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

Кобзев О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ЄВРОБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33305163
4. Місцезнаходження
Шевченкiвський, 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585 44 21 (044) 220 11 89
6. Електронна поштова адреса
eurobank@eurobank-ua.com

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

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

https://www.eurobank-ua.com/oevrobanke/raskryitie-informaczii
(адреса сторінки)

1

(дата)

в мережі
Інтернет
(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

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
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1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

X

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

33. Примітки

"Банки, що обслуговують емiтента" мається на увазi
кореспондентський рахунок ; "Iнформацiя про органи управлiння
емiтента" не надаєтся, оскiльки емiтенти-акцiонернi товариства таку
iнформацiю не заповнюють згiдно з Положенням про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; Засновникам - юридичним
особам на момент створення Товариства належало 100% акцiй,
засновники -фiзичнi особи на момент створення Товариства вiдсутнi.
Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб"; "Iнформацiя
про розмiр винагороди посадових осiб" не надається тому, що є
конфiденцiйною iнформацiєю фiзичної особи (згiдно ст. 30 Закону
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України "Про iнформацiю"), а також - комерцiйною таємницею Банку
(згiдно ст. 505 Цивiльного кодексу України); "Iнформацiя про
володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не
надається, оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтента не
володiють; "Iнформацiя про дивiденди" не надається, оскiльки у
звiтному перiодi нарахування та виплати дивiдендiв не вiдбувались;
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається,
оскiльки Банк не випускав iнших цiнних паперiв; "Iнформацiя про
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається, оскiльки
Банк протягом 2015 року не здiйснював викуп власних акцiй;
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не надається,
оскiльки в звiтному перiодi бланки сертифiкатiв цiнних паперiв не
замовлялись та не видавались сертифiкати цiнних паперiв власникам;
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не надається,
оскiльки емiтенти-банки не надають таку iнформацiю згiдно з
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв;
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв" не надається, оскiльки вiдсутнi гарантiї третiх осiб, якi
надавались щодо кожного випуску Банком боргових цiнних паперiв;
Iнформацiя не надається, оскiльки Банк не випускав та не виступає
емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв
ФОН; "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не надається "Звiт про рух грошових
коштiв (прямий метод)", оскiльки вiдповiдно до облiкової полiтики,
Банк не веде облiк руху грошових коштiв за прямим методом; "Звiт про
стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" не надається,
оскiльки Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ЄВРОБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №306826
3. Дата проведення державної реєстрації
30.09.2009
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
126670000.00
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
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8. Середня кількість працівників (осіб)
168
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iнше грошове посередництво
64.91 Фiнансовий лiзинг
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
1. Загальнi Збори Акцiонерiв; 2. Спостережна Рада Банку; 3. Правлiння Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банку України в м. Києвi
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32007118601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
160040226843
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
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Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
цiнних
№
10.12.2014
Необмежена
з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг
паперiв та
294612
фондового
ринку

Опис

5

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльнiстi на
фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами: андеррайтинг серiя АЕ №294612 вiд
10.12.2014 р. не мiстить строку закiнчення
лiцензiї.
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Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
цiнних
№
10.12.2014
Необмежена
з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiть
паперiв та
294610
фондового
ринку

Опис

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльнiстi на
фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами: брокерська дiяльнiсть серiя АЕ
№294612 вiд 10.12.2014 р. не мiстить строку
закiнчення лiцензiї.

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
АЕ
цiнних
10.12.2014
Необмежена
з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть
№294611
паперiв та
фондового
ринку

Опис

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльнiстi на
фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами: брокерська дiяльнiсть серiя АЕ
№294611 вiд 10.12.2014 р. не мiстить строку
закiнчення лiцензiї.

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку Серiя АЕ
цiнних
депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв
10.09.2013
Необмежена
№263289
паперiв та
спiльного iнвестування
фондового
ринку

Опис

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльнiстi на
фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть:
дiяльнiсть iз зберiгання активiв спiльного
iнвестування серiя АЕ №263289 вiд 12.10.2013 р.
не мiстить строку закiнчення лiцензiї.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
10.09.2013
Необмежена
№263290
паперiв та
фондового
ринку

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Банкiвськi операцiї

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльнiстi на
фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
серiя АЕ №263290 вiд 12.10.2013 р. не мiстить
строку закiнчення лiцензiї.

220

Опис
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11.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя на право здiйснення
банкiвських операцiй вiд 11.11.2011 № 220 на
право здiйснення банкiвських операцiй згiдно з
додатком не мiстить строку закiнчення лiцензiї.

