе як середнiй регiональний банк, дiяльнiсть якого
насамперед спрямована на обслуговування потреби у високоякiсних банкiвських послугах для
середнiх пiдприємств, а також має на метi активний розвиток роздрiбного напрямку бiзнесу.
Мiсiя Банку полягає у сприяннi змiцненню економiки України, розвитку бiзнесу клiєнтiв,
полiпшенню їх добробуту, завоюваннi та втриманнi значних позицiй на фiнансовому ринку
України шляхом надання високоякiсних банкiвських послуг.
Виходячи з цього, стратегiя розвитку Банку на 2013 рiк, як i у минулому роцi, передбачає
збiльшення долi Банку на ринку банкiвських послуг Донецького регiону.
У 2013 роцi Банк має намiр продовжувати вдосконалювати технологiї обслуговування клiєнтiв,
поширювати спектр банкiвських та фiнансових послуг, оптимiзувати внутрiшнi процедури
прийняття рiшень та вдосконалювати системи управлiння iнформацiйною безпекою.
Стратегiчне бачення перспектив розвитку Банку полягає у досягненнi високого рiвня його
конкурентоспроможностi шляхом надання акцiонерам вигiдних можливостей для iнвестування,
клiєнтам - високоякiсних банкiвських послуг, а спiвробiтникам Банку - можливостей професiйного
росту та отримання достойної заробiтної плати.
Розвиток, необхiдний Банку для завоювання та втримання свого цiльового сегменту, буде
вiдбуватися завдяки реалiзацiї наступних завдань:
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1) у сферi комерцiйної дiяльностi:
- створення особливих умов обслуговування клiєнтiв (побудова атмосфери довiри до Банку як до
надiйного партнера, конфiденцiйнiсть та безпечнiсть обслуговування);
- створення повного комплексу стандартних послуг та iнше;
- проведення гнучкої процентної та тарифної полiтики;
2) з питань фiнансової стiйкостi:
- розробка комплексу чiтких процедур, що стосуються бiзнес-процесiв Банку;
- збiльшеннi обсягiв та доходностi активiв;
- мiнiмiзацiї ризикiв, встановлення для них оптимальних лiмiтiв;
3) у сферi розширення географiчної присутностi:
- збiльшення долi Банку на ринку банкiвських послуг Донецького регiону та пiдготовка до
побудови регiональної мережi та розмiщення її у перспективних для Банку регiонах;
- надання вiдокремленими пiдроздiлами повного спектру банкiвських продуктiв та послуг;
4) у сферi маркетингу:
- удосконалення корпоративного стилю;
- пiдтримання єдиного стилю в оформленнi усiх пiдроздiлiв Банку;
- розробка рекламної стратегiї;
5) у сферi менеджменту:
- побудова оптимальної органiзацiйної структури Банку;
- забезпечення усiх рiвнiв управлiння iнформацiєю, достатньою для прийняття вiрних рiшень;
- створення якiсної системи облiку;
- встановлення системи оплати працi у вiдповiдностi до виконання поставлених завдань;
- сприяння пiдвищенню професiйного рiвня працiвникiв Банку.
Головним прiоритетом стратегiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є досягнення, утримання та
забезпечення динамiчного зростання клiєнтської бази та побудова клiєнт-орiєнтованої моделi
роботи.
Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводились.
У 2013 роцi вiдсутнi судовi справи, стороною у яких виступав би ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" або
його посадовi особи.
Дiяльнiсть Банку є прибутковою.
Немає порушень за цивiльними та господарськими договорами з контрагентами Банку.
За пiдсумками 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за розмiром активiв, зобов’язань та власного
капiталу у вiдповiдностi до рейтингу Нацiонального банку України належить до IV групи банкiв i
займає 127 мiсце серед 175 банкiв України та 67 мiсце серед 115 банкiв своєї групи
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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:

31072

29583

12893

13221

43965

42804

будівлі та споруди

29576

28084

11634

11763

41210

39847

машини та
обладнання

861

821

68

0

929

821

транспортні
засоби

408

450

0

267

408

717

інші

228

229

1191

1191

1419

1420

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

31073

29584

12893

13221

43966

42805

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Оренда службових примiщень банку - договiр по 31.12.2014р.
Оренда майна - договiр по 31.12.2014р.
Оренда примiщення вiддiлення №2 - договiр по 31.12.2013
Оренда примiщення вiддiлення №2 - договiр з 31.12.2013 по 31.12.2014
Оренда примiщення вiддiлення №3 - договiр по 31.12.2014
Оренда примiщення вiддiлення №4 - договiр по 31.12.2014
Оренда майна - договiр по 31.12.2014р.
Оренда примiщення пiд банкомат - договiр оренди по 30.04.2014 пролонгується на 1рiк
Суборенда примiщення пiд банкомат - договiр суборенди по 09.09.2014
Суборенда примiщення пiд банкомат - договiр суборенди по 11.11.2015
Оренда майна - договiр по 31.12.2014р.(банкомат) розiрваний з 01.06.2013
Оренда транстпортного засобу - договiр по 31.12.2015р.
У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 роцi застосовувалися наступнi строки корисного
використання основних засобiв:
Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої – 20 рокiв.
Машини та обладнання:
комп'ютерне обладнання та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї – 5 рокiв;
засоби зв'язку – 5 рокiв;
•телефони мобiльного зв'язку;- 2 роки
•заряднi пристрої до мобiльних телефонiв. – 2 роки
оргтехнiка та офiсне обладнання – 5 рокiв;
обладнання для обслуговування пластикових карток:
•банкомати - 10 рокiв.
Транспортнi засоби – 5 рокiв.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
побутовi прилади та iнструменти – 5 рокiв;
•холодильники - 7 рокiв
меблi – 8 рокiв;
офiснi аксесуари – 3 роки;
iнше обладнання – 10 рокiв.
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Iншi основнi засоби – 5-10 рокiв.
У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 роцi застосовувалися наступнi строки корисного
використання нематерiальних активiв: програмний комплекс операцiйного дня Банку – 20 рокiв,
решта нематерiальних активiв – 5 рокiв.
У випадках, коли Банк виступає орендарем i всi ризики та вигоди вiд оренди не передаються
орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежiв, у тому числi платежiв, що пiдлягають
виплатi орендодавцю у випадку розiрвання орендної угоди, включається до складу прибутку або
збитку рiвними частинами протягом строку оренди.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

81407

X

X

короткостроковий
мiжбанкiвський вклад

23.12.2013

12919

1.00

14.03.2014

короткостроковий
мiжбанкiвський вклад

23.12.2013

12789

1.50

14.03.2014

короткостроковий
мiжбанкiвський вклад

28.11.2013

25000

5.00

27.02.2014

короткостроковий
мiжбанкiвський вклад

24.12.2013

8592

1.60

23.01.2014

короткостроковий
мiжбанкiвський вклад

18.12.2013

8632

1.6

17.01.2014

короткострокова мiжбанкiвська
позика

02.12.2013

3000

19.00

01.01.2014

короткострокова мiжбанкiвська
позика

25.12.2013

1000

24.00

25.02.2014

короткострокова мiжбанкiвська
позика

16.12.2013

1000

26.00

16.01.2014

короткострокова мiжбанкiвська
позика

25.12.2013

1000

24.00

13.01.2014

короткострокова мiжбанкiвська
позика

23.12.2013

7475

1.00

22.01.2014

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

у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
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Податкові зобов'язання

X

155

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

655965

X

X

Усього зобов'язань

X

737527

X

X

Опис:

Зазначена сума кредитiв банку включає отриманi ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"
короткостроковi позики вiд iнших банкiв та короткостроковi вклади iнших банкiв в
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.02.2013

28.02.2013

Відомості про проведення загальних
зборів

21.08.2013

21.08.2013

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

29.10.2013

30.10.2013

Відомості про проведення загальних
зборів

02.12.2013

03.12.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Українська
аудиторська служба»
21198495
61003, м. Харкiв, майдан
Конституцiї, 1, 6 пiд’їзд, к. 63-12
2013 23.02.2001
д/н П 000012 05.02.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
станом на 31 грудня 2013 року
Акцiонерам, Керiвництву ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далi – Банк) за 2013 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2013
року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2013 рiк, Звiт про змiни у
власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2013
рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй
контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у
фiнансових звiтах. Вiдбiр 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 пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Банку станом на 31.12.2013 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Звертаємо увагу, що на даний час неможливо з будь-якою мiрою впевненостi передбачити обсяг негативного впливу
на якiсть активiв та дiяльнiсть Банку в цiлому у зв’язку з нестабiльнiстю економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi.
Звiт щодо вимог, визначених «Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 29.09.2011 №1360.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 36061927
Мiсцезнаходження: Україна, 83003, Донецька область, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1.
Дата державної реєстрацiї: 12.08.2008 року
Метою виконання процедур було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам Цивiльного кодексу України;
2) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається
Товариством в iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв», затверджених рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826;
3) вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства»;
4) iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi згiдно з МСА №
240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»;
5) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону
України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
6) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно «Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826;
Представляємо результати виконання аудиторських процедур у вiдповiдностi до вимог, визначених рiшенням
НКЦПФР вiд 29.09.2011 № 1360.
• За станом на 31 грудня 2013 року, регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами «Iнструкцiї
про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 №
368, складає 130 056 тис. грн., його абсолютний розмiр у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам статтi 32 "Порядок
формування статутного капiталу банку» Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
За станом на звiтну дату розмiр регулятивного капiталу є бiльшим, нiж величина статутного капiталу. Зареєстрований
статутний капiтал на звiтну дату становить 120 000 тис. грн.
• За результатами виконання процедури аналiзу iнформацiї емiтента цiнних паперiв ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2013
рiк, аудитором не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкрита
Банком вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених
рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826;
• За результатами виконання процедури перевiрки положень Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв,
рiшень Спостережної ради та iншої iнформацiї, аудитор може зробити висновок, що виконання значних правочинiв
вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Банку.
• За результатами виконання процедури iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi
фiнансової звiтностi, згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi», аудитором оцiнений ризик як незначний.
Станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв ЦП, акцiями Товари¬ства володiло 4
акцiонери.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» здiйснюється вiдповiдно до
роздiлу 6 Статуту, затвердженого в новiй редакцiї рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/04/2012 вiд
06.04.2012), iз змiнами, внесеними рiшенням Загальних зборiв вiд 28.09.2012 року (Протокол № 2/09/2012).
Протягом звiтного року в Банку функцiонували наступнi органи корпо¬ративного управлiння та контролю:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Спостережна рада;
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- Правлiння Банку;
- Ревiзiйна комiсiя.
- вiддiл внутрiшнього аудиту;
Кiлькiсний склад сформованих органiв кор¬поративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 02.12.2013 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/12/2013 вiд 02.12.2013
р.), прийнятi рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради та обрання нового складу
Спостережної ради.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та внутрiшнiми
положеннями, якi затверджено на Загальних зборах акцiонерiв, протокол №1/04/2012 вiд 06.04.2012 року: «Положення
про Правлiння», «Про Спостережну раду» та «Положенням про Ревiзiйну комiсiю».
Щорiчнi Загальнi збори акцiонерiв проводи¬лись в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства»
— до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань Спостережної ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про
акцiонернi товариства» та вимо¬гам Статуту — в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року Правлiння Банку здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в
межах повнова¬жень, якi встановлено Статутом Банку.
Контроль за фiнансово-господарською дi¬яльнiстю Банку протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсi¬єю
та вiддiлом внутрiшнього аудиту.
Обов’язкове впровадження у Банку внутрiшнього аудиту передбачене Законом України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть», з метою незалежної оцiнки i вдосконалення системи внутрiшнього контролю, є самостiйним пiдроздiлом
Банку i пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi.
Вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi «Методичних вказiвок щодо застосування
стандартiв внутрiшнього аудиту в банках України», затверджених Постановою Правлiння НБУ вiд 20.07.1999 № 358 iз
змiнами та доповненнями, внутрiшнiх положень.
Основним напрямком роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту був нагляд за поточною дiяльнiстю Банку, контроль за
дотриманням Банком законодавства, нормативних актiв НБУ, рiшень органiв управлiння Банку, перевiрка результатiв
поточної фiнансової дiяльностi Банку.
Виходячи з конкретних обставин, внутрiшнiй аудитор зробив адекватнi висновки, кожен звiт реально висвiтлює
результати фактично виконаних робiт.
За результатами проведених перевiрок надаються рекомендацiї щодо пiдвищення ефективностi системи внутрiшнього
контролю Банку та мiнiмiзацiї притаманних ризикiв.
Нагляд за дiяльнiстю внутрiшнього аудиту здiйснює Спостережна рада Банку.
В цiлому, роботу внутрiшнього аудиту Банку можна вважати такою, що задовольняє потребам Банку.
Звiт Ревiзiйної комiсiї 2013 рiк на момент надання висновку готується до затвердження.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалась змiна зовнiшнього аудитора.
Затвердження зо¬внiшнього аудитора — TOB «Українська аудиторська служба» вiд-бувалось у вiдповiдностi до
вимог Статуту Банку.
• За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Зако¬ну України «Про акцiонернi товариства», мож¬на зробити висновок про те, що прийнята та
функцiонуюча система корпоративного управлiння в Банку вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська аудиторська служба».
Код за ЄДРПОУ: 21198495.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2013, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської
палати України № 99 вiд 23.02.2001 року та чинне до 04.11.2015 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, серiї П №000012, строком дiї з 05.02.2013 року по 04.11.2015 року.
Мiсцезнаходження: 61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1, 6 пiд’їзд, к. 63-12.
Телефон (факс): (057) 752-41-71, (057) 730-06-74.
Договiр на проведення аудиту № 841/13 вiд 30.08.2013 року.
Дата початку проведення аудиту: 01.10.2013 року
Дата закiнчення проведення аудиту: 07.04.2014 року
Генеральний директор, аудитор В.В. Петрович
(Сертифiкат аудитора банкiв №0037, виданий рiшенням
АПУ №207/2 вiд 29.10.2009 р. чинний до 01 сiчня 2015 р.
Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторiв банкiв НБУ
№0000016 вiд 30.08.2007 р., чинне до 01 сiчня 2015 р.)
14 квiтня 2014 року
61003, Україна, м. Харкiв,
майдан Конституцiї, 1, 6 пiд’їзд, к. 63-12.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

2

1

3

2011

4

3

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 вiдсутнє

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

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
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

Комiтети у складi Спостережної
ради не створено.

Інші (запишіть)

Д/н

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
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Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Винагорода голови Спостережної
ради Банку, яка призначена на
посаду з 02.12.2013 р., є
фiксованою згiдно з трудовим
договором, члени Спостережної
ради Банку винагороду не
отримують. Голова Спостережної
ради, що перебувала на посадi до
02.12.2013 р., винагороду не
отримувала.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

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)

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:

Iнше вiдсутнє

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1

47

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

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

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

Так

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
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X
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Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про Кредитний
комiтет; Положення про
Тарифний комiтет; Положення
про Комiтет з питань управлiння
активами та пасивами; Положення
про емiсiю власних цiнних
паперiв; положення, що
стосуються здiйснення рiзних
банкiвських операцiй та надання
банкiвських та iнших фiнансових
послуг; Положення про кредитну
полiтику; Положення про
iнвестицiйну полiтику;Положення
про облiкову полiтику та iн.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

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
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Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не було змiнено

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Ні

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

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)

Д/н
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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): Д/н

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? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Банку є отримання в iнтересах акцiонерiв прибутку вiд банкiвської дiяльностi та
iнших операцiй, здiйснення яких не заборонено законодавством України. Предметом та напрямом
дiяльностi Банку є надання комплексу банкiвських послуг, передбачених банкiвською лiцензiєю
Нацiонального банку України.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi в ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є: Орлова Ольга Олександрiвна, Орлов
Володимир Олександрович, Орлова Наталiя Вiкторiвна. Вiдповiдають встановленим
законодавством вимогам. Протягом року склад не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Порушень внутрiшнiх правил членами Спостережної ради та Правлiння банку не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
До членiв Спостережної ради або Правлiння органами державної влади заходи впливу не
застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Банку i базується на принципах
беззбитковостi, дiяльностi за умови забезпечення надiйного та безперервного процесу виявлення,
оцiнки, контролю та монiторингу всiх видiв ризику на всiх рiвнях, з дотриманням оптимального
рiвня спiввiдношення мiж прибутковiстю дiяльностi та рiвнем ризику, що приймає на себе Банк.
Дiяльнiсть органiв управлiння Банку в сферi управлiння ризиками регулюється наступним чином:
-Загальнi збори акцiонерiв обирають голову та членiв Спостережної ради Банку; -Спостережна
рада визначає полiтики (процедури) управлiння ризиками та контролює їх виконання; -Правлiння
Банку впроваджує полiтики управлiння ризиками; -Внутрiшнiй аудит перевiряє вiдповiднiсть
дiяльностi Банку встановленим полiтикам та забезпечує належнi процеси корпоративного
управлiння, внутрiшнього контролю та управлiння ризиками; -Зовнiшнi аудитори висловлюють
думку щодо достовiрностi фiнансової звiтностi; -Банк створює постiйно дiючий структурний
пiдроздiл з питань аналiзу та управлiння ризиками для встановлення лiмiтiв щодо окремих
операцiй, лiмiтiв ризикiв контрагентiв, країн контрагентiв, структури балансу вiдповiдно до
рiшень органiв Банку; -Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками у
Банку створюються постiйно дiючi комiтети Правлiння: Кредитний комiтет, Комiтет з питань
управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет. Прийняття органами управлiння Банку
рiшень про вчинення значних правочинiв здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв або
Спостережною радою на пiдставi рiшення Правлiння, прийнятого вiдповiдно до висновкiв
пiдроздiлу з управлiння ризиками та вiдповiдних постiйно дiючих комiтетiв.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
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Внутрiшнiй аудит у Банку створено з метою незалежної оцiнки i вдосконалення системи
внутрiшнього контролю, є самостiйним пiдроздiлом Банку i пiдпорядковується безпосередньо
Спостережнiй радi. Вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi чинного
законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень
Банку. Основним напрямком роботи внутрiшнього аудиту Банку є операцiйний аудит структурних
пiдроздiлiв Банку, який здiйснюється згiдно з узгодженим Правлiнням та затвердженим
Спостережною радою Банку рiчним планом роботи. Виходячи з конкретних обставин, внутрiшнiй
аудитор робить адекватнi висновки, кожен звiт реально висвiтлює результати фактично виконаних
робiт. За результатами проведених перевiрок надаються рекомендацiї щодо пiдвищення
ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку та мiнiмiзацiї ймовiрних ризикiв. Процедури
аудиту, якi здiйснює вiддiл внутрiшнього аудиту, вiдповiдають нормативно-правовим актам
Нацiонального банку України та забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку та є
достатнiми.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом року
вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом року не було купiвлi-продажу таких активiв, що перевищують встановлений у Статутi
Банку розмiр.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов`язаними особами здiйснювались вiдповiдно до чинного законодавства та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок зроблено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту
з урахуванням вимог Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
21198495 ТОВ "Українська аудиторська служба" м.Харкiв, пл.Конституцiї, 1 Палац Працi,6
пiд`їзд, к.63-12
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
20 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторськi послуги надаються Банку протягом 5 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iнших аудиторських послуг Банку не надавалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
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Випадкiв конфлiкту iнтересiв за звiтний 2013 рiк не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв Банку здiйснилась у 2009 роцi: замiсть ТОВ "Аудиторська фiрма "ГРАНТ
ЕКСПЕРТ" укладено договiр з ТОВ "Українська аудиторська служба"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України, та фактiв подання
недостовiрної звiтностi Банком не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Дiяльнiсть Банку здiйснюється у вiдповiдностi до законодавства, що регулює захист прав
споживачiв.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Розгляд скарг було покладено на голову Правлiння банку Никитiну Iрину Петрiвну
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року скарг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом року позовiв до суду не було.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

38354

13685

9652

5202

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

98990

32290

Кредити та заборгованість клієнтів

10

689125

494891

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

0

0

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

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

13

13

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

30322

32013

Інші фінансові активи

17

87

31

Інші активи

18

284

66

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

866827

578191

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

81416

43471

Кошти клієнтів

21

650071

398605

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

155

170

0

0

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

24

413

249

Інші фінансові зобов'язання

25

3505

423

Інші зобов'язання

26

1967

8624
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Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