7

На здiйснення валютних операцiй

220-2
Опис

24.12.2013

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя вiд 24.12.2013 № 220-2 на
право здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком не мiстить строку закiнчення лiцензiї.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
Дата призначення особи на посаду
корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря

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

1

2

3

12.08.2013

12.08.2013

Милокостова Ганна Володимирiвна

Опис

Досвiду роботи корпоративного секретаря на iдентичнiй посадi до призначення на
дану посаду немає. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Мiсце роботи - Начальник Вiддiлу правового супроводження банкiвських
операцiй ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК".

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

15.12.2015

uaBBB-

Рейтингове агентство уповноважене рейтингове
"Кредит-Рейтинг"
агентство

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)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Консалтингова
фiрма «Маркетинговi технологiї»

32338643

04071Україна м. Київ вул.
Костянтинiвська, буд. 1/2

50

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА
«ФIНАНС АНАЛIТ СЕРВIС»

32338732

01054Україна м. Київ вул.
Бульварно-Кудрявська, буд.
33-Б,примiщення 13

50

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
7

8

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фурман Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 069908 24.03.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Освiта вища. В 1989 роцi закiнчив Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут та
здобув квалiфiкацiю iнженера-будiвельника. В 1999 роцi закiнчив Київську Вищу
Банкiвську Школу Мiжнародного центру ринкових вiдносин та пiдприємництва
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 13.05.2005 р. ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», остання посада – Голова Правлiння ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.04.2012 Безстроково
9) Опис
Виконує рiшення, прийнятi Загальними Зборами Акцiонерiв, здiйснює нагляд за
дiяльнiстю Правлiння банку, представляє iнтереси Спостережної Ради у вiдносинах з
третiми особами та захист прав та iнтересiв акцiонерiв Банку. Розмiр винагороди, а саме
розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є
конфiденцiйною iнформацiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має.
* 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
Уманська Iрина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 659054 23.12.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
8