737527

451542

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

120000

120000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2651

2079

Резервні та інші фонди банку

6649

4570

0

0

0

0

Усього власного капіталу

129300

126649

Усього зобов'язань та власного капіталу

866827

578191

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Нумерацiя примiток не спiвпадає, так як вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України,
затвердженої постановою Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011, Банк визначає
самостiйно перелiк рахункiв внутрiшнього плану рахункiв для заповнення
статей фiнансової звiтностi та примiток з урахуванням економiчної сутностi
операцiй.
Примiтка 1. Iнформацiя про банк
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» або Банк)
зареєстроване Нацiональним банком України 13 серпня 2008 року за номером
326.
Банк зареєстрований за адресою: Україна, 83003, м. Донецьк, провулок
Донбаський, 1.
Органiзацiйно-правова форма ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» – публiчне
акцiонерне товариство.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року Банк має Вiддiлення ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» № 2 у смт. Володимирiвка Волноваського району
Донецької областi та Вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» № 3 у м.
Донецьку, Вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» № 4 у смт. Партенiт
Автономної республiки Крим.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є
постiйним членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Банк
зареєстровано у Реєстрi банкiв учасникiв (тимчасових учасникiв) Фонду 06
жовтня 2008 року пiд номером 208.
Органи управлiння Банку – Загальнi збори акцiонерiв Банку, Спостережна
рада Банку та Правлiння Банку. Усi члени Правлiння Банку мають бездоганну
дiлову репутацiю, вiдповiдну освiту та досвiд роботи, необхiдний для
управлiння Банком. Керiвники структурних пiдроздiлiв Банку є досвiдченими
фахiвцями та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам Нацiонального банку
України.
Опис характеру операцiй Банку та його основних видiв дiяльностi
15 листопада 2011 року Нацiональним банком України видана ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» банкiвська лiцензiя за номером 246, яка надає Банку
право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47
Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», а саме:
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1) залучення на вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд
необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у
тому числi у банкiвських металах;
3) розмiщення залучених на вклади (депозити), у тому числi на поточнi
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та
на власний ризик.
Окрiм банкiвської лiцензiї, ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» отримав вiд
Нацiонального банку України Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних
операцiй за номером 246-3 вiд 23 вересня 2013 року. Вiдповiдно додатку до
Генеральної лiцензiї Банк має право здiйснювати:
1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiн
iноземної валюти банкiв;
3) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на
пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами резидентами;
4) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв – нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
5) ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в
iноземнiй валютi;
6) ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi України;
7) вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
8) вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
9) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
10) залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
11) 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);
12) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
13) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку
України;
14) залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
15) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
16) торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
17) валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових
послуг згiдно зi статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах
другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення
валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 15.08.2011 №281.
Завдяки наявностi у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» наведених лiцензiй, вiн має
можливiсть надавати максимально рiзноманiтний спектр послуг своїм
клiєнтам, i, таким чином, сприяти iнновацiйним процесам промислового
сектору української економiки, впливати на прискорення i розширення
виробництва, змiцнення фiнансових та кредитних вiдносин, є джерелом
розвитку соцiальної сфери в країнi.
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З метою створення комфортних умов для обслуговування клiєнтiв у звiтному
роцi Банк багато уваги придiлив вивченню потреб клiєнтiв, розширенню
спектру банкiвських та фiнансових послуг, оптимiзацiї внутрiшнiх процедур
прийняття рiшень та удосконаленню внутрiшнiх бiзнес – процесiв, а також
побудовi системи управлiння iнформацiйної безпекою.
Стратегiчна мета Банку
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є регiональним банком, дiяльнiсть якого
насамперед спрямована на обслуговування потреби у високоякiсних
банкiвських послугах середнiх пiдприємств, а також на активний розвиток
роздрiбного напрямку бiзнесу.
Мiсiя Банку полягає у сприяннi змiцненню економiки України, досягненню
найвищої рентабельностi виробництва i прибутковостi капiталу шляхом
надання високоякiсних банкiвських послуг.
Виходячи з цього, стратегiя розвитку ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на 2014 рiк,
як i у минулому роцi, передбачає збiльшення долi Банку на ринку банкiвських
послуг Донецького регiону.
Стратегiчне бачення перспектив розвитку Банку полягає у досягненнi
високого рiвня його конкурентоспроможностi шляхом надання акцiонерам
вигiдних можливостей для iнвестування, забезпечення клiєнтiв
високоякiсними банкiвськими продуктами, а спiвробiтникiв Банку –
можливостями професiйного вдосконалення.
Для забезпечення розвитку, необхiдного для розширення та утримання
iснуючого цiльового сегменту, ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» буде продовжувати
реалiзацiю наступних завдань:
1) у сферi комерцiйної дiяльностi:
• створення особливих умов обслуговування клiєнтiв (пiдтримка атмосфери
довiри до Банку як до надiйного партнера, якiснiсть, прозорiсть,
конфiденцiйнiсть та безпека обслуговування);
• створення повного комплексу стандартних послуг та iнше;
• проведення гнучкої процентної та тарифної полiтики;
2) з питань фiнансової стiйкостi:
• удосконалення комплексу процедур, що стосуються бiзнес-процесiв Банку;
• збiльшеннi обсягiв та доходностi активiв;
• мiнiмiзацiї ризикiв, встановлення для них оптимальних лiмiтiв;
3) у сферi розширення географiчної присутностi:
• збiльшення долi Банку на ринку банкiвських послуг Донецького регiону,
продовження впровадження заходiв щодо побудови регiональної мережi та
розмiщення її у перспективних для Банку регiонах;
• надання вiдокремленими структурними пiдроздiлами Банку повного спектру
банкiвських продуктiв та послуг;
4) у сферi маркетингу:
• удосконалення корпоративного стилю;
• пiдтримання єдиного корпоративного стилю усiх пiдроздiлiв Банку;
• розробка рекламної стратегiї;
5) у сферi менеджменту:
• побудова оптимальної органiзацiйної структури Банку;
• забезпечення усiх рiвнiв управлiння iнформацiєю, достатньою для прийняття
позитивних рiшень;
• створення якiсної системи облiку;
• встановлення системи оплати працi у вiдповiдностi до виконання
поставлених завдань;
• сприяння пiдвищенню професiйного рiвня працiвникiв Банку.
Головним прiоритетом довгострокової стратегiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
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залишається досягнення, утримання та забезпечення динамiчного зростання
клiєнтської бази та побудова клiєнт-орiєнтованої моделi роботи.
Характеристика банкiвської дiяльностi та контрагентiв Банку у звiтному роцi
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» позицiонує себе на ринку банкiвських послуг
України як унiверсальну регiональну банкiвську установу. На теперiшнiй час
дiяльнiсть Банку впроваджується не тiльки на територiї Донецької областi, та
в iнших регiонах - Банком вiдкрито Вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №4
у смт. Партенiт на територiї Автономної республiки Крим.
У вiдповiдностi до Стратегiчного плану розвитку на 2013 рiк прiоритетними
напрямками дiяльностi у минулому роцi для Банку були:
• кредитування юридичних та фiзичних осiб, надання гарантiй i порук;
• приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб;
• розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб;
• здiйснення операцiй з використанням банкiвських платiжних карток;
• здiйснення переказiв коштiв за допомогою внутрiшньодержавних та
мiжнародних систем переказу;
• здiйснення окремих видiв операцiй з валютними цiнностями, банкiвськими
металами.
У своїй роботi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» дотримується принципiв обачностi,
вiдкритостi та прозоростi, високого рiвня вiдповiдальностi та професiоналiзму,
повної конфiденцiйностi, iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, а також
намагається забезпечити своїм клiєнтам зростання економiчних показникiв,
прискорення процесу обiгу капiталу.
У 2013 роцi обсяг банкiвських послуг мiж групами клiєнтiв ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» розподiлявся наступним чином:
1) в частинi активних операцiй - приблизно 85 вiдсоткiв загального обсягу
таких операцiй припадає на корпоративних клiєнтiв, 15 вiдсоткiв – на
мiжбанкiвськi операцiї та операцiї з фiзичними особами;
2) в частинi пасивних операцiй – 54 вiдсоткiв загального обсягу пасивних
операцiй Банку припадає на фiзичних осiб, 35 вiдсоткiв – на юридичних осiб
та 11 вiдсоткiв на операцiї з банками.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року в Банку обслуговується 5 656
клiєнтiв, з них:
• 267 клiєнта – юридичних осiб;
• 5 389 клiєнтiв – фiзичних осiб.
Клiєнти Банку – юридичнi особи представляють вугiльну, коксохiмiчну,
металургiйну промисловостi, агропромисловий комплекс, будiвництво,
торгiвлю та iншi галузi економiки. Головним завданням Банку при
обслуговуваннi цього клiєнтського сегменту є побудова з клiєнтами
стабiльних вiдносин шляхом врахування їх потреб у додатковому
фiнансуваннi та адаптацiї банкiвських продуктiв пiд потреби клiєнтiв.
Клiєнтам – юридичним особам Банк пропонує максимально повний перелiк
банкiвських послуг, а саме - розрахунково-касове обслуговування, у тому
числi за допомогою системи «Клiєнт-Банк», корпоративнi платiжнi картки,
зарплатнi проекти, депозитнi операцiї, кредитнi операцiї, валютнi операцiї та
iнше.
Протягом 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» було залучено на
обслуговування 6 юридичних осiб.
Залишки на поточних рахунках корпоративних клiєнтiв станом на кiнець дня
31 грудня 2013 року складали 50 532,47 тис. грн. (без рах.2602 – 9,6 тис.грн.),
залишки на строкових рахунках дорiвнювали 203 699,03 тис. грн. Кредитний
портфель по корпоративним клiєнтам становив 726 478,88 тис. грн. Цi данi
свiдчать про постiйне нарощування Банком обсягiв обслуговування сегменту
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корпоративних клiєнтiв.
Приватним клiєнтам ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» також пропонує широкий
вибiр банкiвських послуг:
• вiдкриття рахункiв у рiзних видах валют;
• депозитнi операцiї;
• кредитнi операцiї;
• валютообмiннi операцiї;
• здiйснення грошових переказiв;
• оренда iндивiдуальних сейфiв;
• продаж пам'ятних, ювiлейних монет та сувенiрної продукцiї;
• консультацiйнi послуги та iнше.
Окремим прiоритетним напрямком роботи Банку у секторi приватних клiєнтiв
є розвиток банкiвських послуг iз використанням платiжних карток. Протягом
2013 року на обслуговування було залучено 175 фiзичних осiб, бiльшiсть з них
– як результат впровадження зарплатних проектiв.
Залишки на депозитних рахунках фiзичних осiб станом на кiнець дня 31
грудня 2013 року дорiвнювали 376 492,13 тис. грн.; залишки на поточних
рахунках становили 13 279,40 тис. грн. Кредитний портфель по приватним
клiєнтам складав 2 368,18 тис. грн.
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є постiйним членом Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб, членом асоцiацiї «УкрСВIФТ» та мiжнародної системи
S.W.I.F.T., Української мiжбанкiвської валютної бiржi, а також афiлiйованим
членом Мiжнародної Платiжної Системи MasterCard International.
Вiдносини ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» з iншими банками базуються на
кредитних взаємовiдносинах, проведеннi операцiй СВОП, СПОТ, придбаннi
готiвкових коштiв для пiдкрiплення каси та iнше.
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» вiдкрито кореспондентськi рахунки:
- в ПАТ «Перший український мiжнародний банк» в українськiй гривнi,
доларах США, Євро, росiйських рублях, швейцарських франках та
англiйських фунтах стергiнгов.;
- в ПАТ «Агрокомбанк» в українськiй гривнi;
- в АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» в українськiй гривнi, доларах США та Євро.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року операцiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
з iншими банками становили:
• кредити, що наданi iншими банкам – 31 729,07 тис. грн.;
• депозити, що розмiщенi в iнших банках – 70 023,84 тис. грн.;
• кредити, отриманi вiд iнших банкiв – 13 475,05 тис. грн.;
• депозити iнших банках – 67 932,31 тис. грн.
Основними банками – контрагентами у 2013 роцi для ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» були ПАТ «Банк «Демарк», АТ «Український
iнновацiйний банк», ПАТ «АПЕКС–БАНК», ПАТ «БТА БАНК», АБ
"Укргазбанк", ПАТ "Агрокомбанк", АТ "ЄВРОГАЗБАНК", ПАТ "Банк
iнвестицiй та заощаджень", ПАТ "ВБР", ПАТ "Укрбiзнесбанк", АТ "Банк
"Нацiональнi iнвестицiї".
Результати вiд банкiвських та iнших операцiй
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року власний капiтал ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» дорiвнював 129 300,20 тис. грн. Найбiльшу питому вагу
у власному капiтал Банку займає сплачений зареєстрований статутний капiтал
– 92,81% або 120 000,00 тис. грн.
За розмiром власного капiталу Банк займає 9 мiсце серед 10 банкiв –
юридичних осiб Донецької областi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року зобов’язання ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» становили 737 526,81 тис. грн. У структурi зобов’язань
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переважають довгостроковi вклади (депозити) фiзичних та юридичних осiб,
якi складають вiдповiдно 43,50% та 14,39% вiд загального обсягу зобов’язань
банку.
Загальнi активи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» станом на кiнець дня 31 грудня
2013 року становили 866 827,02 тис. грн. Активи Банку на 83,81% складалися
за рахунок залишкiв за операцiями з кредитування юридичних осiб, на 5,28% за рахунок коштiв у касi та на коррахунках у Нацiональному банку України та
iнших банках, а також за рахунок операцiй з банками - 11,74%.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року доходи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
складали 120 320,81 тис. грн. Витрати на цю ж дату дорiвнювали 117 669,35
тис. грн.
У структурi доходiв найбiльшу питому вагу складали процентнi доходи –
95,86%, а 4,14% припадає на комiсiйнi та iншi доходи.
Витрати Банку були сформованi наступним чином:
• процентнi витрати – 60,95%;
• вiдрахування в резерви – 12,93%;
• iншi операцiйнi витрати – 9,7%;
• загальнi адмiнiстративнi витрати – 15,08%;
• iншi витрати (комiсiйнi витрати, податок на прибуток) – 1,34%.
Прибуток Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року складає 2 651,46
тис. грн. Вiдповiдно цього показника ПАТ «Європромбанк» займає четверту
позицiю серед десяти банкiв - юридичних осiб Донецької областi.
Власники iстотної участi у банку
Статутний капiтал ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» сформований вiдповiдно до
вимог Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», iншого чинного
законодавства України, Статуту Банку та станом на кiнець дня 31 грудня 2013
року дорiвнював 120 000,00 тис. грн.
Банк не має материнської компанiї. Акцiонерами банку є фiзичнi особи:
• Орлова Ольга Олександрiвна
• Орлова Наталiя Вiкторiвна
• Орлов Володимир Олександрович
• Каминiна Iрина Дмитрiвна
Власниками iстотної участi у Банку є:
1) Орлова Ольга Олександрiвна
Iстотна участь з урахуванням придбаної кiлькостi акцiй – 59 845 акцiй,
загальна вартiсть акцiй – 59 845 000,00 (п’ятдесят дев’ять мiльйонiв вiсiмсот
сорок п’ять тисяч) гривень 00 копiйок, що складає частку: 49,8708 вiдсоткiв у
статутному капiталi Банку.
2) Орлова Наталiя Вiкторiвна
Iстотна участь з урахуванням придбаної кiлькостi акцiй – 57 904 акцiй, у т.ч.
пряма участь 29 277 акцiй, опосередкована участь (як дружини засновника
Банку Орлова Володимира Олександровича) 28 627 акцiй. Загальна вартiсть
акцiй - 57 904 000,00 (п’ятдесят сiм мiльйонiв дев’ятсот чотири тисячi)
гривень 00 копiйок, що складає частку: 48,2534 вiдсоткiв у статутному
капiталi Банку, у т.ч. пряма участь 29 277 000,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв
двiстi сiмдесят сiм тисяч) гривень 00 копiйок, що складає 24,3975 вiдсоткiв у
статутному капiталi Банку, опосередкована участь 28 627 000,00 (двадцять
вiсiм мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч) гривень 00 копiйок, що складає
23,8559 вiдсоткiв у статутному капiталi Банку.
3) Орлов Володимир Олександрович
Iстотна участь з урахуванням придбаної кiлькостi акцiй – 57 904 акцiй, у т.ч.
пряма участь 28 627 акцiй, опосередкована участь (як чоловiка засновника
Банку Орлової Наталiї Вiкторiвни) 29 277 акцiй. Загальна вартiсть акцiй – 57
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904 000,00 (п’ятдесят сiм мiльйонiв дев’ятсот чотири тисячi) гривень 00
копiйок, що складає частку: 48,2534 вiдсоткiв у статутному капiталi Банку, у
т.ч. пряма участь 28 627 000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв шiстсот двадцять сiм
тисяч) гривень 00 копiйок, що складає 23,8559 вiдсоткiв у статутному капiталi
Банку, опосередкована участь 29 277 000,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв двiстi
сiмдесят сiм тисяч) гривень 00 копiйок, що складає 24,3975 вiдсоткiв у
статутному капiталi Банку.
Керiвництво банку не має частки в акцiях банку.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою
дiяльнiсть
Економiчна ситуацiя в Українi протягом 2013 року мала досить суперечливий
характер. Завдяки скоординованим дiям уряду та Нацiонального банку
вдалося забезпечити стабiльнiсть цiн. Упродовж 2013 року темпи споживчої
iнфляцiї перебували на низькому рiвнi – 0,5%. Забезпечення стабiльностi
споживчих цiн вiдбулося завдяки факторам, що сприяли насиченню ринку
пропозицiєю товарiв. Зниженню цiн на продовольчi товари упродовж 2013
року (1,5%) сприяли рекордно високi врожаї зернових, фруктiв i овочiв.
Залишилася на низькому додатному рiвнi базова iнфляцiя. Нацiональний банк
на протязi 2013 року проводив переважно стимулюючу грошово-кредитну
полiтику, у тому числi - шляхом вiдповiдного регулювання обсягiв грошової
пропозицiї. Ключовими її завданнями було насичення економiки необхiдними
грошовими ресурсами за прийнятною цiною.
З iньшого боку, оскiльки економiка України характеризується значною
залежнiстю вiд зовнiшнiх факторiв, то уповiльнення темпiв зростання
економiки та несприятливої кон’юнктури на зовнiшнiх ринках, вiдповiдним
чином впливали на економiчну ситуацiю в країни у минулому роцiНа протязi
дев`яти мiсяцiв 2013 року економiка України знаходилась в стадiї рецессiї.
Скорочення ВВП в 1 карталi складало 1,1%, а в другому та третьому – по
1,3%. Уникнути падiння української екеномiки вдалося завдяи росту ВВП в 4
кварталi 2013 року – на 3,7%. Зростання к 3 кварталу 2013 року-2,4%.
Незважаючи на оптiмiстичний фiнiш, рiчний показник роботи української
економiки в 2013 роцi є набагато нижчим, нiж в iнших державах СНД та
Європи. Основними чинниками такої ситуацiї були:
• суттєве погiршення зовнiшньоекономiчної кон’юнктури;
• зниження iнвестицiйної активностi;
• жорстка монетарна полiтика
• збереження зростання реальних заробiтних плат, що пiдтримувало високий
рiвень внутрiшнього споживчого попиту.
Слабкий зовнiшнiй попит в умовах рецесiї в Європу негативно вплинув на
показники експортоорiєнтованих промислових галузей.
Ситуацiя на валютному ринку України також знаходилась пiд впливом
зовнiшнiх факторiв:
• вiд’ємне сальдо зовнiшньої торгiвлi;
• нестабiльнiсть на свiтових ринках;
• очiкування притоку валютних коштiв вiд iноземних туристiв.
Вже на початку минулого року вiдмiчалося зростання вартостi долару на
готiвковому валютному ринку. Бiльш суттєве подорожчання валюти, що
змусило Нацiональний банк України використати монетарнi та немонетарнi
iнструменти для стабiлiзацiї ринку.
Пiдтримцi макроекономiчної та фiнансової стабiльностi в Українi сприяло
збереження прогнозованого стану валютного ринку. Крiм цього, зниження
iнфляцiї (iндекс споживчiх цiн за рiк прийняв вiд’ємне значення -0,2%)
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створило передумови для макроекономiчної стабiлiзацiї та пожвавлення
iнвестицiйного процесу, збереження вартостi заощаджень населення, а також
пiдвищення цiнових переваг українських виробникiв на зовнiшнiх та
внутрiшнiх ринках за рахунок сприятливої динамiки реального ефективного
обмiнного курсу.
Вiдносно ситуацiї у банкiвському секторi України у 2013 роцi можливо
вiдмiтити, що завдяки вживання Нацiональним банком системних заходiв
щодо зниження вартостi кредитних ресурсiв та активiзацiї кредитної
дiяльностi банкiв ( на протязi року облiкова ставка знижувалася двiчi, та на
кiнець року складала – 6,5%), поступово вiвiльнлися кошти обов`язкових
резервiв з окремого рахунку. Лiквiднiсть банкiвської системи пiдтримувалася
на рiвнi, достатньому для активiзацiї кредитування. Такi дiї надали можливiсть
банкам збiльшити обсяги кредитування. Також результатом цього було
зростання обсягiв вкладiв у нацiональнiй валютi переважними темпами
порiвняно з депозитами в iноземнiй валютi.
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 роцi, не зважаючи на зростаючу
конкуренцiю у банкiвському секторi, демонстрував позитивнi показники свого
розвитку та нарощування обсягiв операцiй. У минулому роцi Банком вiдкрито
четверте вiддiлення у смт. Партенiт АР Крим. Таким чином, ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» поступово втiлює стратегiю розширення своєї
присутностi в сферах обслуговування корпоративних та приватних клiєнтiв у
Донецькому та iнших регiонах. Протягом року швидкими темпами
вiдбувалось нарощування кредитного портфелю корпоративних клiєнтiв. На
кiнець 2013 року спостерiгається значне збiльшення депозитного портфелю
Банку вiдносно до початку року.
За пiдсумками 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за розмiром активiв,
зобов’язань та власного капiталу у вiдповiдностi до рейтингу Нацiонального
банку України належить до IV групи банкiв i займає 127 мiсце серед 175
банкiв України та 67 мiсце серед 115 банкiв своєї групи.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної
вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за
справедливою вартiстю.
Назви стандартiв МСФЗ, на яких ґрунтуються основнi принципи
бухгалтерського облiку:
МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi»
МСФЗ 2 вся «Запаси»
МСФЗ 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»
МСФЗ 10 «Подiї, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду»
МСФЗ 11 «Договори пiдряду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основнi засоби»
МСФЗ 17 «Оренда»
МСФЗ 18 «Дохiд»
МСФЗ 19 «Виплати працiвникам»
МСФЗ 20 «Облiк грантiв i розкриття iнформацiї про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
МСФЗ 27 «Окремi фiнансовi звiти»
МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства»
МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»
63