9

1956
5) освіта**
Освiта вища. Спецiальнiсть «Банкiвська справа» та здобула квалiфiкацiю
економiстапецiальнiсть «Банкiвська справа» та здобула квалiфiкацiю економiста
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ" Данiель", Заступник Голови Правлiння ПАТ
"БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2015 на три роки
9) Опис
Опис службових обов’язкiв - участь в засiданнях Спостережної Ради, у разi створення,
участь в роботi комiтетiв Спостережної ради, виконання рiшень, прийнятих Загальними
зборами та/або Спостережною радою, здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого
органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв банку, виконання iнших
функцiй члена Спостережної ради Банку вiдповiдно до законодавства України, Статуту та
локальних актiв Банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* 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
Одєгов Кирило Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 216396 25.04.2003 виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Освiта вища. В 2008 роцi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка, Отримав спецiальнiсть «Правознавство» та здобув квалiфiкацiю спецiалiст
права
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1. З 04.04.2012 р. - i по теперiшнiй час – член Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Консалтингова фiрма «Фiнанс аналiт
9
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сервiс». 3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДЕВIЗА», посада – директор; час
перебування: з 20.09.2010 i по теперiшнiй час; вид дiяльностi юридичної особи:
консультування з питань комерцiйної дiяльностi, опис моїх функцiй: управлiння
дiяльнiстю Товариства в якостi Директора вiдповiдно до Статуту Товариства. 4.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«IНВЕСТИЦIЙНИЙ АЛЬЯНС», посада – директор; час перебування: з 01.12.2011 i по
теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2012 Безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки Члена Спостережної ради Банку - внесення Загальним Зборам
акцiонерiв пропозицiй щодо основних напрямкiв дiяльностi Банку, ухвалення
стратегiчного плану Банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною
iнформацiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має.
* 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
Бойко Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 155819 03.09.2002 Солом'янським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Освiта вища. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит»
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Управлiння кредитних операцiй Департаменту корпоративного
бiзнесу ПАТ "КБ "Данiель", Начальник вiддiлу кредитування юридичних осiб
корпоративного бiзнесу ПАТ "КБ "Данiель", Заступник начальника вiддiлу пiдтримки
корпоративного, малого та середнього бiзнесу ПАТ "Банк "Київська Русь".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Члена Спостережної ради Банку - участь в засiданнях
Спостережної Ради, у разi створення, участь в роботi комiтетiв Спостережної ради,
10
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виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та/або Спостережною радою,
здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших
кредиторiв та учасникiв банку, виконання iнших функцiй члена Спостережної ради Банку
вiдповiдно до законодавства України, Статуту та локальних актiв Банку. Розмiр
винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.
* 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
Юхименко Костянтин Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 197804 29.06.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Освiта вища. Спецiальнiсть «Фiнанси» та «Правознавство»
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Спостережної Ради ПУАТ "ФIДОБАНК". 1. З 22.06.2015 р. - i по теперiшнiй час –
член Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». 2. З 01.07.2015 р. - член Спостережної
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК», мiсцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд.10, код за ЄДРПОУ – 14351016, контактнi
телефони - 044 238-67-67, вид дiяльностi юридичної особи – iнше грошове посередництво,
опис функцiй – участь в засiданнях Спостережної Ради, у разi створення, участь в роботi
комiтетiв Спостережної ради, виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та/або
Спостережною радою, здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, захист
прав вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв банку, виконання iнших функцiй члена
Спостережної ради Банку вiдповiдно до законодавства України, Статуту та локальних
актiв Банку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.12.2008 3 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки Члена Спостережної ради Банку - опис службових обов'язкiв
за займаною посадою - участь в засiданнях Спостережної Ради, у разi створення, участь в
роботi комiтетiв Спостережної ради, виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами
та/або Спостережною радою, iншi функцiї, встановленi чинним законодавством України
для члена спостережної ради банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
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визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною
iнформацiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має.
* 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 Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кобзев Олег Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КМ 496295 07.11.2011 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Освiта вища.Одеський нацiональний унiверситет iм.I.I.Мечникова за спецiальнiстю
"Економiка i пiдприємництво" .Одеський нацiональний унiверситет iм.I.I.Мечникова за
спецiальнiстю "Облiк та аудит"
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ранiше займав посади: Першого заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ЄВРОБАНК",
начальника другого Київського управлiння Київського регiонального департаменту АКIБ
"УкрСиббанк", начальника другого Одеського управлiння Пiвденного регiонального
департаменту АКIБ "УкрСиббанк", заступника начальника першого Одеського управлiння
Пiвденного регiонального департаменту АКIБ "УкрСиббанк" з середнього та малого
бiзнесу, начальника служби приватних банкiвських послуг другого Одеського управлiння
Пiвденного регiонального департаменту АКIБ "УкрСиббанк", начальника вiддiлу торгiвлi