МСФЗ 33 «Прибуток на акцiю»
МСФЗ 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв»
МСФЗ 37 «Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи»
МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи»
МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
МСФЗ 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
МСФЗ 41 «Сiльське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежi з використанням акцiй»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компанiй»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, призначенi на продаж, та припинена
дiяльнiсть»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвiдка та оцiнка запасiв мiнеральних ресурсiв»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» **
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спiльну дiяльнiсть»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю»
Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у
звiтностi.
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною
вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче
описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за
допомогою якої можна врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на
загальних умовах мiж добре обiзнаними непов’язаними сторонами, що дiють
на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну
пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань,
що котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов’язань iз
ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Банк може
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi
позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий
iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо
котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними
на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають
фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних
умовах.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо
яких вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел,
використовуються такi методики оцiнки, як модель дисконтування грошових
потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi
мiж непов’язаними сторонами, та аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не
пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi
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iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого
припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої
змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо
пов’язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового
iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а
для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених
збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю
вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй
або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної
процентної ставки.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних
доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою
отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд
балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна
ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без
урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом
очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках,
протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового
iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до
наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi
вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для
даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно
вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього
очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає
всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти
спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi
iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати,
понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої
вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при
початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця
мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що
спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних
використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх
виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що
вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на
суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим
активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно
оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для
окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн
вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi
характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на
предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi
знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть
реалiзацiї вiдповiдного забезпечення, за його наявностi. Нижче перелiченi iншi
основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак
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збитку вiд знецiнення:
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата
не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує
отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника;
- ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн
загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на
дiяльнiсть позичальника; або
- вартiсть забезпечення суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї
на ринку.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного
резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для
вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного
резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв. Банк списує фiнансовi активи
з балансу, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв
вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Банк передав права на
отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про
передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди,
пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в
основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без
внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок
його погашення. При первiсному визнаннi фiнансове зобов'язання треба
оцiнювати по фактичних витратах, тобто по справедливiй вартостi отриманого
за нього вiдшкодування. Понесенi витрати, безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, розмiщенням або вибуттям фiнансового зобов'язання, якi не були
б понесенi, якби Банк не здiйснив вищевказанi операцiї, включаються в
первiсну оцiнку фiнансового зобов'язання.
Витрати по здiйсненню угоди включаються в первiсну оцiнку фiнансового
зобов'язання.
Пiсля первiсного визнання в балансi необхiдно оцiнювати по амортизованих
витратах всi фiнансовi зобов'язання, за винятком зобов'язань, призначених для
торгiвлi, якi повиннi оцiнюватися по справедливiй вартостi.
Зобов'язання Банку повиннi бути оцiненi й вiдображенi в облiку таким чином,
щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують
фiнансовому стану, на наступнi звiтнi перiоди.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють
собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою
вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi
короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за винятком
депозитiв «овернайт», включено до заборгованостi iнших банкiв. Суми, що
стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових
коштiв та їх еквiвалентiв.
Обов’язковi резерви. Обов’язковi резерви в НБУ облiковуються за
амортизованою вартiстю i являють собою суми обов’язкових резервних
активiв, що не можуть використовуватися для фiнансування повсякденних
операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та
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їх еквiвалентiв для цiлей складання консолiдованого звiту про рух грошових
коштiв.
Кошти в iнших банках. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли
Банк надає банкам-контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на
встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати
торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Кошти в iнших
банках облiковуються за амортизованою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
облiковуються, коли Банк надає грошовi кошти з метою придбання або
створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не пов’язана з похiдними
фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути
погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру
здiйснювати торговi операцiї з цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою вартiстю.
Виданi Банком кредити спочатку оцiнюються й вiдображаються в облiку у
сумi фактично наданих коштiв, включаючи комiсiйнi доходи/витрати,
пов'язанi з видачею кредиту. Вказанi доходи/витрати впливають на визначення
суми дисконту/премiї по фiнансовому iнструменту i вiдносяться на рахунки
процентних доходiв шляхом амортизацiї дисконту/премiї. Комiсiї, якi не
вiдносяться до первинного визнання фiнансового iнструменту, а вiдносяться
до його обслуговування, на визначення суми дисконту/премiї не впливають.
Комiсiї, якi не ставляться до первiсного визнання фiнансового iнструмента, а
сплачуються клiєнтом у перiод його дiї, на визначення суми фiнансового
iнструмента не впливають.
Якщо у момент первинного визнання вартiсть кредиту визначається з
використанням процентної ставки вище або нижче ринковою, то в
бухгалтерському облiку на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю i вартiстю
кредиту признається дохiд або витрата в кореспонденцiї з рахунками
дисконту/премiї.
На наступну дату балансу кредити оцiнюються по амортизованiй собiвартостi
з використанням ефективної ставки вiдсотка при амортизацiї дисконту. Сума
дисконту по кредитах клiєнтiв, протягом перiоду дiї кредиту, амортизується
одночасно з нарахуванням вiдсоткiв i вiдображається на рахунках процентних
доходiв.
Заборгованiсть по наданих кредитах та нарахованих вiдсотках, непогашена
клiєнтом у встановленим договором термiн, вiдображається на рахунках
простроченої заборгованостi не пiзнiше наступного операцiйного дня.
Банк списує за рахунок спецiальних резервiв заборгованiсть за кредитними
операцiями, яка визнана безнадiйною щодо отримання.
Банк присвоює кредитнi оцiнки своїм корпоративним клiєнтам на основi
категорiї кредитного ризику. Кредитний ризик, притаманний позичальнику,
виникає внаслiдок комбiнацiї ризику дефолту боржника, який являє собою
ризик неповернення кредиту у випадку дефолту, та ризику заборгованостi за
кредитом у момент дефолту.Див. Примiтку 8.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи
будiвля, або їх поєднання, майновий комплекс), утримувана банком за
договором про лiзинг (оренду) з метою отримання лiзингових (орендних)
платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.
Iнвестицiйна нерухомiсть включає активи у процесi будiвництва для їх
використання у майбутньому в якостi iнвестицiйної нерухомостi Первiсна
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi включає цiну придбання цiєї нерухомостi
та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного
визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку банк
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здiйснює за:
а) за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в
прибутку або збитку; амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються;
Подальшi витрати капiталiзуються, лише якщо ймовiрно, що Банк отримає вiд
цього активу майбутнi економiчнi вигоди, а його вартiсть можна достовiрно
оцiнити. Всi iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються в момент
їх виникнення. Якщо iснують ознаки знецiнення iнвестицiйної нерухомостi,
Банк розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює вартостi використання
або справедливiй вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з
них бiльша.Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зменшується до
вартостi вiдшкодування з вiднесенням вiдповiдної суми на прибуток чи збиток
за рiк.Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо iнвестицiйної нерухомостi у
минулих перiодах, сторнується, якщо у подальшому мала мiсце змiна в
оцiнках, якi використовувались для визначення вартостi вiдшкодування
активу.
Якщо iнвестицiйна нерухомiсть починає використовуватися власником, вона
переводиться з категорiї iнвестицiйної власностi у категорiю примiщень та
обладнання.
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби- це матерiальнi
активи, якi банк утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi,
надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Нематерiальний актив – актив, який не має матерiальної форми, може бути
iдентифiкований та утримується банком з метою використання у своїй
дiяльностi понад один рiк (або один операцiйний цикл, якщо вiн перевищує
один рiк) в адмiнiстративних цiлях або надання в лiзинг (оренду) iншим
ососбам.
Об'єкти необоротних активiв визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть
одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та
його вартiсть можуть бути достовiрно визначенi.
Первiсна вартiсть – iсторична (фактична) собiвартiсть основних засобiв чи
нематерiальних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi
iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)
основних засобiв або нематерiальних активiв.
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв як активу його подальший
облiк Банк здiйснює за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Обраний метод Банк застосовує для всiх об'єктiв певної групи основних
засобiв i не поєднує об'єкти з рiзними методами оцiнки в одну групу.
У разi застосування методу первiсної вартостi (собiвартостi) переоцiнка
необоротних активiв не здiйснюється.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi
їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв
капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого компоненту.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть
ознак знецiнення примiщень та обладнання. Якщо такi ознаки iснують,
керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй
вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно
вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть зменшується до вартостi
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи
збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у
минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що
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використовувались для визначення вартостi використання активу або його
справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж.
Амортизацiя. Амортизацiя – систематичний розподiл вартостi основних
засобiв i нематерiальних активiв, яка амортизується протягом строку їх
корисного використання (експлуатацiї). Амортизацiя примiщень,
вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лiнiйним
методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної
вартостi протягом строку корисного використання активу.
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у
теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на
продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного
використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну
звiтну дату.
Всi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на
основi витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю
конкретного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язанi з
розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути iдентифiкованi,
контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди,
що перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв.
Витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його
обслуговування), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. Амортизацiя на
капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним методом
протягом очiкуваного строку його використання.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i
нематерiальних активiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних
вигод вiд його використання та наприкiнцi кожного фiнансового року.
У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 роцi застосовувалися наступнi строки
корисного використання основних засобiв:
Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої – 20 рокiв.
Машини та обладнання:
комп'ютерне обладнання та iншi машини для автоматичної обробки
iнформацiї – 5 рокiв;
засоби зв'язку – 5 рокiв;
• телефони мобiльного зв'язку;- 2 роки
• заряднi пристрої до мобiльних телефонiв. – 2 роки
оргтехнiка та офiсне обладнання – 5 рокiв;
обладнання для обслуговування пластикових карток:
• банкомати - 10 рокiв.
Транспортнi засоби – 5 рокiв.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
побутовi прилади та iнструменти – 5 рокiв;
• холодильники - 7 рокiв
меблi – 8 рокiв;
офiснi аксесуари – 3 роки;
iнше обладнання – 10 рокiв.
Iншi основнi засоби – 5-10 рокiв.
У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 роцi застосовувалися наступнi строки
корисного використання нематерiальних активiв: програмний комплекс
операцiйного дня Банку – 20 рокiв, решта нематерiальних активiв – 5 рокiв.
69

Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем i всi ризики та
вигоди вiд оренди не передаються орендодавцем Банку, загальна сума
орендних платежiв, у тому числi платежiв, що пiдлягають виплатi
орендодавцю у випадку розiрвання орендної угоди, включається до складу
прибутку або збитку рiвними частинами протягом строку оренди.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками
облiковується з моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв
банками-контрагентами. Непохiднi зобов’язання облiковуються за
амортизованою вартiстю.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов’язання
перед фiзичними особами, державними або корпоративними клiєнтами та
облiковуються за амортизованою вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають
валютообмiннi контракти, облiковуються за справедливою вартiстю.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як активи, коли їхня
справедлива вартiсть позитивна, i як зобов’язання, коли їхня справедлива
вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв
включаються до складу прибуткiв за вирахуванням збиткiв вiд похiдних
фiнансових iнструментiв у складi прибутку або збитку за рiк.
Витрати на податок на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування
показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових
ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю
станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають
поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi
безпосередньо в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу
у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому
самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу.
Ставка оподаткування, використана для визнання податка на прибуток,
становить 19% (у 2012 роцi – 21%).
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим
органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи
збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або
збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть
ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi
податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових
зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць,
що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається
для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або
зобов’язання, яке не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний
прибуток.
Резерви за зобов’язаннями та iншi зобов’язання. Резерви за зобов’язаннями та
iншi зобов’язання – це зобов’язання нефiнансового характеру iз невизначеним
строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк
має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi
минулих подiй i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення такого
зобов’язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi передбачають
економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм
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рiвнем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, i
облiковується за амортизованою вартiстю.
Статутний капiтал. Простi акцiї та привiлейованi акцiї, якi не пiдлягають
викупу та дають право їх власникам на дискрецiйнi дивiденди, показанi у
складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй,
показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у
капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у
складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Незареєстрований внесок до статутного капiталу облiковується у складi
зобов’язань до моменту затвердження результатiв емiсiї акцiй акцiонерами. З
моменту затвердження результатiв емiсiї акцiй акцiонерами внески у капiтал
облiковуються у складi капiталу окремим рядком та включаються до
акцiонерного капiталу пiсля реєстрацiї збiльшення акцiонерного капiталу
державними органами.
Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому вони
були оголошенi. Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї
пiсля закiнчення звiтного перiоду». Основою для розподiлу прибутку та iнших
видiв його використання є бухгалтерська звiтнiсть.
Визнання доходiв та витрат. Доходи i витрати визнаються за такими умовами:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Банку;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг,
може бути точно визначений. Результат операцiї може бути попередньо
оцiнений достовiрно у разi наявностi таких умов:
можно достовiрно оцiнити суму доходу;
є ймовiрнiсть надходження до Банку економiчних вигiд, повсязаних з
операцiєю;
можна достовiрно оцiнити ступень завершеностi операцiї на кiнець звiтного
перiоду;
можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати,
необхiднi для її завершення. Доходи та витрати базуються на принципах
нарахування. Всi завершенi операцiї визнаються (вiдображаються в облiку),
коли вони вiдбуваються, незалежно вiд того, коли отримуються або
сплачуються грошовi кошти або їх еквiваленти чи отримуються документи,
що пiдтверджують факт їх здiйснення.
Доходи (витрати) за умовами їх надання(отримання) подiляються на доходи
(витрати):
• за одноразовими послугами;
• за безперервними послугами.
Операцiйна дiяльнiсть включає банкiвськi операцiї, якi наведенi с статтi 47
Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», крiм емiсiї власних цiних
паперiв та здiйснення iнвестицiй.
У результатi операцiйної дiяльностi в виникають такi доходи i витрати:
• процентнi доходи i витрати;
• комiсiйнi доходи i витрати;
• прибутки (збитки) вiд торговельних операцiй;
• дохiд у виглядi дивiдендiв;
• витрати на формування спецiальних резервiв Банку;
• доходи вiд повернення ранiше списаних активiв;
71