цiнними паперами та вексельного обiгу Пiвденного регiонального департаменту АКIБ
"УкрСиббанк", провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами та вексельного
обiгу, експерта вiддiлу по торгiвлi цiнними паперами Департаменту iнвестицiйного
бiзнесу, брокер сектору по роботi з ВФТС Южне ГРУ Приватбанку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2012 Безстроково
9) Опис
Опис повновадень:загальне керiвництво Банком, формування стратегiї та вдосконалення
органiзацiйної структури Банку, формування ефективної команди працiвникiв,
оптимiзацiя видаткiв.
Повноваження та обов`язки Голови Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi
про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
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* 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, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манiшин Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 207443 18.07.1996 виданий Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Освiта вища. Далекосхiдний технiчний iнститут рибної промисловостi та господарства,
iнженер-механiк. Нацiональна академiя управлiння, економiст
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiлiя "Київське регiональне управлiння" Банку "Фiнанси та Кредит", начальник
управлiння, заступник керючого фiлiєю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.08.2006 Безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi
про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* 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, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богданець Борис Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 139447 17.11.2012 виданий Днiпровським РВ ГУДМС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
13
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Освiта вища. Тернопiльський державний технiчний унiверситет, магiстр менеджменту
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство «Всеукраїнський акцiонерний банк», Директор з
продажiв КБ Київського ТЦ департаменту продажiв корпоративного бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.06.2012 Безстроково
9) Опис
Особа вiдповiдає за розвиток бiзнес–вертикалi, виконання бiзнес-показникiв, розвиток
карткового бiзнесу.
Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi
про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* 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
Начальник дирекцiї ризик-менеджменту , член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартур Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 513021 10.06.1997 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет, 30.06.2003 р. i отримала
повну вищу освiту за спецiальнiстю «Фiнанси».
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «Мiжнародний Iнвестицiйний Банк», головний фахiвець вiддiлу корпоративних
клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.06.2012 Безстроково
9) Опис
Основнi функцiональнi обов’язки передбачають забезпечення надiйного процесу
виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу всiх видiв ризику. З 30.06.2011 р. обрана
14
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членом Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», обов’язки як члена Правлiння ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» полягають в забезпеченнi здiйснення банком операцiй у межах допустимих
параметрiв ризикiв з метою захисту iнтересiв Банку.
Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi
про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюк Тетяна Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 676234 20.01.1998 виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Базова вища. Український фiнансово-економiчний iнститут, 03.02.2001р, бакалавр з
економiки-фiнанси. Повна вища, Нацiональний авiацiйний унiверситет, 21.12.2001р.,
iнженер-економiст.
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк "УкрСиббанк", Начальник управлiння
контролю Київського регiонального департаменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2010 Безстроково
9) Опис
Органiзацiя та контроль своєчасного, повного, достовiрного вiдображення операцiй у
бухгалтерському, податковому облiку Банку. Дотримання єдиних методологiчних засад
облiку вiдповiдно до нормативних вимог НБУ.
19 лютого 2010 року рiшенням Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства
комерцiйний банк "ЄВРОБАНК" (Протокол №3 вiд 19.02.2010 року) прийнято рiшення
про призначення на посаду Головного бухгалтера ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та обрання до
складу Правлiння ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" з 19 лютого 2010 року Семенюк Тетяни
Валерiївни, часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє; строк, на який
призначено, не визначений Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в
статутi Банку та в положеннi про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр
заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є
конфiденцiйною iнформацiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
15
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посадова особа не має.
* 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 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiшта Олексiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 186999 25.04.1996 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Повна вища. В 1986 роцi закiнчив Львiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут iменi
Ленiнського комсомолу Отримав повну вищу освiту за спецiальнiстю «Автомобiльнi
шляхи» та здобув квалiфiкацiю iнженера-будiвельника.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 22.12.2008 р. – 18.09.2009 р. Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк
"УкрСиббанк", Помiчник начальника департаменту безпеки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2013 Безстроково
9) Опис
З 09.12.2013 р. i по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК», основнi функцiональнi обов’язки: оперативне рiшення питань, пов’язаних
з дотриманням законностi в дiяльностi Банку i захисту правових iнтересiв.
Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi
про Правлiння банку. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається
вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
* 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.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

17.04.2015

Кворум

100
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зборів**

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання
Голови та секретаря зборiв. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Затвердження рiчного звiту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2014 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння,
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
4.Про затвердження аудиторського звiту зовнiшнього аудитора.
5.Про розподiл прибутку за 2014 рiк, в тому числi виконання законодавчих вимог щодо
здiйснення обов’язкових вiдрахувань до резервного фонду.
6.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
7.Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства.
1. Слухали по першому питанню порядку денного Одєгова К.О.
Доповiдач запропонував розгляд питань порядку денного здiйснювати у наступному
порядку:
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана.
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
•Голова лiчильної комiсiї - Радник Голови Правлiння Товариства В.В. Чеботарьов;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник Юридичного управлiння Товариства П.В. Гончар;
-Начальник вiддiлу правового супроводження банкiвських операцiй Юридичного
управлiння Товариства Г.В. Милокостова.
Ухвалили по першому питанню порядку денного:
Розгляд питань порядку денного здiйснюється у наступному порядку:
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана.
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
•Голова лiчильної комiсiї - Радник Голови Правлiння Товариства В.В. Чеботарьов;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник Юридичного управлiння Товариства П.В. Гончар;
-Начальник вiддiлу правового супроводження банкiвських операцiй Юридичного
управлiння Товариства Г.В. Милокостова.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
2. Слухали по другому питанню порядку денного iнформацiю Головного бухгалтера Семенюк Т.В.
Доповiдач повiдомила про затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за
пiдсумками 2014 року, який було попередньо погоджено Спостережною радою Банку.
Представникам акцiонерiв банку надано на розгляд Баланс Товариства станом на 31.12.14р.,
складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi iз
застосуванням принципiв трансформацiї фiнансової звiтностi, вiдповiдно до якого:
-усього активiв 1 438 143 тис. грн. (станом на 31.12.13 р. було 1 311 306 тис. грн.);
-усього зобов’язань 1 303 432 тис. грн. (станом на 31.12.13 р. було 1 182 467 тис. грн.);
-усього власного капiталу 134 711 тис. грн. (станом на 31.12.13 р. було 128 839 тис. грн.);
-усього чистий прибуток становить 760 тис. грн. (станом на 31.12.13 р. чистий прибуток в
розмiрi 127 тис. грн.). Доповiдач запропонувала затвердити Рiчний фiнансовий звiт Банку за
2014 рiк.
Ухвалили по другому питанню порядку денного:
Затвердити Рiчний фiнансовий звiт Банку за 2014 рiк.
Голосували:
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«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
3. Слухали по третьому питанню порядку денного:
1). Звiт Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Д.В. Фурман, який є Головою
Спостережної ради Товариства, повiдомив, що за результатами 2014 року ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» загалом покращив свої позицiї у рейтингах банкiв України. За даними
Асоцiацiї Банкiв України, станом на 01.01.2015р. Банк посiдає такi рейтинговi мiсця в
банкiвськiй системi:
- за показником капiталу – 63 мiсце (пiдняття на 9 позицiї - з 72 порiвняно з 01.01.14 р.);
- за показником кредитно-iнвестицiйного портфеля – 53 мiсце (пiдняття на 18 позицiй - з 71
порiвняно iз 01.01.14 р.);
- за фiнансовим результатом – 54 мiсце (пiдняття на 29 позицiї з 82 порiвняно iз 01.01.14 р.);
- за активами – 56 мiсце (пiдняття на 15 позицiї - з 71 порiвняно iз 01.01.2014 р.);
- за депозитами фiзичних осiб – 55 мiсце (пiдняття на 11 позицiй - з 66 порiвняно iз 01.01.14
р.);
- за депозитами юридичних осiб – 43 мiсце (пiдняття на 15 позицiй - з 58 порiвняно iз
01.01.14 р.).
Доповiдач запропонував затвердити даний звiт Спостережної Ради Товариства.
2). Звiт Правлiння ПАТ КБ “ЄВРОБАНК”. Голова Правлiння Товариства Кобзев О.М.
повiдомив, що протягом звiтного 2014 року ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здiйснював банкiвськi
операцiї у межах наданої банкiвської лiцензiї та Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй.
За результатами роботи в 2014 роцi були досягнутi наступнi показники:
- активи Банку в порiвняннi з минулим 2013 роком збiльшились в 1,1 раз та становили на
31.12.14 р. 1 438 143 тис. грн.;
- кредитна заборгованiсть клiєнтiв Банку зменшилась в порiвняннi з 2013 роком в 1,5 рази та
становила на 31.12.14 р. 498 110 тис. грн.;
- кошти клiєнтiв на рахунках Банку в порiвняннi з минулим 2013 роком збiльшились на 173
млн. грн. та становили на 31.12.14 р. 1 194 296 тис. грн.;
- грошовi кошти та їх еквiваленти збiльшились майже в 2 рази та на 31.12.14 р. становили
191 933 тис. грн.;
- кошти в iнших банках становили на 31.12.14 р. 23 261 тис. грн.;
- основнi засоби, нематерiальнi активи та капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби Банку
суттєво не змiнились в порiвняннi з 2013 роком та становили на 31.12.14 р. 87 820 тис. грн.;
- в порiвняннi з минулим роком чистий процентний дохiд Банку збiльшився на 10 758 тис.
грн. та становив на 31.12.14 р. 112 174 тис. грн.;
- комiсiйнi доходи Банку зросли в 4 рази та становили на 31.12.14 р. 83 045 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати Банку збiльшились в порiвняннi з 2013 роком на 15 316 тис. грн.
та становили на 31.12.14 р. 57 250 тис. грн.