• iншi операцiйнi доходи i витрати;
• загальнi адмiнiстративнi витрати;
• витрати з податку на прибуток.
Процентнi доходи i витрати за всiма борговими iнструментами визнаються за
рахунками процентних доходiв i витрат, iз застосуванням ефективної ставки
вiдсотка та визнаються як добуток амортизованої собiвартостi на ефективну
ставку вiдсотка. Метод ефективної ставки вiдсотка забезпечує однаковий
рiвень дохiдностi фiнансового iнструмента шляхом розподiлу доходiв i витрат
рiвномiрно на всi перiоди протягом строку дiї фiнансового iнструменту. вкл
ючає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє протягом всього
перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а
також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки,
включають комiсiйнi, отриманi або сплаченi у зв’язку iз формуванням або
придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов’язання
(наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк
гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту та обробку
документiв за угодою). Комiсiйнi за зобов’язання iз надання кредиту за
ринковими процентними ставками, отриманi Банком, є невiд’ємною частиною
ефективної процентної ставки, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе
конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту протягом
короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов’язання iз
надання кредитiв до фiнансових зобов’язань, що вiдображаються за
справедливою вартiстю через фiнансовий результат.
Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших
боргових iнструментiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi
очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд облiковується на
основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що
використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення.
Всi iншi виплати, в тому числi виплати за послуги, комiсiйнi та iншi доходи i
витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування залежно вiд
ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка
фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Банку є
нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду.
Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв
по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну
валюту за обмiнними курсами на кiнець року, вiдображаються у складi
прибутку або збитку за рiк. Перерахунок за курсами на кiнець року не
застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу.
Результати i фiнансовий стан Банку (функцiональна валюта жодного з яких не
є валютою гiперiнфляцiйної економiки) перераховуються у валюту подання
наступним чином:
• активи i зобов’язання звiту про фiнансовий стан подаються перерахованими
за обмiнним курсом станом на кiнець дня на кiнець кожного звiтного перiоду;
• доходи i видатки перераховуються на дату операцiї;
• та усi курсовi рiзницi, що виникли, визнаються у складi iнших сукупних
доходiв.
Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в
iноземнiй валютi, були такими:
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31 грудня 2013 р., гривень 31 грудня 2012 р., гривень
1 долар США 7,993 7,993
1 євро 11,04153 10,537172
1 росiйський рубль 0,24497 0,263160
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим
включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може
здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права
взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої
суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату,
єдиний соцiальний внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а
також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi
послуги надавались працiвниками Банку. У Банка вiдсутнє юридичне або
конструктивне зобов’язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати,
крiм платежiв за планом iз встановленими внесками вiдповiдно до
законодавства.
Звiтнiсть за сегментами. Формат подання iнформацiї про операцiйнi сегменти
вiдповiдає формату внутрiшньої звiтностi Банку. Сегменти, чиї доходи,
фiнансовi результати та активи перевищують 10% вiд загальних показникiв за
всiм сегментами, розкриваються окремо. Iнформацiя про принцип розподiлу
витрат мiж сегментами подана у Примiтцi 26.
Прибуток на акцiю. Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом
подiлу прибутку або збитку на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в
обiгу протягом звiтного року.
Безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Банку пiдготувало цю фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Формуючи це професiйне судження, керiвництво врахувало такi подiї ефективне виконання Нацiональним банком своєї основної функцiї –
забезпечення стабiльностi гривнi, проведення переважно стимулюючої
грошово-кредитної полiтики , ключовими завданнями якої було насичення
економiки необхiдними грошовими ресурсами за прийнятною цiною. Вжиття
системних заходiв щодо зниження вартостi кредитних ресурсiв та активiзацiї
кредитної дiяльностi банкiв. Крiм того, враховано такi внутрiшнi обставини:
прогнозоване зростання кiлькостi активних клiєнтiв у 2013 роцi за всiма
напрямками банковських послуг, достатнiй рiвень лiквiдностi, прогнозоване
збiльшення портфелю депозитiв фiзичних осiб, своєчасне виконання всiх
зобов`язань.
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Починаючи з 2012 року Банком здiйснюється подання рiчної фiнансової
звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi" (далi - МСФЗ 1).
З 1 сiчня 2012 року наступнi новi стандарти та тлумачення набули чинностi та
стали обов’язковими до застосування Банком:
Змiни МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» (опублiкованi у червнi 2011
року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року
або пiсля цiєї дати) вносять змiни у розкриття статей, поданих у складi iнших
сукупних доходiв. Цi змiни вимагають вiд суб’єктiв господарювання
розподiляти статтi, поданi у складi iнших сукупних доходiв, на двi групи
вiдповiдно до принципу можливостi їх потенцiйного перенесення у
майбутньому на прибуток чи збиток. Назву звiту про сукупнi доходи, що
використовується в МСБО 1, змiнено на «Звiт про прибутки чи збитки та iншi
сукупнi доходи». Керiвництво Банку очiкує, що змiнений стандарт змiнить
формат представлення його фiнансової звiтностi, проте не матиме впливу на
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оцiнку операцiй та залишкiв за операцiями.
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть
обов’язковими для застосування Банком у рiчних перiодах, починаючи з 1
сiчня 2013 року та пiзнiших перiодах.Банк не застосовував цi стандарти та
тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти, частина 1:класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9,
опублiкований у листопадi 2009 року, замiнює тi роздiли МСБО 39, якi
стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв.У жовтнi 2010 року до
МСФЗ 9 були внесенi додатковi змiни для роз’яснення класифiкацiї та оцiнки
фiнансових зобов’язань, а у груднi 2011 року – для (i) змiни дати набуття ним
чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати, та (ii) доповнення вимог до розкриття iнформацiї протягом
перехiдного перiоду.Основнi особливостi стандарту описанi нижче:
• Фiнансовi активи повиннi вiдноситися до двох категорiй оцiнки:фiнансовi
активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, та фiнансовi
активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю.Вiдповiдне
рiшення приймається при початковому визнаннi фiнансових
iнструментiв.Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб’єкта
господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими
iнструментами, та вiд характеристик грошових потокiв вiд iнструмента
вiдповiдно до договору.
• Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки
якщо цей iнструмент є борговим iнструментом i якщо (i) мета бiзнес-моделi
суб’єкта господарювання полягає в утриманнi активу для одержання грошових
потокiв вiдповiдно до договору, та (ii) грошовi потоки вiд активу вiдповiдно
до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентiв (тобто
вiн має лише базовi характеристики кредиту).Всi iншi борговi iнструменти
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат.
• Усi iнструменти капiталу у подальшому оцiнюються за справедливою
вартiстю.Iнструменти капiталу, якi утримуються для торгiвлi,
оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат.При початковому визнаннi всiх iнших iнвестицiй в
iнструменти капiталу суб’єкти господарювання можуть зробити остаточний
вибiр визнавати нереалiзованi та реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни
справедливої вартостi у складi iнших сукупних доходiв, а не у складi прибутку
чи збитку.Перенесення прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi
на фiнансовий результат припиняється.Цей вибiр можна робити вiдносно
кожної окремої категорiї iнструментiв.Дивiденди вiдображаються у складi
прибутку чи збитку, якщо вони являють собою прибуток на iнвестований
капiтал.
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових
зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн.Основна вiдмiннiсть полягає
у тому, що суб’єкт господарювання буде зобов’язаний показувати у складi
iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику
фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю,
змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Хоча запровадження МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 сiчня 2015 року, дозволяється
його дострокове застосування.Банк аналiзує наслiдки запровадження цього
стандарту, його вплив на Банк та строки його запровадження в Банку.
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (опублiкований у травнi 2011
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року
або пiсля цiєї дати). МСФЗ 10 замiнює всi роз'яснення щодо контролю та
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консолiдацiї, викладенi в МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть» та тлумаченнi SIC-12 «Консолiдацiя – пiдприємства спецiального
призначення».МСФЗ 10 змiнює визначення контролю таким чином, що
однаковi критерiї застосовуються для всiх пiдприємств при визначеннi
контролю.Це визначення супроводжується докладними роз’ясненнями щодо
застосування цих критерiїв. Банк вважає, що цей новий стандарт не має вплив
на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку
МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (опублiкований у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або
пiсля цiєї дати). МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Частки участi у спiльних
пiдприємствах» та тлумачення SIC-13 «Спiльно контрольованi пiдприємства –
внески учасникiв у негрошовiй формi».Змiни у визначеннях зменшили
кiлькiсть видiв угод про спiльну дiяльнiсть до двох:спiльнi операцiї та спiльнi
пiдприємства.Iснуюча альтернатива вибору облiкової полiтики за методом
пропорцiйної консолiдацiї для спiльно контрольованих пiдприємств була
скасована.Облiк за методом участi в капiталi є обов’язковим для всiх
учасникiв спiльних пiдприємств.Наразi керiвництво Банку оцiнює вплив цього
нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах
господарювання» (опублiкований у травнi 2011 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 12
застосовується до суб’єктiв господарювання, якi мають частку участi у
дочiрнiй компанiї, спiльному пiдприємствi, асоцiйованiй компанiї або
неконсолiдованому структурованому пiдприємствi.Цей стандарт замiнює
вимоги до розкриття iнформацiї, що наразi мiстяться в МСБО 28 «Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї».МСФЗ 12 вимагає вiд суб’єктiв господарювання
розкривати iнформацiю, яка допомогла б користувачам фiнансової звiтностi
оцiнити сутнiсть, ризики та фiнансовi наслiдки, пов’язанi з участю суб’єкта
господарювання в капiталi дочiрнiх пiдприємств, асоцiйованих компанiй,
неконсолiдованих структурованих пiдприємств та спiльних пiдприємств.Для
вiдповiдностi новим вимогам суб’єкти господарювання повиннi розкривати
таку iнформацiю:суттєвi судження та припущення, що застосовувались при
визначеннi наявностi у них контролю, спiльного контролю або значного
впливу на частку, що їм належить у капiталi iнших суб’єктiв господарювання,
додаткову iнформацiю про частку неконтролюючих учасникiв у дiяльностi та
грошових потоках Банку, зведену фiнансову iнформацiю дочiрнiх компанiй iз
значною часткою неконтролюючих учасникiв та детальну iнформацiю про
частку участi у капiталi неконсолiдованих структурованих пiдприємств. Банк
вважає, що цей новий стандарт не має вплив на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований у травнi 2011
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року
або пiсля цiєї дати). Мета МСФЗ 13 – усунути iснуючу непослiдовнiсть та
складнiсть формулювань положень завдяки чiткому визначенню справедливої
вартостi та використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки
справедливої вартостi та спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi
застосовуються щодо всiх МСФЗ.Наразi керiвництво Банку оцiнює вплив
цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» (переглянутий у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або,
пiсля цiєї дати). МСБО 27 був змiнений, i наразi його метою є встановлення
вимог до облiку та розкриття iнформацiї для iнвестицiй у дочiрнi компанiї,
спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї при пiдготовцi пiдприємством
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окремої фiнансової звiтностi.Положення щодо контролю та консолiдованої
фiнансової звiтностi були замiненi МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова
звiтнiсть».Цей переглянутий стандарт не матиме суттєвого впливу на
фiнансову звiтнiсть Банку.
МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства»
(переглянутий у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна МСБО 28 є
наслiдком проекту Ради КМСБО з облiку спiльної дiяльностi.У ходi
обговорення цього проекту Рада КМСБО прийняла рiшення про внесення
облiку дiяльностi спiльних пiдприємств за дольовим методом у МСБО 28,
оскiльки цей метод застосовується як до спiльних пiдприємств, так i до
асоцiйованих компанiй.Положення щодо iнших питань, за винятком
описаного вище, залишились без змiн. Банк вважає, що цей новий стандарт не
має вплив на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку
Змiнений МСБО 19 «Виплати робiтникам» (опублiкований у червнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або
пiсля цiєї дати) вносить значнi змiни у пiдхiд до визнання та оцiнки витрат за
пенсiйними планами iз встановленими виплатами та вихiдною допомогою, а
також у розкриття iнформацiї про всi виплати робiтникам.Цей стандарт
вимагає визнання всiх змiн у чистих зобов’язаннях (активах) за пенсiйним
планом iз встановленими виплатами у момент їх виникнення таким чином:(i)
вартiсть послуг та чистий процентний дохiд вiдображаються у складi прибутку
чи збитку; а (ii) переоцiнка – в iнших сукупних доходах.Наразi керiвництво
Банку оцiнює вплив цього змiненого стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань – змiни МСФЗ 7 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця
змiна вимагає розкриття iнформацiї, яка надасть змогу користувачам
фiнансової звiтностi суб’єкта господарювання оцiнити вплив або потенцiйний
вплив домовленостей про розрахунки на нетто-основi, включаючи права на
взаємозалiк.Ця змiна матиме вплив на розкриття iнформацiї, проте не матиме
впливу на оцiнку та визнання фiнансових iнструментiв.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСБО 32
(випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вводить
положення щодо застосування МСБО 32 з метою усунення невiдповiдностей,
виявлених при застосуваннi окремих критерiїв взаємозалiку.Це включає
роз’яснення значення вимоги «у теперiшнiй час має законодавчо встановлене
право на взаємозалiк» i того, що деякi системи з розрахунком на валовiй
основi можуть вважатись еквiвалентними системами з розрахунком на неттоосновi.Банк аналiзує наслiдки запровадження цiєї змiни, її вплив на Банк та
строки її запровадження в Банку.
Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у
травнi 2012 року та застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2013 року). Цi удосконалення являють собою змiни таких п’яти
стандартiв: змiни МСФЗ 1 (i) для роз’яснення того факту, що органiзацiя, яка
поновлює пiдготовку своєї фiнансової звiтностi за МСФЗ, може повторно
застосувати МСФЗ 1 або всi МСФЗ ретроспективно так, нiбито вона нiколи не
припиняла застосовувати їх, та (ii) для включення додаткового звiльнення вiд
ретроспективного застосування МСБО 23 «Витрати за позиковими коштами»
для органiзацiй, якi запроваджують МСФЗ вперше. Змiни МСБО 1 для
роз’яснення вiдсутностi необхiдностi у пояснювальних примiтках до третього
балансу, представленого на початок попереднього перiоду у зв’язку з тим, що
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вiн зазнав суттєвого впливу у результатi ретроспективної трансформацiї, змiн
в облiковiй полiтицi чи рекласифiкацiї для цiлей представлення. Пояснювальнi
примiтки необхiднi у тому випадку, якщо органiзацiя добровiльно вирiшує
представити додатковi порiвняльнi звiти. Змiни МСБО 16 для роз’яснення того
факту, що сервiсне обладнання, яке використовується протягом кiлькох
перiодiв, вiдноситься до категорiї основних засобiв, а не товарно-матерiальних
запасiв. Змiни МСБО 32 для роз’яснення того факту, що деякi податковi
наслiдки та розподiли власникам слiд облiковувати у звiтi про фiнансовi
результати, що завжди вимагалося вiдповiдно до МСБО 12. Змiни МСБО 34
для приведення його вимог у вiдповiднiсть до МСФЗ 8. МСБО 34 вимагатиме
розкривати iнформацiю про критерiї оцiнки загальних активiв та зобов’язань
операцiйного сегменту, тiльки якщо така iнформацiя регулярно подається
особi, вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних рiшень, i якщо з моменту
випуску останньої фiнансової звiтностi цi критерiї оцiнки суттєвим чином
змiнились.
Удосконалення до порядку переходу на МСБО 10, МСБО 11 та МСБО 12
(опублiкованi у червнi 2012 та застосовуються для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2013). Удосконалення роз’яснюють порядок переходу
на МСБО 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Компанiї, якi застосовують
МСБО 10 повиннi оцiнити контроль на перший день нового рiчного перiоду, в
якому МСБО 10 почав застосовуватися, i якщо параметри консолiдацiї на
основi МСБО 10 вiдрiзняються вiд МСФЗ 27 та тлумачення SIC12, попереднiй
перiод негайно змiнюється ретроспективно (2012 рiк для компанiй якi
застосують МСБО 10 i 2013), окрiм випадкiв коли практично це неможливо.
Удосконалення також надають додаткове полегшення при застосуваннi МСБО
10, МСБО 11 «Спiльна дiяльнiсть» i МСБО 12 «Розкриття долi в iнших
компанiях», обмежуючи вимоги по наданню вiдкоригованої порiвняльної
iнформацiї тiльки за останнiй передуючий перiод. Додатково удосконалення
виключають вимогу надавати додаткову iнформацiю для розкриттiв
пов’язаних до неконсолiдованих структурованих компанiй за перiоди до
першого застосування МСБО 12. Банк аналiзує наслiдки запровадження цiєї
змiни, її вплив на Банк та строки її запровадження в Банку.
Удосконалення до МСБО 1 «Перше застосування Мiжнародних Стандартiв
Бухгалтерського Облiку – Кредити уряду» (опублiковано в березнi 2012 та
застосовується для рiчних перiодiв починаючи з 1 сiчня 2013). Удосконалення
стосуються кредитiв, отриманих вiд уряду по ставкам нижче ринкових, i
надають компанiям, якi вперше застосовують МСБО, звiльнення вiд
ретроспективного застосування МСБО при облiку таких транзакцiй.
Звiльнення надається як компанiям, якi вперше застосовують МСБО, так i
компанiям якi готують звiтнiсть по МСБО. Банк аналiзує наслiдки
запровадження цiєї змiни, її вплив на Банк та строки її запровадження в Банку.
Iншi переглянутi стандарти та тлумачення: тлумачення IFRIC 20 «Витрати на
розкривнi роботи при вiдкритiй розробцi на етапi видобування», яке розглядає
питання про те, коли i яким чином облiковувати вигоди, що виникають у
результатi розкривних робiт у гiрничодобувнiй галузi, не матимуть впливу на
цю фiнансову звiтнiсть на думку керiвництва Банку.
Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових
стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Банку.
Примiтка 5.1.
Для ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» звiтнiсть за 2013 рiк складена вiдповiдно до
МСФЗ
Банк не здiйснював трансформацiйнi коригування для складання фiнансової
звiтностi за МСФЗ тому, що не було виявлено розходжень мiж вимогами
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МСФЗ та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України,
зокрема:
за операцiями з вiдновлення ранiше списаних за рахунок спецiальних резервiв
безнадiйних кредитiв;
за процентними доходами;
щодо застосування вимог мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" до власного капiталу;
за операцiями з банкiвськими металами;
за операцiями з акцiонерами банку;
за вiдстроченими податками.
У якостi розрахунку резервiв Банк до застосування МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка», що базувався на вимогах «Положення про
порядок формування та використання банками України резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями»,
затвердженого Постановою Правлiння НБУ № 23 вiд 25.01.2012 року зi
змiнами, Банк як варiант застосування МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка» використав консервативний пiдхiд, застосував Постанову
Правлiння НБУ № 23 вiд 25.01.2012 року.
Банк не здiйснювал трансформацiйнi коригування для складання фiнансової
звiтностi за МСФЗ, тому що розходжень мiж вимогами МСФЗ та нормативноправовими актами Нацiонального банку України виявлено не було.
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Готiвковi кошти 1 936 3 539
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 27 921 9
869
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 8 497
277
3.1 України 8 497 277
3.2 iнших країн 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 38 354 13 685
За станом на 31.12.2013р. кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов'язкових резервiв) складають 27 921 тис.грн., на кореспондентських
рахунках:
- ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» в iноземнiй
валютi – 1 495 тис.грн.;
- ПАТ «Агрокомбанк» та АТ «Банк Фiнанси та Кредит» - залишкiв не було
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року Банк не здiйснював iнвестицiйних
та фiнансових операцiй, якi не потребували використання грошових коштiв та
їх еквiвалентiв i якi не включенi до Звiту про рух грошових коштiв.
Примiтка 7. Кошти в iнших банках
Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Депозити в iнших банках: 70 028 1.1 короткостроковi депозити 70 028 1.2 довгостроковi депозити - 2 Договори купiвлi i зворотного продажу (зворотного репо), укладенi з iншими
банками - 78

3 Кредити, наданi iншим банкам: 24 737 29 794
3.1 короткостроковi 24 737 29 794
3.2 довгостроковi - 4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (568) (326)
5 Кошти банкiв у розрахунках 4 793 2 822
6 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 98 990 32 290
Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу
Кредити Кошти банкiв у розрахунках Усього
1234567
1 Непростроченi i незнецiненi: 70 028 - 24 737 4 793 99 558
1.1 у 20 найбiльших банках - - - 4 793 4 793
1.2 в iнших банках України 70 028 - 24 737 - 94 765
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 1.4 в iнших банках країн ОЕСР - - - - 1.5 в iнших банках - - - - Або альтернативне розкриття iнформацiї про непростроченi i незнецiненi
кошти в iнших банках за наявностi рейтингiв:
1.1 з рейтингом ААА - - - - 1.2 з рейтингом вiд АА- до АА+ - - - - 1.3 з рейтингом вiд А- до А+ - - - - 1.4 з рейтингом нижче А- - - - - 1.5 тi, що не мають рейтингу - - - - 2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - - - - 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - 2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - 3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 70 028 - 24 737 4 793 99 558
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (199) - (321) (48) (568)
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 69 829 - 24 416 4 745 98
990
Таблиця 7.3 Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу
Кредити Кошти банкiв у розрахунках Усього
1234567
1 Непростроченi i незнецiненi: - - 29 794 2 822 32 616
1.1 у 20 найбiльших банках - - - 2 822 2 822
1.2 в iнших банках України - - 29 794 - 29 794
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 1.4 в iнших банках країн ОЕСР - - - - 1.5 в iнших банках - - - - Або альтернативне розкриття iнформацiї про непростроченi i незнецiненi
кошти в iнших банках за наявностi рейтингiв:
1.1 з рейтингом ААА - - - - 1.2 з рейтингом вiд АА- до АА+ - - - - 1.3 з рейтингом вiд А- до А+ - - - - 1.4 з рейтингом нижче А- - - - - 1.5 тi, що не мають рейтингу - - - - 79

2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - - - - 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - 2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - 3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв - - 29 794 2 822 32 616
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках - - (298) (28) (326)
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв - - 29 496 2 794 32 290
Таблиця 7.5. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Звiтний перiод Попереднiй перiод
кошти в iнших банках договори зворотного репо кошти банкiв у розрахунках
кошти в iнших банках договори зворотного репо кошти банкiв у розрахунках
12345678
1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду (298) - (28) (270) - (419)
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду1 (222) (20) (28) - 391
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - - - - 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - 6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - 7 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (520) - (48) (298) - (28)

Затверджено до випуску та
підписано
07.04.2014

року

Керівник

В.о. голови Правлiння О.Ю.
Шавлов
(підпис, ініціали, прізвище)

Чебаненко О.Ф. (062) 2100860
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

В.о. головного бухгалтера О.О.
Маслова
(підпис, ініціали, прізвище)

80

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

115339

75022

Процентні витрати

31

-71713

-35491

43626

39531

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

3577

3748

Комісійні витрати

32

-593

-512

0

0

0

0

352

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

1285

929

Результат від переоцінки іноземної валюти

-321

73

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

-14799

-17203

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-3

-2

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

-413

-249

Інші операційні доходи

33

88

133

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-29164

-23545

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

3635

2903

-984

-824

2651

2079

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
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