Банк станом на кiнець дня 31.12.2014 р. дотримується нормативiв лiквiдностi: миттєвостi
(Н4) на рiвнi 43,05% (на вимогу НБУ не менше 20%); поточної (Н5) – 105,15% (на вимогу
НБУ не менше 40%) та короткостроковi (Н6) – 85,01% (на вимогу НБУ не менше 60%).
Норматив великих кредитних ризикiв Н8 складає – 383,88% (нормативне значення не бiльше
800 %);
Ризик концентрацiї на одного контрагента (Н7) на рiвнi 24,38% (нормативне значення не
менше 25%).
Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному
iнсайдеру (Н9) складає 1,81% (нормативне значення не бiльше 5%).
Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам (Н10) 2,58%(нормативне значення не бiльше 30% статутного капiталу).
Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року складає 181
523 тис. грн., що є достатнiм для виконання нормативних та лiцензiйних вимог
Нацiонального банку України для здiйснення iснуючого обсягу операцiй.
Капiтал Банку за структурою є збалансованим: його величина складається з капiталу I рiвня
(основного капiталу – в сумi 115 735 тис. грн.) та II рiвня (додаткового капiталу – в сумi 65
788 тис. грн.).
Фiнансовий результат дiяльностi банку за 2014 рiк вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про
порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, що затверджена
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ПП НБУ №373 вiд 24.10.2011 р., - становить прибуток у розмiрi 775 тис. грн., а вiдповiдно
до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi iз застосуванням принципiв
трансформацiї фiнансової звiтностi - становить прибуток у розмiрi 760 тис. грн.
Доповiдач запропонував затвердити даний звiт Правлiння Товариства.
3). Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Голова зборiв – К.О.Одєгов доповiв, що на
розгляд загальним зборам надано звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», згiдно з
яким Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку вiдповiдностi звiтiв та балансу банку за звiтний
перiод. Згiдно з одержаними результатами перевiрки визначено, що фiнансова та
бухгалтерська звiтнiсть банку складена на пiдставi облiкових даних i, в цiлому, достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан банку станом на 01.01.2015 р.
Доповiдач запропонував затвердити даний звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ухвалили по третьому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Спостережної ради Товариства за 2014 рiк.
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
4. Слухали по четвертому питанню порядку денного iнформацiю Головного бухгалтера ПАТ
КБ «ЄВРОБАНК» Семенюк Т.В.
Доповiдач повiдомила про затвердження аудиторського звiту зовнiшнього аудитора за 2014
рiк. Надано на розгляд акцiонерам Банку аудиторський звiт незалежного аудитора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма" Консультант",
iдентифiкацiйний код 21612486, згiдно з яким висловлена умовно-позитивна думка щодо
вiдповiдностi дiйсного фiнансового стану ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складенiй Банком рiчнiй
фiнансовiй звiтностi.
Ухвалили по четвертому питанню порядку денного:
Затвердити аудиторський звiт незалежного аудитора – Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма" Консультант", iдентифiкацiйний код 21612486 про
рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2014 рiк.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
5. Слухали по п’ятому питанню порядку денного iнформацiю Головного бухгалтера
Семенюк Т.В.
Доповiдач повiдомила про розподiл прибутку за 2014 рiк, в т.ч. виконання законодавчих
вимог щодо здiйснення обов'язкових вiдрахувань до резервного фонду.
Прибуток звiтного року, що очiкує затвердження, становить 775 262,62 грн. Виходячи з
цього пропоную:
- згiдно з вимогами Статуту Банку сформувати резерв на покриття непередбачених збиткiв у
розмiрi 5 % вiд прибутку, що становить 38 763,13 грн.;
- прибуток, що залишиться у розпорядженнi Банку у розмiрi 736 499,49 грн., пропоную:
а) сплатити акцiонерам Банку пропорцiйно їх кiлькостi акцiй в Статутному капiталi
Товариства;
або
б) залишити у розпорядженнi Товариства.
Ухвалили по п’ятому питанню порядку денного:
Сформувати суму резерву на покриття непередбачених збиткiв, у розмiрi 5 % вiд прибутку,
що становить 38 763,13 грн. Прибуток у розмiрi 736 499,49 грн. залишити у розпорядженнi
Товариства.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
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Рiшення прийнято.
6.Слухали по шостому питанню порядку денного iнформацiю Голови Зборiв К.О. Одєгова:
Доповiдач запропонував не приймати рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам.
Прибуток у розмiрi 736 499,49 грн. залишити нерозподiленим.
Ухвалили по шостому питанню:
Не здiйснювати виплату дивiдендiв. Прибуток у розмiрi 736 499,49 грн. залишити
нерозподiленим.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
7. Слухали по сьомому питанню порядку денного iнформацiю Начальника Юридичного
управлiння Товариства П.В. Гончара:
Доповiдач запропонував надати повноваження Головi Правлiння Товариства або
уповноваженiй ним особi вчиняти всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з метою виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Ухвалили по сьомому питанню порядку денного:
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй ним особi вчиняти
всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з метою виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
Пiдсумки голосування вiдображенi (закрiпленi) протоколами Лiчильної комiсiї.
Голова Зборiв оголосив про закiнчення розгляду питань порядку денного Зборiв.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими об 11-30 17 квiтня 2015 року.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

22.06.2015

Кворум
зборів**

Опис

100
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання
Голови та секретаря зборiв. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Про обрання нового складу Спостережної ради Товариства та затвердження умов трудових
договорiв (контрактiв) для укладення з членами Спостережної ради Товариства.
3.Про затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та Положення про
Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
4.Про затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
5.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства.
1. Слухали по першому питанню порядку денного Одєгова К.О.
Доповiдач запропонував розгляд питань порядку денного здiйснювати у наступному
порядку:
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана.
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
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•Голова лiчильної комiсiї - Начальник Юридичного управлiння Товариства П.В. Гончар;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник вiддiлу правового супроводження банкiвських операцiй Юридичного
управлiння Товариства – Г.В. Милокостова;
-Начальник вiддiлу правозастосовчих процедур Юридичного управлiння Товариства –О.О.
Приступа.
Ухвалили по першому питанню порядку денного:
Розгляд питань порядку денного здiйснюється у наступному порядку:
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана.
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
•Голова лiчильної комiсiї - Начальник Юридичного управлiння Товариства П.В. Гончар;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник вiддiлу правового супроводження банкiвських операцiй Юридичного
управлiння Товариства – Г.В. Милокостова;
-Начальник вiддiлу правозастосовчих процедур Юридичного управлiння Товариства –О.О.
Приступа.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
2. Слухали по другому питанню порядку денного Одєгова К.О.
Доповiдач запропонував припинити повноваження членiв Спостережної ради Товариства, а
саме: Голови Спостережної ради – Фурмана Д.В. та Членiв Спостережної ради – Лемешова
П.С., Одєгова К.О. та обрати Спостережну раду Товариства шляхом кумулятивного
голосування у новому наступному складi:
- Голова Спостережної ради – Фурман Д.В.;
- Члени Спостережної ради – Уманська I.В., Бойко Л.В., Юхименко К.А., Одєгов К.О.
Також запропонував затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) для укладення з
головою Спостережної Ради Товариства та членами Спостережної Ради Товариства.
Встановити розмiр винагороди головi та iншим членам Спостережної Ради Товариства,
визначений згiдно з умовами трудових договорiв (контрактiв), проекти яких наданi
акцiонерам для розгляду.
Обрати уповноваженою особою для пiдписання цих договорiв (контрактiв) – Голову
Правлiння Товариства.
Голосували:
№ Прiзвище, iм’я, по батьковi кандидата посада Кiлькiсть голосiв, яку набрав кожний
кандидат
1. Фурман Дмитро Володимирович - Голова Спостережної ради 126 670 000
2. Уманська Iрина Вiкторiвна - Член Спостережної ради 126 670 000
3. Бойко Людмила Василiвна - Член Спостережної ради 126 670 000
4. Юхименко Костянтин Анатолiйович - Член Спостережної ради 126 670 000
5. Одєгов Кирило Олександрович - Член Спостережної ради 126 670 000
Ухвалили по другому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Спостережної ради Товариства, а саме: Голови
Спостережної ради – Фурмана Д.В. та Членiв Спостережної ради – Лемешова П.С., Одєгова
К.О. та обрати Спостережну раду Товариства шляхом кумулятивного голосування у новому
наступному складi:
- Голова Спостережної ради – Фурман Д.В.;
- Члени Спостережної ради – Уманська I.В., Бойко Л.В., Юхименко К.А., Одєгов К.О.
Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) для укладення з головою Спостережної
Ради Товариства та членами Спостережної Ради Товариства. Встановити розмiр винагороди
головi та iншим членам Спостережної Ради Товариства, визначений згiдно з умовами
трудових договорiв (контрактiв), проекти яких наданi акцiонерам для розгляду.
Обрати уповноваженою особою для пiдписання цих договорiв (контрактiв) – Голову
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Правлiння Товариства.
3. Слухали по третьому питанню порядку денного Гончара П.В.:
Доповiдач запропонував у зв’язку iз набуттям чинностi 10.01.2015р. Закону України «Про
внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення
особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014р. №1587-VII та
необхiднiстю до 10.07.2015р. приведення своєї дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами
зазначеного закону затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
КБ «ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та Положення
про Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Ухвалили по третьому питанню порядку денного:
Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»,
Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та Положення про Правлiння
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
4. Слухали по четвертому питанню порядку денного Радника Голови Правлiння Товариства
Чеботарьова В.В.
Доповiдач запропонував у зв’язку iз набуттям чинностi 10.01.2015р. Закону України «Про
внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення
особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014р. №1587-VII та
необхiднiстю до 10.07.2015р. приведення своєї дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами
зазначеного закону затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Ухвалили по четвертому питанню порядку денного:
Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
5. Слухали по п’ятому питанню порядку денного Одєгова К.О.
Доповiдач повiдомив про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а
саме: Голови Ревiзiйної комiсiї - Лемiшова Дмитра Петровича та Членiв Ревiзiйної комiсiї Шевченка Олексiя Володимировича, Лемешової Рити Iванiвни.
Ухвалили по п’ятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Голови Ревiзiйної
комiсiї - Лемiшова Дмитра Петровича та Членiв Ревiзiйної комiсiї - Шевченка Олексiя
Володимировича, Лемешової Рити Iванiвни.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
6. Слухали по шостому питанню порядку денного Гончара П.В.:
Доповiдач запропонував надати повноваження Головi Правлiння Товариства або
уповноваженiй ним особi вчиняти всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з метою виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi щодо пiдписання та реєстрацiї змiн до
Статуту Товариства.
Ухвалили по шостому питанню порядку денного:
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй ним особi вчиняти
всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з метою виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв, у тому числi щодо пiдписання та реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.
Голосували:
«За» – 126 670 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят тисяч) акцiй (голосiв),
або 100 % (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцiй (голосiв);
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«Утримався» – 0 акцiй (голосiв).
Рiшення прийнято.
Пiдсумки голосування вiдображенi (закрiпленi) протоколами Лiчильної комiсiї.
Голова Зборiв оголосив про закiнчення розгляду питань порядку денного Зборiв.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими о 18-30 22 червня 2015 року.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04080 Україна Подiльський м. Київ Верхнiй Вал, буд. 72

Номер ліцензії або іншого документа на Свiдоцтво № 6
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 490-25-50