81

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

2651

2079

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

2651

2079

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

22.10

17.32

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

22.10

17.32

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

Прибуток/(збиток) за рік
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

Нумерацiя примiток не спiвпадає, так як вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України,
затвердженої постановою Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011, Банк визначає
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самостiйно перелiк рахункiв внутрiшнього плану рахункiв для заповнення
статей фiнансової звiтностi та примiток з урахуванням економiчної сутностi
операцiй.
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 2 Кредити, що наданi юридичним особам 737 849 528 901
3 Кредити, що наданi за операцiями репо - 4 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям - 5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 100 6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 422 2 357
7 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 115 191
8 Резерв пiд знецiнення кредитiв (51 361) (36 558)
9 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 689 125 494 891
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року Банк має цiннi папери - простi
iменнi акцiї емiтентом яких є ПАТ «ДТЕК Добропiльська ЦЗФ» (код ЄДРПОУ
00176472) та ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549), якi є
забезпеченням кредиту та не має цiнних паперiв, якi є забезпеченням
заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо.
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний
перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi за
операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi
кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi
потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Залишок за станом на початок перiоду - (36 508) - - - (49) (1) (36 558)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду2 - (13
727) - - - (1 065) (11) (14 803)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - - - - - - 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - 6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - - 7 Залишок за станом на кiнець перiоду - (50 235) - - - (1 114) (12) (51 361)
Таблиця 8.3 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за
попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi за
операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi
кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi
потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Залишок за станом на початок перiоду - (18 951) - - - (8) - (18 959)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - (17 557)
- - - (41) (1) (17 599)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - - - - - - 83

4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - 6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - - 7 Залишок за станом на кiнець перiоду - (36 508) - - - (49) (1) (36 558)
Таблиця 8.5. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод
сума % сума %
123456
1 Державне управлiння - - - 2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 300 097 40.6% 91
407 17.4%
3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 20 272
2.7% 20 000 3.8%
4 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутих виробiв та предметiв особистого
вжитку 344 414 46.5% 354 825 67.7%
5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 1 651 0.2% - 6 Фiзичнi особи 2 637 0.4% 2 468 0.5%
7 Iншi 71 415 9.6% 55 480 10.6%
8 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 740 486 100% 524
180 100%
У таблицi зазначаються данi про залишки заборгованостi за кредитами
резидентiв, якi розподiляються за видами економiчної дiяльностi з
урахуванням нарахованих вiдсоткiв за станом на 31.12.2013р.
До iнших видiв економiчної дiяльностi, що складають бiльш нiж 10% вiд
загальної суми кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв входять
транспорт i зв'язок за звiтний перiод у сумi 71 415 тис.грн., за попереднiй
перiод - 55 480 тис.грн.
Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi органам державної влади та
мiсцевого самоврядування Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що
наданi за операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на
поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Незабезпеченi кредити - 256 397 - - - 1 583 115 258 095
2 Кредити, що забезпеченi: - 481 452 - - 100 839 - 482 391
2.1 грошовими коштами - 362 280 - - - 20 - 362 300
2.2 цiнними паперами - - - - - - - 2.3 нерухомим майном - 27 442 - - 100 562 - 28 104
2.3.1 у т. ч. житлового призначення - - - - 100 - - 100
2.4 гарантiями i поручительствами - - - - - 209 - 209
2.5 iншими активами - 91 730 - - - 48 - 91 778
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв - 737 849 - - 100 2
422 115 740 486
До iнших активiв, що забезпечують кредити за звiтний перiод та складають
бiльш нiж 10% вiд загальної суми кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без
резервiв входять:
- за кредитами, наданими юридичним особам устаткування, товари в оборотi,
транспортнi засоби та майновi права на iнше майно на суму 91 730 тис.грн.;
- за кредитами, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби легковi
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автомобiлi на суму 48 тис.грн.
Таблиця 8.7 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за
попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi органам державної влади та
мiсцевого самоврядування Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що
наданi за операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на
поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Незабезпеченi кредити - 200 914 - - - 1 255 99 202 268
2 Кредити, що забезпеченi: - 320 798 - - - 1 026 88 321 912
2.1 грошовими коштами - 237 950 - - - 88 238 038
2.2 цiнними паперами - - - - - - - 2.3 нерухомим майном - 6 636 - - - 744 - 7 380
2.3.1 у т. ч. житлового призначення - - - - - 200 - 200
2.4 гарантiями i поручительствами - - - - - 209 - 209
2.5 iншими активами - 76 212 - - - 73 - 76 285
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв - 521 712 - - - 2 281
187 524 180
До iнших активiв, що забезпечують кредити за попереднiй перiод (станом на
31.12.2012р.) та складають бiльш нiж 10% вiд загальної суми кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв без резервiв входять:
- за кредитами, наданими юридичним особам устаткування, товари в оборотi,
транспортнi засоби та майновi права на iнше майно на суму 76 212 тис.грн.;
- за кредитами, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби легковi
автомобiлi на суму 73 тис.грн.
Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi органам державної влади та
мiсцевого самоврядування Кредити, що наданi юридичним особам Кредити,
що наданi за операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним
особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Непростроченi та незнецiненi: - 737 849 - - 100 1 380 115 739 444
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 242 311 - - - - 242 311
1.2 новi великi позичальники - - - - - - 1.3 кредити середнiм компанiям - 159 830 - - - - - 159 830
1.4 кредити малим компанiям - 335 708 - - - - - 335 708
1.5 iншi кредити фiзичним особам - - - - 100 1 380 115 1 595
2 Простроченi, але незнецiненi - - - - - 1 042 - 1 042
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - 49 - 49
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - 993 - 993
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - - - - - - - 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - - 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - - 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 85

3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв - 737 849 - - 100 2 422 115
740 486
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами - (50 235) - - - (1 114) (12) (51 361)
6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв - 687 614 - - 100 1 308 103 689 125
Таблиця 8.9 Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi органам державної влади та
мiсцевого самоврядування Кредити, що наданi юридичним особам Кредити,
що наданi за операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним особам пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним
особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Непростроченi та незнецiненi: - 521 712 - - - 2 281 187 524 180
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 14 211 - - - - 14 211
1.2 новi великi позичальники - - - - - - 1.3 кредити середнiм компанiям - 273 930 - - - - - 273 930
1.4 кредити малим компанiям - 233 571 - - - - - 233 571
1.5 iншi кредити фiзичним особам - - - - - 2 281 187 2 468
2 Простроченi, але незнецiненi - - - - - - - 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - - 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - - 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - - - - - - - 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - - 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - - 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв - 521 712 - - - 2 281 187 524
180
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами - (36 508) - - - (49) (1) (36 558)
6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв - 485 204 - - - 2 232 186 487 622
В таблицях 8.8.-8.9. зазначенi данi за кредитами резидентiв без урахування
нарахованих вiдсоткiв.
Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави
12345=3-4
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування -2 Кредити, що наданi юридичним особам 737 849 481 452 256 397
3 Кредити, що наданi за операцiями репо - - 4 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям - - 5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 100 100 6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 422 839 1 583
7 Iншi кредити фiзичним особам 115 - 115
8 Усього кредитiв 740 486 482 391 258 095
Таблиця 8.11. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй перiод
(тис. грн.)
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Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави
12345=3-4
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування -2 Кредити, що наданi юридичним особам 521 712 320 798 200 914
3 Кредити, що наданi за операцiями репо - - 4 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям - - 5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб - - 6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 281 1 026 1 255
7 Iншi кредити фiзичним особам 187 88 99
8 Усього кредитiв 524 180 321 912 202 268
Банк використоваує ринкову вартiсть заставленого майна, яка визначена за
порiвняльним методичним пiдходом згiдно законодавства України та
внутрiшнiх нормативних документiв Банку.
Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 9.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi
пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Гудвiл Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12
1 Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду: - - 791 535 24 171 51 994 - 2 566
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - - 1 004 636 39 215 87 - 1 419 - 3 400
1.2 Знос на початок попереднього перiоду - - (213) (101) (15) (44) (36) - (425) (834)
2 Придбання, пов'язане з об'єднанням компанiй - - - - - - - - - - 3 Надходження - 29 824 223 - - 14 27 30 111 96 - 60 295
4 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення
нематерiальних активiв - - 1 - - - - - 42 - 43
5 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв
групи вибуття - - - - - - - - - - 6 Iншi переведення - - - - - - - - - - 7 Передавання - - - - - - - (30 111) - - (30 111)
8 Вибуття (балансова вартiсть) - - - - - - - (30 111) - - (30 111)
8.1 Вибуття (первiсна вартiсть) - - - - - - (3) (30 111) - - (30 114)
8.2 Вибуття (знос) - - - - - - 3 - - - 3
9 Амортизацiйнi вiдрахування - (249) (154) (127) (8) (28) (24) - (190) - (780)
10 Зменшення корисностi - - - - - - - - - - 11 Вiдновлення корисностi - - - - - - - - - - 12 Переоцiнка - - - - - - - - - - 12.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - - - 12.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - - - 13 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - - - - - 14 Iншi змiни - - - - - - - - - - 15 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного
перiоду): - 29 575 861 408 16 157 54 - 942 - 32 013
15.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 824 1 228 636 39 229 111 - 1 557 - 33
624
15.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) - (249)
(367) (228) (23) (72) (57) - (615) - (1 611)
16 Придбання, пов'язане з об'єднанням компанiй - - - - - - - - - - 87

17 Надходження - - 146 203 - 13 24 292 - - 678
18 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення
нематерiальних активiв - - 3 - - - 34 - - - 37
19 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв
групи вибуття - - - - - - - - - - 20 Iншi переведення - - - - - - - - - - 21 Передавання - - - - - - - (292) - - (292)
22 Вибуття (балансова вартiсть) - - - - - - - (292) - - (292)
22.1 Вибуття (первiсна вартiсть) - - (7) - (1) - (5) (292) - - (305)
22.2 Вибуття (знос) - - 7 - 1 - 5 - - - 13
23 Амортизацiйнi вiдрахування - (1 491) (189) (161) (7) (30) (32) - (204) - (2
114)
24 Зменшення корисностi - - - - - - - - - - 25 Вiдновлення корисностi - - - - - - - - - - 26 Переоцiнка - - - - - - - - - - 26.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - - - 26.2. Переоцiнка зносу - - - - - - - - - - 27 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - - - - - 28 Iншi змiни - - - - - - - - - - 29 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 28 084 821 450 9 140 80 738 - 30 322
29.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 824 1 370 839 38 242 164 - 1 557 - 34
034
29.2 Знос на кiнець звiтного перiоду - (1 740) (549) (389) (29) (102) (84) - (819) (3 712)
Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi
складає 738 тис.грн.
Збiльшення або зменшення основних засобiв протягом 2013 року, якi виникли
у результатi переоцiнки, а також у результатi збиткiв вiд зменшення
корисностi, визнаних або сторнованих беспосередньо у власному капiталi
банком не проводилось.
Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, або оформлених
у заставу станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року банк не мав.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року банк не мав основних засобiв,
вилучених з експлуатацii для продажу, також у банка не було основних
засобiв, якi тимчасово не використовувалися внаслiдок консервацii,
реконстукцii тощо.
На 31 грудня 2013 року банк має повнiстю амортизованi основнi засоби,
первiстна вартiсть таких основних засобiв складає 375 тис.грн.
У 2013 роцi банк не створював нематерiальних активiв.
Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 10.1. Iншi фiнансовi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами - 2 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) - 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 68 20
4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - 5 Похiднi фiнансовi активи в торговому портфелi банку - 6 Похiднi фiнансовi активи, що призначенi для облiку хеджування - 7 Грошовi кошти з обмеженим правом використання - 88

8 Iншi фiнансовi активи 24 13
9 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (5) (2)
10 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 87 31
Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з
обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього
123456789
1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - - 2 2
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - - - - - 3 3
3 Списання безнадiйної заборгованостi - - - - - - 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - 5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - 6 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - 7 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - - 5 5
Таблиця 10.3 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за
попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з
обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього
123456789
1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - - - 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - - - - - 2 2
3 Списання безнадiйної заборгованостi - - - - - - 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - 5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - 6 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - 7 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - - 2 2
Таблиця 10.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з
обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього
123456789
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - - 68 - - 24 92
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - - - - 20 20
1.2 Новi великi клiєнти - - - - - - 1.3 Середнi компанiї - - - - - - 1.4 Малi компанiї - - - - - 4 4
1.5 Iншi - - 68 - - - 68
2 Прострочена, але незнецiнена: - - - - - - 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - 89

2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - 3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - - - - - - 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - 3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - 4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - - 68 - - 24 92
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - - (5) (5)
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - - 68 - - 19 87
Таблиця 10.5 Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з
обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього
123456789
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - - 20 - - 13 33
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - - - - 6 6
1.2 Новi великi клiєнти - - - - - - 1.3 Середнi компанiї - - - - - 2 2
1.4 Малi компанiї - - - - - 5 5
1.5 Iншi - - 20 - - - 20
2 Прострочена, але незнецiнена: - - - - - - 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - 2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - 2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - 3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - - - - - - 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - - - 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - 3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - 4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - - 20 - - 13 33
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - - (2) (2)
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - - 20 - - 11 31
Примiтка 11. Iншi активи
Таблиця 11.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв - 2 Передоплата за послуги - 3 Дорогоцiннi метали - 4 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя - 5 Iншi активи 284 66
6 Резерв пiд iншi активи - 90

7 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 284 66
Забезпечення, що перейшло у власнiсть Банку станом на кiнець дня 31 грудня
2013 року не було.
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги Iншi активи
12345
1 Залишок за станом на початок перiоду - - 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - - 3 Списання безнадiйної заборгованостi - - 4 Переведення до активiв групи вибуття - - 5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - 6 Вибуття дочiрнiх компанiй - - 7 Залишок за станом на кiнець перiоду - - Затверджено до випуску та
підписано
07.04.2014
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Примітки
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Нумерацiя примiток не спiвпадає, так як вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України,
затвердженої постановою Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011, Банк визначає
самостiйно перелiк рахункiв внутрiшнього плану рахункiв для заповнення
статей фiнансової звiтностi та примiток з урахуванням економiчної сутностi
операцiй.
Примiтка 12. Кошти банкiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод (станом на
31.12.2012р.) Попереднiй перiод (станом на 31.12.2011р.)
12345
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - - 2 Депозити iнших банкiв: 67 939 - 2.1 Короткостроковi 67 939 - 2.2 Довгостроковi - - 3 Договори продажу i зворотного викупу з iншими банками - - 4 Кредити, що отриманi: 13 477 43 471 37 709
4.1 Короткостроковi 13 477 43 471 37 709
4.2 Довгостроковi - - 5 Простроченi залученi кошти iнших банкiв - - 6 Усього коштiв iнших банкiв 81 416 43 471 37 709
За станом на 31.12.2013р. сума заборгованостi Банка за короткостроковими
депозитами, що отриманi вiд iнших банкiв: АБ «Старокиївський банк» - 25 000
тис.грн., ПАТ «Банк «Демарк» - 17 225 тис.грн., ПАТ Банк «Морський» - 25
707 тис.грн. Сума нарахованих витрат за депозитпми, що отриманi вiд ПАТ
Банк «Морський» за станом на 31.12.2013р. складає 7 тис.грн.
За станом на 31.12.2013р. сума заборгованостi Банка за короткостроковими
кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв: ПАТ «Акцiонерний банк
«Радабанк» - 1 000 тис.грн., ПАТ «Мелiор Банк» - 2 000 тис.грн., ПАТ
«Український iнновацiйний банк» - 7 475 тис.грн., ПАТ «Український банк
реконструкцiї та розвитку» - 3 000 тис.грн. Сума нарахованих витрат за
кредитами, що отриманi вiд ПАТ «Український iнновацiйний банк» за станом
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на 31.12.2013р. складає 2 000 тис.грн.
В забезпечення виконання зобов'язань за отриманими депозитами та
кредитами вiд iнших банкiв Банк уклав договори майнових прав iз АБ
«Старокиївський банк» на суму на суму 25 000 тис.грн., ПАТ «Банк «Демарк»
на суму 8 833 тис.грн., ПАТ «Український iнновацiйний банк» - 7 729 тис.грн.,
ПАТ Банк «Морський» на загальну суму 25 707 тис.грн., ПАТ КБ
«Український фiнансовий свiт» - 1 650 тис.грн.
Примiтка 13. Кошти клiєнтiв
Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 328 197
1.1 Поточнi рахунки 328 197
1.2 Строковi кошти - 2 Iншi юридичнi особи 257 712 120 955
2.1 Поточнi рахунки 50 364 29 656
2.2 Строковi кошти 207 348 91 299
3 Фiзичнi особи: 392 031 277 453
3.1 Поточнi рахунки 13 303 6 999
3.2 Строковi кошти 378 728 270 454
4 Усього коштiв клiєнтiв 650 071 398 605
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за
кредитними операцiями за звiтний перiод складає:
- строковими коштами iнших юридичних осiб 103 351 тис.грн.;
- строковими коштами фiзичних осiб 200 159 тис.грн.
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за
кредитними операцiями за попереднiй перiод складає:
строковими коштами iнших юридичних осiб 82 990 тис.грн.;
- строковими коштами фiзичних осiб 157 989 тис.грн.
Таблиця 13.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний рiк Попереднiй рiк
сума % сума %
123456
1 Державне управлiння 328 0,05% 197 0,05%
2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 10 0,00% 19 587
4,91%
3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 1 040
0,16% 2 845 0,71%
4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого
вжитку 79 243 12,19% 97 579 24,48%
5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 584 0,09% 858
0,22%
6 Фiзичнi особи 392 031 60,31% 277 453 69,61%
7 Iншi 176 835 27,20% 86 0,02%
8 Усього коштiв клiєнтiв 650 071 100,00% 398 605 100,00%
Примiтка 14. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 14.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Примiтки Зобов'язання кредитного характеру Податковi
ризики Iншi Усього
1234567
94

1 Залишок за станом на початок перiоду 249 - - 249
2 Формування та/або збiльшення резерву 164 - - 164
3 Збiльшення резерву в результатi об'єднання бiзнесу - - - 4 Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями - - - 5 Амортизацiя комiсiй, що отриманi за виданими гарантiями, яка вiдображена
у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд - - - 6 Використання резерву - - - 7 Поновлення невикористаного резерву - - - 8 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - 9 Iнший рух - - - 10 Залишок на кiнець перiоду 413 - - 413
Станом на 31.12.2013р. Банком сформований резерв за зобов'язаннями бланковою гарантiєю, яка надана клiєнту Банку - юридичнiй особi, без
забезпечення, строк дiї договору про надання гарантiї – 29.12.2014р.
Примiтка 15. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 15.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - 2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 3 420
338
3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - 4 Дивiденди до сплати - 5 Похiднi фiнансовi зобов'язання в торговому портфелi банку - 6 Похiднi фiнансовi зобов'язання, що призначенi для облiку хеджування - 7 Iншi фiнансовi зобов'язання 85 85
8 Усього iнших фiнансових зобов'язань 3 505 423
Примiтка 16. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на
прибуток 1 309 497
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 633 504
3 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв - 7 600
4 Доходи майбутнiх перiодiв 25 23
5 Iнша заборгованiсть - 8 Усього 1 967 8 624
Примiтка 17. Субординований борг
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Субординований борг - 2 Усього - Примiтка 18. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї
Емiсiйний дохiд Привiлейованi акцiї Власнi акцiї (паї), що викупленi в
акцiонерiв (учасникiв) Усього
12345678
1 Залишок на початок попереднього перiоду 120 120 000 - - - 120 000
2 Випуск нових акцiй (паїв) - - - - - 95

3 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) - - - - - 4 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) - - - - - 5 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї - - - - - 6 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного
перiоду) 120 120 000 - - - 120 000
7 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску - - - - - 8 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) - - - - - 9 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) - - - - - 10 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї - - - - - 11 Залишок на кiнець звiтного перiоду 120 120 000 - - - 120 000
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Банку дорiвнює 1 тис.грн.
Примiтка 19. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв
бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
123456789
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 31 352 - 31 352 13 685 - 13 685
2 Кошти обов'язкових резервiв у Нацiональному банку 9 652 - 9 652 5 202 - 5
202
3 Торговi цiннi папери - - - - - 4 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток - - - - - 5 Кошти в iнших банках 7 105 992 - 105 992 32 290 - 32 290
6 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 553 746 135 379 689 125 482 830 12 061
494 891
7 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - 8 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 9 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - - - - - 10 Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 11 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток - - - - - 12 Вiдстрочений податковий актив 13 - 13 13 - 13
13 Гудвiл - - - - - 14 Основнi засоби та нематерiальнi активи 9 79 30 243 30 322 28 31 985 32 013
15 Iншi фiнансовi активи 10 87 - 87 31 - 31
16 Iншi активи 11 284 - 284 66 - 66
17 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття - - - -18 Усього активiв 701 205 165 622 866 827 534 145 44 046 578 191
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
19 Кошти банкiв 12 81 416 - 81 416 43 471 - 43 471
20 Кошти клiєнтiв 13 521 002 129 069 650 071 336 296 62 309 398 605
21 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - 22 Iншi залученi кошти - - - - - 23 Зобов'язання за поточним податком на прибуток 155 - 155 170 - 170
24 Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - - - 25 Резерви за зобов'язаннями 14 413 - 413 249 - 249
26 Iншi фiнансовi зобов'язання 15 3 505 - 3 505 423 - 423
27 Iншi зобов'язання 16 1 967 - 1 967 8 624 - 8 624
28 Субординований борг 17 - - - - - 29 Зобов'язання груп вибуття - - - - - 30 Усього зобов'язань 608 458 129 069 737 527 389 233 62 309 451 542
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Примiтка 20. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 113 958 73 397
2 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж - 3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - 4 Кошти в iнших банках 1 080 1 266
5 Торговi борговi цiннi папери - 6 Iншi борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток - 7 Дебiторська заборгованiсть за угодами репо - торговi цiннi папери - 8 Кореспондентськi рахунки в iнших банках - 59
9 Депозити овернайт в iнших банках - 10 Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами - 11 Заборгованiсть з фiнансового лiзингу (оренди) - 12 Iншi 301 300
13 Усього процентних доходiв 115 339 75 022
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
14 Строковi кошти юридичних осiб (33 389) (9 287)
15 Борговi цiннi папери, що емiтованi банком - 16 Iншi залученi кошти - 17 Строковi кошти фiзичних осiб (33 055) (20 160)
18 Строковi кошти iнших банкiв (2 688) (4 845)
19 Депозити овернайт iнших банкiв - 20 Поточнi рахунки (2 567) (1 173)
21 Кореспондентськi рахунки (9) 22 Зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди) - 23 Iншi (5) (26)
24 Усього процентних витрат (71 713) (35 491)
25 Чистий процентний дохiд/(витрати) 43 626 39 531
Примiтка 21. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1 Розрахунково-касовi операцiї 2 192 1 816
2 Iнкасацiя - 3 Операцiї з цiнними паперами - 4 Iншi 1 385 1 932
5 Операцiї довiрчого управлiння - 6 Гарантiї наданi - 7 Усього комiсiйних доходiв 3 577 3 748
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
8 Розрахунково-касовi операцiї (593) (5132)
9 Iнкасацiя - 10 Операцiї з цiнними паперами - 11 Iншi - 12 Операцiї довiрчого управлiння - 13 Гарантiї наданi - 14 Усього комiсiйних витрат (593) (512)
15 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 2 984 3 236
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Примiтка 22. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Дивiденди - 2 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi - 3 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 55 49
Дохiд вiд суборенди - 4 Дохiд вiд продажу кредитiв i дебiторської заборгованостi - Негативний гудвiл, визнаний як дохiд - 5 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - 6 Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi - 7 Роялтi - 8 Iншi 33 84
9 Усього операцiйних доходiв 88 133
Примiтка 23. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Витрати на утримання персоналу (7 671) (6 749)
2 Амортизацiя основних засобiв (1 910) (590)
3 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв - 4 Вiдновлення корисностi основних засобiв i нематерiальних активiв - 5 Збиток вiд зменшення корисностi гудвiлу - 6 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв
(204) (190)
7 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв,
телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (1 770) (1 371)
8 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (11 177) (11 555)
9 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами - 10 Професiйнi послуги (234) (237)
11 Витрати на маркетинг та рекламу (216) (183)
12 Витрати iз страхування (1) (1)
13 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (4 590)
(1 334)
14 Зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу (чи
груп вибуття) - 15 Iншi (1 391) (1 335)
16 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (29 164) (23 545)
Примiтка 24. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Поточний податок на прибуток (997) (837)
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 13 13
2.1. виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 13 13
2.2. збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування 3 Усього витрати податку на прибуток (984) (824)
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування.
Таблиця 24.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми
податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)
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Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Прибуток до оподаткування 5173 2903
2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування
(983) (610)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):
3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (витрати, що
не включаються до складу валових витрат згiдно з податковим
законодавством) (1216) (197)
4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового
прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (суми витрат,
врахованих у податковому облiку) - 5 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не
визнаються (не належать) до облiкового прибутку (збитку) (суми доходiв,
врахованих у податковому облiку) 6 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але
визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) - 7 Поточнi податковi вiдрахування, недостатньо (надлишково) сформованi у
попереднiх перiодах - 8 Невизнанi податковi збитки, що перенесенi на майбутнi перiоди - 9 Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв - 10 Вплив змiни ставки оподаткування - 11 Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового
активу - 12 Iншi коригування (825) (17)
13 Сума податку на прибуток (збиток) (158) (824)
Таблиця 24.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Об'єднання компанiй
Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу Визнанi в
прибутках/
збитках Визнанi в iншому сукупному доходi Визнанi у власному капiталi
Залишок на кiнець перiоду
123456789
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму
оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 13 - - - - 13
1.1 Основнi засоби - - - - - - 1.2 Резерви пiд знецiнення активiв - - - - - - 1.3 Переоцiнка активiв - - - - - - 1.4 Хеджування грошових потокiв - - - - - - 1.5 Асоцiйованi компанiї - - - - - - 1.6 Нарахованi доходи (витрати) - - - - - - 1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 1.8 Iншi - - - - - - 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 13 - - - - - 13
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 13 - - - - - 13
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання - - - - - - Таблиця 24.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй
перiод
(тис. грн.)
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Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Об'єднання компанiй
Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу Визнанi в
прибутках/
збитках Визнанi в iншому сукупному доходi Визнанi у власному капiталi
Залишок на кiнець перiоду
123456789
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму
оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 13 - - - - 13
1.1 Основнi засоби - - - - - - 1.2 Резерви пiд знецiнення активiв - - - - - - 1.3 Переоцiнка активiв - - - - - - 1.4 Хеджування грошових потокiв - - - - - - 1.5 Асоцiйованi компанiї - - - - - - 1.6 Нарахованi доходи (витрати) - - - - - - 1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 1.8 Iншi - - - - - - 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 13 - - - - - 13
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 13 - - - - - 13
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання - - - - - - Примiтка 25. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 25.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та
привiлейовану акцiю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 2 651 2 079
2 Прибуток/(збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку - 3 Прибуток/(збиток) за рiк 2 651 2 079
4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 18 120 120
5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 18 - 6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 22,10 17,32
7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю - Таблиця 25.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих
та привiлейованих акцiй банку
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку 2 651 2 079
2 Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями - 3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 2 651 2 079
4 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам
привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй - 5 Дивiденди за привiлейованими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо
виплати протягом року - 6 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам привiлейованих акцiй - 7 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих
акцiй залежно вiд умов акцiй - 8 Дивiденди за простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати
протягом року - 9 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих
акцiй 2 651 2 079
Загальними зборами акцiонерiв Банку прийнято рiшення щодо направлення
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прибутку, отриманого у 2013 роцi в розмiрi 2 651 456,35 грн. у резервний фонд
Банку.
Примiтка 26. Операцiйнi сегменти
Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Вилучення Усього
послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть
12345678
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: - - 1 110 - - 1 110
1 Процентнi доходи - - 1 080 - - 1 080
2 Комiсiйнi доходи - - 30 - - 30
3 Iншi операцiйнi доходи - - - - - Дохiд вiд iнших сегментiв: 115 639 2 255 - - - 117 894
4 Процентнi доходи 113 603 656 - - - 114 259
5 Комiсiйнi доходи 2 020 1 527 - - - 3 547
6 Iншi операцiйнi доходи 16 72 - - - 88
7 Усього доходiв сегментiв 115 639 2 255 1 110 - - 119 004
8 Процентнi витрати (35 467) (33 543) (2 703) - - (71 713)
9 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках
(13 894) (1 076) (245) - - (15 215)
10 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - - 11 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi
банку - - - - - 12 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi - - - - - 13 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - - - 14 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - 15 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 475 1 162 - - - 1 637
16 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (321) - - - - (321)
17 Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - - - - 0
18 Комiсiйнi витрати - (396) (197) - - (593)
19 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - 0
20 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - - - 0
21 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - - - 22 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (23 929) (5 005) (230) - - (29
164)
23 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй - - - - 24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток) 42 503 (36 603) (2 265) - - 3 635
Таблиця 26.2 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй
перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Вилучення Усього
послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть
12345678
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: - - 1 392 - - 1 392
1 Процентнi доходи - - 1 325 - - 1 325
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2 Комiсiйнi доходи - - 67 - - 67
3 Iншi операцiйнi доходи - - - - - Дохiд вiд iнших сегментiв: 76 499 1 012 - - - 77 511
4 Процентнi доходи 73 171 526 - - - 73 697
5 Комiсiйнi доходи 3 304 377 - - - 3 681
6 Iншi операцiйнi доходи 24 109 - - - 133
7 Усього доходiв сегментiв 76 499 1 012 1 392 - - 78 903
8 Процентнi витрати (10 318) (20 302) (4 871) - - (35 491)
9 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках
(17 771) (42) 361 - - (17 452)
10 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (2) - - - (2)
11 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi
банку - - - - - 12 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi - - - - - 13 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - - - 14 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - 15 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 86 843 - - - 929
16 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 73 - - - - 73
17 Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - - - - 18 Комiсiйнi витрати - (233) (279) - - (512)
19 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - 20 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - - - 21 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - - - 22 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (21 564) (1 588) (393) - - (23
545)
23 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй - - - - 24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток) 27 003 (20 310) (3 790) - - 2 903
Таблиця 26.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Усього
послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1 Активи сегментiв 712 807 1 637 152 383 - 866 827
2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - - 3 Усього активiв сегментiв 712 807 1 637 152 383 - 866 827
4 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - - - - 5 Нерозподiленi активи - - - - 6 Усього активiв 712 807 1 637 152 383 - 866 827
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - - - - 7 Зобов'язання сегментiв 260 163 395 494 81 870 - 737 527
8 Зобов'язання груп вибуття - - - - 9 Усього зобов'язань сегментiв 260 163 395 494 81 870 - 737 527
10 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 11 Усього зобов'язань 260 163 395 494 81 870 - 737 527
----IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - - - - 12 Капiтальнi iнвестицiї - - - - 13 Амортизацiя - - - - 102

14 Iншi негрошовi доходи (витрати) - - - - 15 Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у звiтi про змiни у
власному капiталi - - - - 16 Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про змiни у
власному капiталi - - - - Таблиця 26.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Усього
послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1 Активи сегментiв 521 339 2 667 54 185 - 578 191
2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - - 3 Усього активiв сегментiв 521 339 2 667 54 185 - 578 191
4 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - - - - 5 Нерозподiленi активи - - - - 6 Усього активiв 521 339 2 667 54 185 - 578 191
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - - - - 7 Зобов'язання сегментiв 128 927 278 362 44 253 - 451 542
8 Зобов'язання груп вибуття - - - - 9 Усього зобов'язань сегментiв 128 927 278 362 44 253 - 451 542
10 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 11 Усього зобов'язань 128 927 278 362 44 253 - 451 542
----IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - - - - 12 Капiтальнi iнвестицiї - - - - 13 Амортизацiя - - - - 14 Iншi негрошовi доходи (витрати) - - - - 15 Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у звiтi про змiни у
власному капiталi - - - - 16 Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про змiни у
власному капiталi - - - - Таблиця 26.5. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк
Україна iншi країни усього Україна iншi країни Усього
12345678
1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 110 - 1 110 1 392 - 1 392
2 Основнi засоби 29 503 - 29 503 31 017 - 31 017
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

Інші отримані операційні доходи

0

0

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17
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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

26, 27

0

0

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

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
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Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

0

0

0

0

Форма звiтностi "Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом" не
заповнена, т.я. банк формує "Звiт про рух грошових коштiв за непрямим
методом"

Затверджено до випуску та підписано
07.04.2014

року

Керівник

д/н
(підпис, ініціали, прізвище)

д/н
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

д/н
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

3635

2903

Знос та амортизація

2114

780

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

15215

17454

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

-965

-1002

(Нараховані доходи)

-4380

-2175

Нараховані витрати

3744

1309

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

10

15

Інший рух коштів, що не є грошовим

1952

1074

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

21325

20358

0

0

-4450

-886

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

-66928

38833

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-204671

-151642

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-58

-742

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-218

9862

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

37984

5849

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

248738

104228

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

0

0

-7436

8203

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

944

279

18228

34342

-984

-824

17244

33518

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

-423

-30089

14, 17

0

0

14

0

-138

14, 17

0

0

0

0

-423

-30227

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

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

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
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Дивіденди, що виплачені

35

0

0

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

24669

3291

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

13685

10394

38354

13685

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Нумерацiя примiток не спiвпадає, так як вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України,
затвердженої постановою Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011, Банк визначає
самостiйно перелiк рахункiв внутрiшнього плану рахункiв для заповнення
статей фiнансової звiтностi та примiток з урахуванням економiчної сутностi
операцiй.
Примiтка 27. Управлiння фiнансовими ризиками
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе
зобов’язання виконати умови фiнансової угоди з Банком або в iнший спосiб
виконати взятi на себе зобов’язання.
Процес управлiння кредитним ризиком в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
регламентується Полiтикою управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
(нова редакцiя), затвердженою рiшенням Спостережної ради №17/01/2014 вiд
17.01.2014 та Положенням про управлiння кредитним ризиком у ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» (нова редакцiя), затвердженим рiшенням Правлiння
№07/02/2014 вiд 07.02.2014.
Управлiння кредитним ризиком передбачає досягнення наступних цiлей:
- забезпечення стабiльної та рентабельної дiяльностi банку з одночасним
врахуванням кредитного ризику, на який наражається банк;
- формування безпечного кредитного портфеля, здiйснюючи при цьому
активну кредитну дiяльнiсть, яка має на метi отримання доходу;
- обмеження розмiру втрат в результатi реалiзацiї кредитного ризику на
прийнятному для Банку рiвнi.
Полiтика управлiння кредитним ризиком базується на наступних принципах:
- комплексний характер оцiнки – охоплює усi сторони банкiвської дiяльностi з
метою встановлення рiвня кредитного ризику Банку та розробки необхiдних
заходiв щодо його регулювання;
- системнiсть економiчних та не економiчних показникiв
кредитоспроможностi позичальника, що визначають ступiнь ризику;
- принцип динамiчного розгляду та оцiнки факторiв у попереднiх перiодах та
прогнозування їх впливу на перспективу;
- оцiнка ризику кредитного портфеля Банку має бути об’єктивною,
конкретною та точною, тобто базуватись на достовiрнiй iнформацiї, а
висновки та рекомендацiї щодо пiдвищення якостi кредитного портфеля
мають бути обґрунтованi аналiтичними розрахунками.
Основнi методи управлiння кредитним ризиком в Банку:
- уникнення ризику (вiдмова вiд кредитування ненадiйних клiєнтiв,
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ненадiйних проектiв)
- обмеження ризику (лiмiтування структури кредитного портфеля – в розрiзi
позичальникiв, видiв економiчної дiяльностi, по сумах операцiй;
диверсифiкацiя – за строками надання, видами забезпечення; прийняття
лiквiдного забезпечення);
- прийняття ризику – створення iєрархiчної системи прийняття кредитних
рiшень в Банку (розгляд кредитної заявки службами банку, якi забезпечують
незалежну оцiнку проекту – вiддiл аналiзу та управлiння ризиками,
юридичний вiддiл, вiддiл банкiвської безпеки).
При здiйсненнi кредитних операцiй Банк керується вимогами, що стосуються
обмеження кредитного ризику, якi встановлюються Нацiональним банком
України. Базою для розрахунку цих обмежень є регулятивний та статутний
капiтал Банку. Протягом 2013 року Банк дотримувався нормативних вимог
стосовно розмiру нормативiв кредитного ризику.
Станом на кiнець дня 31.12.2013 нормативи кредитного ризику складали:
- максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (Н7) –
23,84%
- великi кредитнi ризики (Н8) – 613,36%
- максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному
iнсайдеру (Н9) – 4,98%
- максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам (Н10) – 5,47%.
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв
та товарiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами, якi є в
торговельному портфелi.
Ринковi ризики виникають у результатi вiдкритої позицiї по процентних
ставках та валютних iнструментах, на якi впливають загальнi й специфiчнi
ринковi змiни.
Управлiння ринковим ризиком здiйснює Комiтет з управлiння активами та
пасивами. Iдентифiкацiю, монiторинг та оцiнку ринкового ризику здiйснює
вiддiл аналiзу та управлiння ризиками.
Основними методами управлiння ринковим ризиком є:
- монiторинг ризику, що являє собою перiодичне здiйснення оцiнок
потенцiйних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок негативних змiн в
ринкових умовах;
- лiмiтування ризику, тобто встановлення лiмiту на рiзнi показники ризику, з
наступною оперативною переоцiнкою таких лiмiтiв;
- диверсифiкованiсть активiв i пасивiв з метою зниження залежностi вiд
одного джерела ризику.
Валютний ризик
Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют
та цiн на банкiвськi метали.
Процес управлiння валютним ризиком в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
регламентується Полiтикою управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
(нова редакцiя), затвердженою рiшенням Спостережної ради №17/01/2014 вiд
17.01.2014 та Положенням про управлiння валютним ризиком у ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» (нова редакцiя), затвердженим рiшенням Правлiння
№07/02/2014 вiд 07.02.2014.
Метою полiтики Банку у сферi управлiння та контролю валютного ризику є
створення та удосконалення механiзму управлiння валютним ризиком, який
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здатний вирiшувати наступнi задачi:
- мiнiмiзацiя негативного впливу коливань курсiв iноземних валют на
рентабельнiсть Банку;
- мiнiмiзацiя валютного ризику та пов’язаних з ним iнших банкiвських
ризикiв.
Основнi напрямки полiтики банку у сферi управлiння валютним ризиком
полягають у наявностi системи заходiв щодо нейтралiзацiї можливого
негативного впливу на дiяльнiсть банку внаслiдок коливань валютних курсiв.
Основними детермiнантами валютної полiтики банку є:
- рацiональне управлiння валютними грошовими коштами;
- рацiональний пiдхiд щодо надання валютних кредитiв;
- оцiнка та управлiння валютними ризиками;
- контроль за погашенням дебiторської заборгованостi у валютi;
- управлiння вiдкритими валютними позицiями;
- формування та регулювання портфелю валют.
Процес управлiння валютним ризиком включає сукупнiсть дiй, ефективнiсть
яких визначається iнтегруванням валютно-курсових спостережень в
загальному процесi управлiння ризиками:
- контроль за надходженнями за валютними операцiями, їх аналiз;
- встановлення лiмiтiв короткої/довгої валютної позицiї;
- управлiння вiдкритими валютними позицiями з метою мiнiмiзацiї втрат та
отримання додаткового доходу.
Для кiлькiсної оцiнки валютного ризику застосовується статистичний пiдхiд,
заснований на визначеннi волатильностi валютного курсу. Волатильнiсть
валютного курсу визначається величиною коефiцiєнта варiацiї, визначеного на
основi статистичного ряду курсiв валют.
Таблиця 27.1. Аналiз валютного ризику
(тис. грн.)
Рядок Найменування валюти На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату
попереднього перiоду
монетарнi активи монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста
позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi
iнструменти чиста позицiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долари США 200 993 196 642 (5047) 4 351 140 669 135 925 - 4 744
2 Євро 202 260 202 242 - 18 183 419 182 614 - 805
3 Фунти стерлiнгiв 1 - - 1 - - - 4 Рублi 257 476 - (219) 4 - - 4
5 Швейцарськi франки 8 041 8 271 7849 (229) - - - 5 Усього 411 553 407 631 2802 3 922 324 092 318 539 - 5 553
Протягом звiтного року ҐБанк здiйснював операцiї з похiдними фiнансовими
iнструментами.
Таблиця 27.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi
можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi
на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються
фiксованими
Розрахунок проводився для грошових залишкiв у валютах, що вiдрiзняються
вiд функцiональної валюти.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату
попереднього перiоду
вплив на прибуток/
(збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на
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власний капiтал
123456
1 Змiцнення долара США на 5 % 470 0,36% 237 0,19%
2 Послаблення долара США на 5 % (470) (0,36%) (237) (0,19%)
3 Змiцнення євро на 5 % 1 0,00% 40 0,03%
4 Послаблення євро на 5 % (1) (0,00%) (40) (0,03%)
5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % - - - 6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % - - - 7 Змiцнення росiйських рублiв на 5 % (11) (0,01%) - 8 Послаблення росiйських рублiв на 5 % 11 0,01% - 9 Змiцнення швейцарських франкiв на 5 % (404) (0,31%) - 10 Послаблення швейцарських франкiв на 5 % 404 0,31% - Таблиця 27.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi
можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений
як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики
залишаються фiксованими
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс звiтного
перiоду Середньозважений валютний курс попереднього перiоду
вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/
(збиток) вплив на власний капiтал
123456
1 Змiцнення долара США на 5 % 470 0,36% 237 0,19%
2 Послаблення долара США на 5 % (470) (0,36%) (237) (0,19%)
3 Змiцнення євро на 5 % 1 0,00% 39 0,03%
4 Послаблення євро на 5 % (1) (0,00%) (39) (0,03%)
5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % - - - 6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % - - - 7 Змiцнення росiйських рублiв на 5 % (11) (0,01%) - 8 Послаблення росiйських рублiв на 5 % 11 0,01% - 9 Змiцнення швейцарських франкiв на 5 % (386) (0,30%) - 10 Послаблення швейцарських франкiв на 5 % 386 0,30% - Процентний ризик
Процентний ризик (ризик змiни процентної ставки) – це наявний або
потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок
несприятливих змiн процентних ставок.
Процес управлiння ризиком змiни процентної ставки в ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» регламентується Полiтикою управлiння ризиками ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» (нова редакцiя), затвердженою рiшенням Спостережної
ради №17/01/2014 вiд 17.01.2014 та Положенням про управлiння валютним
ризиком у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (нова редакцiя), затвердженим рiшенням
Правлiння №07/02/2014 вiд 07.02.2014. Мета управлiння ризиком змiни
процентної ставки – мiнiмiзацiя негативного впливу коливань ринкових
процентних ставок на прибутковiсть Банку.
Основними методами вимiрювання ризику змiни процентних ставок є:
- розрахунок процентної маржi та спреду;
- аналiз розривiв процентних активiв та процентних пасивiв за строками (GAPаналiз).
Ключовими моментами застосування методу GAP – аналiзу є:
- прогнозування тенденцiї змiни процентної ставки;
- групування активiв та пасивiв, чутливих до змiни процентної ставки за
строками погашення;
- урахування фактору часу при визначеннi iнтервалу прогнозування.
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Таблиця 27.4. Загальний аналiз процентного ризику
Проценти за вiдповiдними статтями активiв та пасивiв нараховуються за
фiксованою вiдсотковою ставкою.
За припущення, що рiвень вiдсоткових ставок паралельно збiльшиться на один
процент з урахуванням структури активiв та пасивiв, що склалась станом на
кiнець дня 31.12.2013, змiни чистого процентного доходу будуть наступними:
на iнтервалi «на вимогу i менше мiсяця» станеться зменшення на 0,67 тис.
грн., якщо така ж тенденцiя зберiгатиметься протягом пiврiччя, збiльшення
вiдбудеться на 649,27 тис. грн., на iнтервалi «вiд 6 до 12 мiсяцiв» буде
збiльшення на 1 626,44 тис. грн.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до
12 мiс. Бiльше року Немонетарнi Усього
12345678
Звiтний перiод
1 Усього фiнансових активiв 79 612 429 108 186 485 135 399 - 830 603
2 Усього фiнансових зобов'язань 80 398 298 468 153 695 129 069 - 661 630
3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду
(786) 130 640 32 790 6 330 - 168 974
Попереднiй перiод
4 Усього фiнансових активiв 87 841 240 851 213 089 12 105 - 553 886
5 Усього фiнансових зобов'язань 57 686 93 848 103 629 62 256 - 317 419
6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду 30
155 147 003 109 460 (50 151) - 236 467
Таблиця 27.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
(%)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Активи
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,08 - - - 1,86 1,17 - 2 Торговi борговi цiннi папери - - - - - - - 3 Iншi борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток - - - - - - - 4 Кошти в iнших банках 5,88 1,48 1,00 - 6,10 1,60 1,10 5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 21,64 17,29 17,62 20,00 20,94 13,64 14,91 6 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - - - 7 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - - - 8 Iншi активи - - - - - - - Зобов'язання
9 Кошти банкiв 8,22 3,18 1,44 - 17,09 5,41 1,66 10 Кошти клiєнтiв: 21,56 7,95 10,16 9,50 13,19 8,78 8,24 10.1 поточнi рахунки 10,05 6,62 - - 4,81 0,55 0,88 10.2 строковi кошти 23,12 10,27 8,02 9,50 17,44 8,78 8,4 11 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - - - 12 Iншi залученi кошти - - - - - - - 13 Iншi зобов'язання - - - - - - - 14 Субординований борг - - - - - - - 15 Зобов'язання груп вибуття - - - - - - - У таблицi наводяться данi за середньозваженою процентною ставкою.
Процентна ставка розраховується у вiдсотках у рiчному обчисленнi.
Статистичнi ряди базуються на щоденнiй iнформацiї та щомiсячнiй звiтностi,
що подається органу управлiння Банку.
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Iнший цiновий ризик
Банк не здiйснює аналiз iншого цiнового ризику, оскiльки операцiї iз
iнструментами власного капiталу протягом звiтного року банком не
проводились. Протягом звiтного року банк був недоступний до впливу iншого
цiнового ризику.
Географiчний ризик
Географiчний ризик – це ризик, що виникає у випадку здiйснення банком
активних чи пасивних операцiй iз контрагентами, що являються
нерезидентами України.
Концентрацiя iнших ризикiв
Протягом звiтного року на банк не було впливу ризику суттєвої концентрацiї.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої
зобов’язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Ризик лiквiдностi полягає у необхiдностi пiдтримки рiвня ресурсiв для
забезпечення видачi коштiв з рахункiв клiєнтiв та виконання iнших
зобов’язань по фiнансових iнструментах у момент настання термiну їх
погашення.
Процес управлiння ризиком лiквiдностi в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
регламентується Полiтикою управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
(нова редакцiя), затвердженою рiшенням Спостережної ради №17/01/2014 вiд
17.01.2014 та Положенням про управлiння ризиком лiквiдностi у ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» (нова редакцiя), затвердженим рiшенням Правлiння
№07/02/2014 вiд 07.02.2014.
З метою управлiння ризиком лiквiдностi, банк щоденно проводить аналiз
очiкування грошових потокiв по операцiях клiєнтiв та операцiях банку, що є
складовою частиною процесу управлiння активами та зобов’язаннями.
Банк здiйснює управлiння строковою та поточною лiквiднiстю з
використанням наступних методiв управлiння ризиком лiквiдностi:
Управлiння поточною лiквiднiстю вiдбувається наступним чином:
- здiйснюється планування потреби Банку у лiквiдних коштах на поточний
день, тиждень, мiсяць;
- здiйснюється фiнансування потреб банку у лiквiдностi у поточному днi,
ведення ностро-позицiй в межах одного операцiйного дня. Казначейством
розраховується мiнiмально необхiдний розмiр залишку коштiв на коррахунку
на початок операцiйного дня. В разi неможливостi забезпечити мiнiмально
необхiдний розмiр залишку коштiв на коррахунку на початок операцiйного
дня, Казначейство з метою недопущення затримки у проведеннi платежiв
регулює залишок коштiв на коррахунку протягом операцiйного дня шляхом
залучення ресурсiв;
- здiйснюється фiнансування потреб у ресурсах бiзнес пiдроздiлiв та
найбiльших клiєнтiв банку, ведення ресурсної позицiї – обсяг фiнансування
потреб бiзнес пiдроздiлiв банку у ресурсах визначається виходячи з завдань
банку щодо проведення активних операцiй, залучення пасивiв, коливань
дiлової активностi клiєнтiв банку, ринкових очiкувань щодо вiдсоткових
ставок та iнших факторiв;
- здiйснюється забезпечення дотримання встановлених Нацiональним банком
України нормативiв обов’язкового резервування та лiквiдностi, розрахунок
яких здiйснюється за алгоритмами, встановленими НБУ;
- здiйснюється контроль за дотриманням встановлених внутрiшнiх лiмiтiв
(обмежень).
Управлiння строковою лiквiднiстю вiдбувається наступним чином:
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- аналiзуються внутрiшнi та зовнiшнi фактори, макроекономiчна ситуацiя;
- здiйснюється прогнозування стану лiквiдностi на пiдставi планових
грошових потокiв по часових горизонтах згiдно фактичних обсягiв строкових
активiв/пасивiв (платiжного календаря) шляхом функцiонального та
строкового розподiлу ресурсiв в активи, визначається структура активiв;
- визначається планування стану лiквiдностi на пiдставi результату
запланованих вхiдних/вихiдних грошових потокiв за вiдповiднi перiоди лiмiтiв
ресурсного розриву, граничних значень обсягiв первинної та вторинної
лiквiдностi, структури активiв Банку;
- стан лiквiдностi постiйно контролюється.
Таблиця 27.6. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за
звiтний перiод
В таблицi строки погашення визначаються вiд дати звiтностi до дати
погашення згiдно з контрактом i представляють недисконтованi грошовi
потоки, якi вiдрiзняються вiд сум, вiдображених в балансi, оскiльки балансовi
суми базуються на дисконтованих грошових потоках.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до
12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
12345678
1 Кошти банкiв 26 702 29 000 25 714 - - 81 416
2 Кошти клiєнтiв: 75 736 3 556 140 093 430 654 - 650 039
2.1 Кошти фiзичних осiб 14 004 194 55 127 322 687 - 392 013
2.2 Iншi 61 731 3 362 84 967 107 967 - 258 027
3 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - 4 Iншi залученi кошти - - - - - 5 Субординований борг - - - - - 6 Iншi фiнансовi зобов'язання 3 422 2 11 - - 3 434
7 Поставочнi форварднi контракти, загальна сума - - - - - 8 Поставочнi форварднi контракти, чиста сума - - - - - 9 Фiнансовi гарантiї - - - - - 10 Iншi зобов'язання кредитного характеру - 4 580 16 276 5 878 - 26 734
11 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 2 098
23 71 - - 2 193
Таблиця 27.7 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за
попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до
12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
12345678
1 Кошти банкiв 36 198 7 273 - - - 43 471
2 Кошти клiєнтiв: 61 093 32 733 242 470 62 309 - 398 605
2.1 Кошти фiзичних осiб 28 621 32 593 153 930 62 309 - 277 453
2.2 Iншi 32 472 140 88 540 - - 121 152
3 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - 4 Iншi залученi кошти - - - - - 5 Субординований борг - - - - - 6 Iншi фiнансовi зобов'язання 4 2 347 - - 353
7 Поставочнi форварднi контракти, загальна сума - - - - - 8 Поставочнi форварднi контракти, чиста сума - - - - - 9 Фiнансовi гарантiї - - - - - 10 Iншi зобов'язання кредитного характеру 1 120 1 364 54 008 4 848 - 61 340
11 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 1 264
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- 7 600 - - 8 864
Таблиця 27.8. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення
на основi очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод
Основним методом оперативного аналiзу рiвня лiквiдностi банку є аналiз
вiдповiдностi структури активiв та пасивiв за строками погашення (або аналiз
розривiв лiквiдностi банку за строками погашення). Цей метод складається у
спiввiдношеннi потокiв приходу грошових коштiв та потокiв їх уходу.
Грошовi потоки аналiзуються за допомогою таблицi, що вiдображає строки
погашення або вимоги активiв та пасивiв банку.
Банк використовує аналiз ризику лiквiдностi за строками погашення на основi
дисконтованих грошових потокiв, тому данi фiнансових активiв та зобов’язань
у таблицi наведенi за балансовою вартiстю.
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до
12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
12345678
Активи
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 39 509 - - - - 39 509
2 Торговi цiннi папери - - - - - 3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток - - - - - 4 Кошти в iнших банках 33 234 42 666 32 155 - - 108 055
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 170 575 46 135 371 795 151 760 - 740 264
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 8 Iншi фiнансовi активи 148 219 7 1 002 29 335 30 711
9 Усього фiнансових активiв 243 466 89 020 403 957 152 762 29 335 918 539
Зобов'язання
10 Кошти в iнших банках 26 702 29 000 25 714 - - 81 416
11 Кошти клiєнтiв 75 739 3 558 140 100 430 675 - 650 071
12 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - 13 Iншi залученi кошти - - - - - 14 Iншi фiнансовi зобов'язання 5 520 25 82 - - 5 627
15 Субординований борг - - - - - 16 Усього фiнансових зобов'язань 107 961 32 582 165 896 430 675 0 737 114
17 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 135 505 56 438 238 061
(277 913) 29 335 181 425
18 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 135 505 191 943 430
004 152 091 181 425
Таблиця 27.9 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення
на основi очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до
12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього
12345678
Активи
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 887 - - - - 18 887
2 Торговi цiннi папери - - - - - 3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток - - - - - 4 Кошти в iнших банках 22 419 7 376 2 822 - - 32 617
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 72 534 80 995 365 814 12 105 - 531 448
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - 116

7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 8 Iншi фiнансовi активи 47 - 49 1 103 30 882 32 081
9 Усього фiнансових активiв 113 887 88 371 368 685 13 208 30 882 615 033
Зобов'язання
10 Кошти в iнших банках 36 198 7 273 - - - 43 471
11 Кошти клiєнтiв 61 062 32 733 242 470 62 309 - 398 574
12 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - 13 Iншi залученi кошти - - - - - 14 Iншi фiнансовi зобов'язання 945 2 7 947 - - 8 894
15 Субординований борг - - - - - 16 Усього фiнансових зобов'язань 98 205 40 008 250 417 62 309 - 450 939
17 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 15 683 48 362 118 268
(49 101) 30 882 164 094
18 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 15 683 64 045 182 313
133 212 164 094
Примiтка 28. Управлiння капiталом
Полiтика управлiння капiталом в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» являє собою
сукупнiсть дiй пов’язаних iз вибором та обґрунтуванням найбiльш вигiдного
розмiщення вiльних коштiв банку вiдповiдно до обраної ним стратегiї та
направлених на досягнення компромiсу мiж ризикованiстю i доходнiстю
банкiвських операцiй.
Основною метою полiтики є забезпечення стiйкого зростання вартостi
власного капiталу при умовi виконання вимог щодо його достатностi.
Основними принципами полiтики управлiння капiталом є:
- вiдповiднiсть стратегiї розвитку банку та масштабiв його дiяльностi дiючому
законодавству;
- комплекснiсть планово-нормативної, iнформацiйно-аналiтичної та
контрольної пiдсистем;
- обмеженiсть обсягу банкiвських операцiй, залучених ресурсiв та їх наступне
розмiщення в активнi операцiї, особливо кредитнi, розмiром власного
капiталу;
- динамiчнiсть обсягу та структури власного капiталу вiдповiдно до змiн
внутрiшнього та зовнiшнього середовища.
Процеси управлiння капiталом охоплюють планово-нормативну,
iнформацiйно-аналiтичну та контрольну пiдсистеми.
Планово-нормативна система спрямована на вирiшення завдань вибору
найбiльш рацiональних джерел поповнення власного капiталу з урахуванням
невизначеностей факторiв зовнiшнього середовища.
Iнформацiйно-аналiтична пiдсистема призначена для збору необхiдної
маркетингової, правової iнформацiї та iнформацiї про лiквiднiсть, рiвень
рентабельностi банкiвських операцiй i якостi кредитного портфеля.
За допомогою контрольної система аналiзується ефективнiсть використання
банкiвських ресурсiв, визначається вiдповiднiсть фактичних значень
економiчних нормативiв до нормативних значень, що встановленi
Нацiональним банком України.
Протягом звiтного 2013 року банк дотримувався встановлених нормативiв
адекватностi капiталу.
Станом на 01.01.2014 року мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу (Н1)
при нормативному мiнiмальному значеннi 120 млн. грн. склав 130 056 тис.
грн.
Норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2 за станом на 01.01.2014
року складав 24,75% (встановлене нормативне значення – не менше 10%).
Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3)
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виконувався iз перевищенням над встановленою нормою у 9% i станом на
01.01.2014 року значення показника складало 14,17%.
Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов’язань банку (Н3-1)
за станом на 01.01.2014 року складав 17,58% (встановлене нормативне
значення – не менше 10%).
Таблиця 28.1. Структура регулятивного капiталу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Основний капiтал: 127 387 123 628
1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 120 000 120 000
1.2. Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого
прибутку: 6 649 4 570
1.2.1. дивiденди, що направленi на збiльшення статутного капiталу - 1.2.2. емiсiйнi рiзницi - 1.2.3. резервнi фонди, що створюються згiдно iз законами України - 1.2.4. загальнi резерви, що створюються пiд невизначений ризик при
проведеннi банкiвських операцiй 6 649 4 570
1.3. Зменшення основного капiталу, у тому числi на суму: (738) (942)
1.3.1. недосформованих резервiв пiд можливi збитки за активними операцiями
-1.3.2. нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу (738) (942)
1.3.3. капiтальних вкладень у нематерiальнi активи
1.3.4. збиткiв минулих рокiв i збиткiв минулих рокiв, що очiкують
затвердження - 1.3.5. збиткiв поточного року - 2 Додатковий капiтал: 4 146 3 914
2.1. Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв, пiд стандартну
заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам 306 411
2.2. Результат переоцiнки основних засобiв - 2.3. Розрахунковий прибуток поточного року 3 840 3 503
2.4. Субординований борг, що враховується до капiталу - 2.5. Нерозподiлений прибуток минулих рокiв - 2.6. Прибуток звiтного року, що очiкує затвердження - 3 Усього регулятивного капiталу 131 533 127 542
Примiтка 29. Потенцiйнi зобов'язання банку
Таблиця 29.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором
про оперативний лiзинг (оренду)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 До 1 року 1 2 Вiд 1 до 5 рокiв 11 306 22 350
3 Понад 5 рокiв - 4 Усього 11 307 22 350
У Банка не має непередбачених зобов'язань з кредитування.
Таблиця 29.2. Структура зобов'язань з кредитування
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
12345
1 Зобов'язання з кредитування, що наданi 23 725 58 339
2 Невикористанi кредитнi лiнiї - 3 Експортнi акредитиви - 118

4 Iмпортнi акредитиви - 5 Гарантiї виданi 3 009 3 000
6 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (413) (249)
7 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 26 322
61 090
Табл. 29.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1245
1 Гривня 21 081 41 676
2 Долар США 5 241 19 414
3 Євро - 4 Iншi - 5 Усього 26 322 61 090
Примiтка 31. Похiднi фiнансовi iнструменти
В 2013 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» вперше запровадив практику
здiйснення операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами.
У вiтчизнянiй практицi на фiнансовому ринку бiльш широкого застосування
здобули операцiї з первинними фiнансовими iнструментами, їх можна назвати
традицiйними для українського фiнансового ринку. На вiдмiну вiд них
застосування в українськiй практицi похiдних фiнансових iнструментiв є
iнновацiєю.
Мiж тим основною рушiйною силою прогресу, без якого неможливий
розвиток, в тому числi й механiзмiв ринкової економiки, є саме впровадження
iнновацiй. Розвиток фiнансового ринку також пiдпадає пiд це загальне
правило, а iнновацiями серед фiнансових iнструментiв є похiднi фiнансовi
iнструменти (деривативи). Використання дериватив – це один iз
найпопулярнiших способiв iнвестування, на сучасних розвинутих фiнансових
ринках, що переслiдує не лише мету отримання прибутку, але й страхування
капiталу. Блага, якi можна вiд цього отримати, незлiченнi, а цiна необiзнаностi
у деривативах є досить високою.
Похiднi фiнансовi iнструменти - це iнструменти, механiзм випуску й обiгу
яких пов'язаний з купiвлею-продажем певних фiнансових чи матерiальних
активiв, або їх можна визначити як контракти, що укладаються з метою
перерозподiлу фiнансових ризикiв i передбачають фiксацiю всiх умов
проведення в майбутньому певної операцiї (купiвлi, продажу, обмiну, емiсiї) з
iнструментом, який є предметом угоди.
Цiни на похiднi фiнансовi iнструменти встановлюються залежно вiд цiн
активiв, якi покладено в їх основу i називаються базовими активами. Ними
можуть бути цiннi папери, процентнi ставки, фондовi iндекси, товарнi
ресурси, дорогоцiннi метали, iноземна валюта, тощо.
Основу класу похiдних фiнансових iнструментiв становлять ф'ючерснi,
форварднi, опцiоннi угоди та свопи. Вони пов'язанi з виконанням певних дiй
протягом певного перiоду часу або у визначений момент у майбутньому, тому
їх називають строковими контрактами. Строковi контракти визначаються
юридичними документами, у яких обумовлюється термiн виконання, валюта
розрахунку, спосiб виконання та iншi характеристики.
Поява строкових угод пов'язана з бажанням обох сторiн контрактiв зменшити
вплив небажаних цiнових змiн на результати проведення майбутнiх операцiй з
купiвлi-продажу базового активу на ринку. Ринок строкових угод став одним з
механiзмiв страхування вiд ризикiв цiнових змiн на реальному ринку. Таке
страхування вiд можливої несприятливої змiни цiн на актив на реальному
ринку за допомогою проведення операцiй на ринку строкових угод називають
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хеджуванням.
Продавець страхується за допомогою строкового контракту вiд можливого
падiння цiни на актив, коли йому потрiбно буде її продати, а покупець — вiд
можливого зростання цiни на момент купiвлi даного активу на ринку.
Оскiльки змiни цiн можуть вiдбуватися як на матерiальнi, так i на фiнансовi
активи, ринок строкових угод є ефективним механiзмом страхування вiд
цiнового, процентного, валютного та iнших фiнансових ризикiв. У цiлому
ринок строкових угод є не тiльки ефективним механiзмом страхування
цiнових ризикiв, а й високодохiдним об'єктом iнвестування вiльних
фiнансових ресурсiв.
Банком протягом звiтного року укладалися форварднi угоди. Загальним
результатом вiд переоцiнки цих похiдних фiнансових iнструментiв є прибуток
у розмiрi 352 тис.грн.
Форвардна угода — це угода мiж двома сторонами про майбутню поставку
предмета контракту за наперед обумовленою цiною, яка укладається поза
бiржею й обов'язкова до виконання для обох сторiн угоди. Форварднi угоди
укладаються на купiвлю або продаж визначеної кiлькостi певного фiнансового
чи матерiального активу. Один з учасникiв угоди зобов'язується здiйснити
поставку, а iнший — її прийняти.
Страхування за допомогою форвардного контракту полягає в перенесеннi
операцiй з реального ринку на ринок строкових угод. Для продавця чи
покупця певних фiнансових чи матерiальних активiв ринок форвардних угод
дає змогу спланувати свої майбутнi грошовi надходження чи витрати i знати їх
точну величину, незважаючи на змiни в ринковiй кон'юнктурi.
Укладення форвардного контракту означає, що одна iз сторiн (продавець) бере
на себе зобов'язання здiйснити поставку певної кiлькостi базових iнструментiв
на певну дату, зафiксовану в контрактi, але вiддалену значним промiжком часу
вiд дати укладення угоди, а iнша сторона (покупець) зобов'язується прийняти
поставку за обумовленою цiною. Отже, всi умови форвардної угоди
визначаються контрагентами в момент її укладання, тобто наперед. Форварднi
угоди належать до позабiржових iнструментiв, адже бiржова торгiвля
неможлива через iндивiдуальнi умови укладання контракту. Форварднi
контракти належать до твердих строкових угод, тобто є обов'язковими до
виконання обома контрагентами.
Форварднi контракти мають певнi переваги перед iншими фiнансовими
iнструментами. По-перше, iндивiдуальний характер укладення контракту
дозволяє досить точно хеджувати ризик визначенням суми угоди i термiнiв,
якi вiдповiдають потребам сторiн. По-друге, за форвардними угодами не
стягується додаткова платня (комiсiйнi). Для продавцiв перевагою форвардних
угод є те, що завдяки їх позабiржовому характеру вони мають змогу диктувати
умови угоди, зокрема щодо встановлення цiни базового iнструменту.
Форварднi контракти мають суттєву перевагу перед iншими похiдними
iнструментами вiдносно також з погляду бухгалтерського облiку, оскiльки не
потребують щоденної переоцiнки за поточним курсом чи ставками. Виконання
бухгалтерських проводок форвардного контракту за рахунками вiдбувається
тiльки два рази - на дату угоди i на дату платежу. Крiм того процес щоденної
переоцiнки фiнансових iнструментiв пiдвищує коливання прибутку, що в
цiлому небажано, а форварднi контракти дозволяють цього уникнути.
Головним недолiком форвардних угод є вiдсутнiсть можливостi маневрувати.
Умова обов'язкового виконання не дозволяє достроково розiрвати угоду або
змiнити її умови, а вiдсутнiсть вторинного форвардного ринку не дає змоги
перепродати контракт. Як наслiдок, форварднi контракти мають низьку
лiквiднiсть, а ризик невиконання зобов'язань за ними досить високий.
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Останнiм часом учасники форвардних операцiй шукають вихiд iз такого
становища. Наприклад, умовами контракту може передбачатися дострокове
його розiрвання за згодою обох сторiн або з iнiцiативи однiєї сторони з
виплатою грошової компенсацiї. Цi контракти не можна охарактеризувати як
загальнодоступнi похiднi фiнансовi iнструменти, оскiльки на форвардному
ринку iснують iстотнi обмеження, такi як наявнiсть кредитної лiнiї, високий
кредитний рейтинг, постiйнi фiнансовi зв'язки мiж контрагентами. Цi умови
значно звужують кiлькiсть учасникiв форвардних ринкiв.
Табл. 31.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що
облiковуються в торговому портфелi банку
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка Звiтний перiод Попереднiй перiод
додатне значення справедливої вартостi вiд значення справедливої вартостi
додатне значення справедливої вартостi вiд значення справедливої вартостi
1234567
1 Форварднi контракти 352 - - 2 Ф'ючерснi контракти - - - 3 Контракти своп - - - 4 Опцiони - - - 5 Чиста справедлива вартiсть 352 - - Примiтка 32. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим
покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн.
Первiсне придбання, iнiцiювання фiнансового активу або виникнення
фiнансового зобов’язання – це, зазвичай, ринкова операцiя, яка забезпечує
основу для попередньої оцiнки справедливої вартостi фiнансового
iнструменту.
Отже, справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного
визнання, як правило, дорiвнює фактичнiй цiнi операцiї.
При первинному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
Банк оцiнює його за справедливою вартiстю, включаючи витрати по операцiї,
це i є цiна операцiї.
Банк визнає збиток/прибуток при первинному визнаннi фiнансового активу
або фiнансового зобов'язання, якщо процентна ставка по фiнансовому
iнструменту нижче/вище ринковою (визначення ринкової ставки в розрiзi
iнструментiв). Якщо ринкова ставка вiдрiзняється вiд ставки по фiнансовому
iнструменту бiльш нiж на 1 процентний пункт, то в день первинного визнання
фiнансового iнструменту вiдповiдний бiзнес-пiдроздiл:
- розраховує суму збитку/прибутку по фiнансовому iнструменту (сума
збитку/прибутку вiд визнання фiнансового iнструменту по ставцi нижче/вище
ринкової визначається як рiзниця мiж пiдсумковою сумою грошових потокiв
пiсля закiнчення дiї фiнансового iнструменту, побудованих вiдповiдно до
договору, i дисконтованої суми iз застосуванням ринкової ставки. Якщо
рiзниця позитивна, то признається прибуток вiд первинного визнання, iнакше
– збиток),
- направляє у вiдповiдний пiдроздiл для вiдображення у облiку розпорядження
з вказiвкою суми збитку/прибутку в розрiзi фiнансового iнструмента.
При укладаннi угод за поданням мiжбанкiвських кредитiв, Банк укладає
операцiї на пiдставi аналiзу попиту i пропозицiї, що склалася на
мiжбанкiвському ринку. У зв'язку з цим курс, ставка i всi умови вважаються
ринковими, тому порiвняння процентної ставки фiнансового iнструменту з
ринковою не виконується.
Ринкова процентна ставка по кредитах – переважна процентна ставка,
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визначувана пропозицiєю i попитом на кредитнi продукти i залежна вiд
термiну, на який надається кредит, валюти кредиту, фiнансового класу
позичальника, а також типа i якостi застави по кредиту. При укладаннi угод по
наданню кредитiв, Банк виконує аналiз попиту i пропозицiї, що склалася на
ринку кредитування клiєнтiв, у зв'язку з чим курс, ставка i всi умови
вважаються ринковими для кредитiв, наданих на стандартних умовах. Тому
порiвняння процентної ставки фiнансового iнструменту з ринковою
виконується лише для кредитiв, наданих на iндивiдуальних умовах.
Ринкова процентна ставка по депозиту - цiна залучення ресурсiв, яка
встановлюється пiд впливом попиту i пропозицiї у виглядi декларованої
ставки по вкладах в нацiональнiй i iноземнiй валютах у вiдсотках рiчних
залежно вiд термiну, умов i розмiру вкладу.
Вiдповiдно до статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
комерцiйнi банки самостiйно встановлюють процентнi ставки та комiсiйну
винагороду по своїх операцiях.
Таким чином, Банк визначає кредитну полiтику згiдно з вимогами МСБО 39 iз
застосуванням професiйного судження.
У разi змiни поточних ринкових умов або поточних ринкових ставок, якi
стягуються Банком за подiбними борговими iнструментами, з метою
уникнення неринкових операцiй Банк переглядає свою кредитну полiтику в
частинi процентних ставок.
Таблиця 32.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова
вартiсть
123456
ФIНАНСОВI АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 48 006 48 006 18 887 18 887
1.1 готiвковi кошти 1 936 1 936 3 539 3 539
1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 27 921
27 921 9 869 9 869
1.3 кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 9 652 9
652 5 202 5 202
1.4 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 8 497 8
497 277 277
2 Кошти в iнших банках: 99 558 99 558 32 616 32 616
2.1 депозити в iнших банках 70 028 70 028 - 2.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками
---2.3 кредити, наданi iншим банкам 24 737 24 737 29 794 29 794
2.4 кошти банкiв у розрахунках 4 793 4 793 2 822 2 822
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 740 486 740 486 531 449 531 449
3.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування
---3.2 кредити юридичним особам 737 849 737 849 528 901 528 901
3.3 кредити, що наданi за операцiями репо - - - 3.4 кредити фiзичним особам - пiдприємцям - - - 3.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб 100 100 - 3.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 2 422 2 422 2 357 2 357
3.7 iншi кредити фiзичним особам 115 115 191 191
4 Цiннi папери в портфелi банку до погашення: - - - 122

4.1 державнi облiгацiї - - - 4.2 облiгацiї мiсцевих позик - - - 4.3 облiгацiї пiдприємств - - - 4.4 векселi - - - 5 Iншi фiнансовi активи: 92 92 33 33
5.1 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами - - - 5.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) - - - 5.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 68 68 20
20
5.4 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - - - 5.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування - - - 5.6 iншi фiнансовi активи 24 24 13 13
6 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю
888 142 888 142 582 985 582 985
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
7 Кошти банкiв: 81 416 81 416 43 471 43 471
7.1 кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - - - 7.2 депозити iнших банкiв 67 939 67 939 - 7.3 договори продажу i зворотного викупу з iншими банками - - - 7.4 кредити отриманi 13 477 13 477 43 471 43 471
7.5 простроченi залученi кошти iнших банкiв - - - 8 Кошти клiєнтiв: 650 071 650 071 398 605 398 605
8.1 державнi та громадськi органiзацiї 328 328 197 197
8.2 iншi юридичнi особи 257 712 257 712 120 955 120 955
8.3 фiзичнi особи 392 031 392 031 277 453 277 453
9 Борговi цiннi папери, емiтованi банком: - - - 9.1 векселi - - - 9.2 єврооблiгацiї - - - 9.3 облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку - - - 9.4 депозитнi сертифiкати - - - 9.5 облiгацiї - - - 10 Iншi залученi кошти: - - - 10.1 консорцiумнi отриманi кредити - - - 10.2 кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй --10.3 зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди) - - - 10.4 зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення - -10.5 простроченi отриманi кредити - - - 11 Iншi фiнансовi зобов'язання: 3 505 3 505 423 423
11.1 кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - - - 11.2 кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 3 420
3 420 338 338
11.3 кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - - - 11.4 дивiденди до сплати - - - 11.5 iншi фiнансовi зобов'язання 85 85 85 85
12 Субординований борг - - - 13 Усього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою
вартiстю 734 992 734 992 442 499 442 499
У Таблицi 32.1. наведенi данi з урахуванням вiдсоткiв за фiнансовими
iнструментами та без резервiв пiд знецiнення за ними.
Примiтка 33. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Таблиця 33.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод
123

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи,
доступнi для продажу Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку Iнвестицiї, утримуванi до
погашення Усього
торговi активи активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток
12345678
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 31 352 - - - 31 352
2 Торговi цiннi папери - - - - - 3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток - - - - - 4 Кошти в iнших банках: - 99 558 - - - 99 558
4.1 депозити в iнших банках - 70 028 - - - 70 028
4.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками
-----4.3 кредити, наданi iншим банкам - 24 737 - - - 24 737
4.4. кошти банкiв у розрахунках - 4 793 - - - 4 793
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 740 486 - - - - 740 486
5.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування
-----5.2 кредити юридичним особам 737 849 - - - - 737 849
5.3 кредити, що наданi за операцiями репо - - - - - 5.4 кредити фiзичним особам - пiдприємцям - - - - - 5.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб 100 - - - - 100
5.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 2 422 - - - - 2 422
5.7 iншi кредити фiзичним особам 115 - - - - 115
6 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - - - - - 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 8 Iншi фiнансовi активи: 24 68 92
8.1 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами - - - - - 8.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) - - - - - 8.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - 68 - - 68
8.4 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - - - - - 8.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування - - - - - 8.6 iншi фiнансовi активи 24 - - - - 24
9 Усього фiнансових активiв 740 510 130 978 - - - 871 488
Всi фiнансовi зобов'язання за станом на 31.12.2013р. облiковуються Банком за
амортизованою вартiстю.
Таблиця 33.2 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи,
доступнi для продажу Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку Iнвестицiї, утримуванi до
погашення Усього
торговi активи активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток
12345678
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 13 685 - - - 13 685
2 Торговi цiннi папери - - - - - 124

3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток - - - - - 4 Кошти в iнших банках: - 32 616 - - - 32 616
4.1 депозити в iнших банках - - - - - 4.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками
-----4.3 кредити, наданi iншим банкам - 29 794 - - - 29 794
4.4. кошти банкiв у розрахунках - 2 822 - - - 2 822
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 531 449 - - - - 531 449
5.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування
-----5.2 кредити юридичним особам 528 901 - - - - 528 901
5.3 кредити, що наданi за операцiями репо - - - - - 5.4 кредити фiзичним особам - пiдприємцям - - - - - 5.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб - - - - - 5.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 2 357 - - - - 2 357
5.7 iншi кредити фiзичним особам 191 - - - - 191
6 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - - - - - 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 8 Iншi фiнансовi активи: 13 21 34
8.1 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами - - - - - 8.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) - - - - - 8.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - 21 - - 21
8.4 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - - - - - 8.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування - - - - - 8.6 iншi фiнансовi активи 13 - - - - 13
9 Усього фiнансових активiв 531 462 46 322 - - - 577 784
Примiтка 34. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 34.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на
кiнець звiтного перiоду
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Торговi цiннi папери
(контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 3 Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - 585 6 057 24
5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - - - (90) - 6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна процентна ставка __ __ %; _ % володiння для акцiй) - - - - - - 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка
__ - __ %) - - - - - - 8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - - - - - - 9 Iншi активи - - - - - - 10 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(контрактна процентна ставка __ - __ % для боргових цiнних паперiв; _ %
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володiння для акцiй) - - - - - - 11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 12 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - 205 597 - - 1 710
135 910
13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка __ __ %) - - - - - - 14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 15 Резерви за зобов'язаннями - - - - - - 16 Iншi зобов'язання - - - - - - 17 Субординований борг (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 18 Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - Таблиця 34.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за
звiтний перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Процентнi доходи - - - - 121 979 1
2 Процентнi витрати - (15 395) - - (292) (1) (78)
3 Дивiденди - - - - - - 4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку - - - --5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - - - - 6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - - 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - - - 8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - - - - 9 Комiсiйнi доходи - - - - - 1 10 Комiсiйнi витрати - - - - - - 11 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - - 12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - 13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках
------14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - - -15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - - 16 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - - - - 17 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - - - - 18 Iншi операцiйнi доходи - - - - - - 19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi - - - - - - 20 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - - (1 969) - (4 885)
21 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй - - - - - - Таблиця 34.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними
сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду
тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
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Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Гарантiї наданi - - - - - - 2 Гарантiї отриманi - - - - - - 3 Iмпортнi акредитиви - - - - - - 4 Експортнi акредитиви - - - - - - 5 Iншi зобов'язання - - - - 281 29 30
6 Iншi потенцiйнi зобов'язання - - - - - - Таблиця 34.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та
погашених пов'язаними сторонами протягом звiтного перiоду
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - - - - 1 999 5
880 44
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - - - - 2
017 2 910 21
Таблиця 34.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на
кiнець попереднього перiоду
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Торговi цiннi папери
(контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 3 Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - 471 209 5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - - - (6) - 6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна процентна ставка __ __ %; _ % володiння для акцiй) - - - - - - 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка
__ - __ %) - - - - - - 8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - - - - - - 9 Iншi активи - - - - - - 10 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(контрактна процентна ставка __ - __ % для боргових цiнних паперiв; _ %
володiння для акцiй) - - - - - - 11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 12 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка __ - __ %) - 160 604 - - 2 164 13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка __ __ %) - - - - - - 14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 15 Резерви за зобов'язаннями - - - - - - 127

16 Iншi зобов'язання - - - - - - 17 Субординований борг (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - - 18 Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __ - __ %) - - - - - Таблиця 34.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за
попереднiй перiод
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Процентнi доходи - - - - 76 - 38
2 Процентнi витрати - (9 630) - - (39) - (75)
3 Дивiденди - - - - - - 4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку - - - --5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - - - - 6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - - 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - - - 8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - - - - 9 Комiсiйнi доходи - - - - - - 10 Комiсiйнi витрати - - - - - - 11 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - - 12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - 13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках
------14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - - -15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - - 16 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - - - - 17 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - - - - 18 Iншi операцiйнi доходи - - - - - - 19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi - - - - - - 20 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - - (1 657) - (5 441)
21 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй - - - - - - Таблиця 34.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними
сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду
тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Гарантiї наданi - - - - - - 2 Гарантiї отриманi - - - - - - 3 Iмпортнi акредитиви - - - - - - 4 Експортнi акредитиви - - - - - - 5 Iншi зобов'язання - - - - 182 - 3 743
128

6 Iншi потенцiйнi зобов'язання - - - - - - Таблиця 34.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та
погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього перiоду
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi
сторони
123456789
1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - - - - 1 083 12 999
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - - - 741 - 9 677
Таблиця 34.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання
123456
1 Поточнi виплати працiвникам (1 038) (174) (916) (146)
2 Виплати пiсля закiнчення трудової дiяльностi - - - 3 Iншi довгостроковi виплати працiвникам - - - 4 Виплати пiд час звiльнення - - - 5 Виплати iнструментами власного капiталу банку на основi акцiй - - - Примiтка 35. Подiї пiсля дати балансу
Мiж датою складання балансу i датою затвердження загальними зборами
акцiонерiв Банку фiнансової звiтностi, пiдготовленої для оприлюднення нiяких
подiй не вiдбулось.
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