Факс

(044) 490-25-54

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агенство

Опис

Агентство "Кредит-Рейтинг" спецiалiзоване рейтингове
агентство, що надає послуги в областi незалежної оцiнки
кредитоспроможностi суб'єктiв запозичень iз визначенням
кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою. З
2003 року рейтинговi оцiнки агентства офiцiйно визнаються
Мiнiстерством фiнансiв України. З 2004 року "Кредит-Рейтинг"
- уповноважене агентство Державної комiсiї з цiнних паперiв i
фондового ринку України для визначення кредитних рейтингiв
суб'єктам господарювання, галузям економiки й регiонам.
Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2012 р. агенству "Кредит Рейтинг" видано Свiдоцтво про включення в Державний реєстр
уповноважених рейтингових агенств.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна Печерський м. Київ Шовковична, буд. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на 034421
цей 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

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00
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Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi
лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є
органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України;
пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними
паперами в режимi реального часу.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Днiпропетровський м. Днiпропетровськ вул.
Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АЕ №294782
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2015

Міжміський код та телефон

(056) 373-95-94

Факс

(056) 373-97-81

Вид діяльності

Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Фондова бiржа Перспектива здiйснює повний комплекс послуг:
органiзацiя торгiв, диверсифiкованi розрахунки, електронний
документообiг, IT для учасникiв фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"

Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

33338204

Місцезнаходження

49000 Україна Днiпровський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на свiдоцтво № 8
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.02.2013

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-84

Факс

(056) 373-97-82

Вид діяльності

Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв

Опис

Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї
України, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють
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професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами. ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" член
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi".
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Професiйна ассоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв

Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна Шевченкiвський м. Київ вул. Щорса, 32-б, прим.
61

Номер ліцензії або іншого документа на свiдотцво № 14
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.01.2015

Міжміський код та телефон

(044) 289-94-20

Факс

(044) 286-91-21

Вид діяльності

Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв

Опис

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) –
професiйне об’єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя,
заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних
депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013
роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї
(СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть,
та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв
фондового ринку, що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами (свiдоцтво №7 вiд 28.02.2013 р. видане Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку).

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-франкiвський м. IваноФранкiвськ, вул.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на Свiдоцтво № 0036
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0342) 750-501

Факс

(0342) 740-380

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та
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аудиторiв , якi одноособово надають аудиторськi послуги
№0036 , рiшення Аудиторської палати України №315/3 вiд
24.09.2015 року та чинне до 24.09.2020 р., та яке має свiдоцтво
про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi
мають право проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв,
серiї П № 000286, вiд 10.10.2014 р. Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, строком дiї до 24.09.2020 р.,
Номер, дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ - Свiдоцтво про
включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,
виданого Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 24.02.2014
року № 0107 строком дiї до 24.09.2020 р.
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Шевченкiвський м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г

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

Нацiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

06.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-42

Факс

(044) 481-00-99

Вид діяльності

надання банкiвських послуг визначенних частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть

Опис

Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення
грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та
iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та
поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за
принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".
Розрахунковий центр має статус банку та для забезпечення
виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему
України» отримав банкiвську лiцензiю на право надання
банкiвських послуг, генеральну валютну лiцензiю у порядку,
визначеному Нацiональним банком України та лiцензiю
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку –
клiрингової дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711
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01001 Україна Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АВ №189650
цей 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

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 279-60-75

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Юридична особа, яка надає послуги ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" як
депозитарiй цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
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Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26 сiчня 2012 року №08/1/2012, дата видачi
29 травня 2012 р. та Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26 сiчня 2012
року №08/1/2012-Т, якi виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, вважається такими, що втратили чиннiсть. 16.12.2011 р. - дата допущення акцiй
простих iменних ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК "ЄВРОБАНК" до обiгу на ПФТС без включення до бiржового реєстру. Акцiї
надають своїм власникам права згiдно чинного законодавства України.

XI. Опис бізнесу
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» є унiверсальною банкiвською установою, що надає досить
широкий спектр банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам. Протягом 2015р.
спостерiгалося зростання клiєнтської бази, що було результатом активної полiтики
залучення з використанням дистанцiйних каналiв та розширенням продуктової лiнiйки. У
2015 роцi банк продовжив затверджений стратегiєю 2013 року поступ в напрямку
розвитку роздрiбного бiзнесу. Основними кроками на цьому шляху стали такi:
- впровадження нових продуктiв: •депозит для фiзичних осiб-нерезидентiв; • вклад
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«Ощадний» з оформленням iменного депозитного сертифiкату; - Розвиток карткового
бiзнесу ґрунтується на спiвпрацi з МПС VISA International за пiдтримки АБ
«УКРГАЗБАНК». Розширення спектру додаткових послуг в картковому бiзнесi вiдбулося
за рахунок запуску: • P2P переказiв (он-лайн перекази коштiв мiж двома платiжними
картками); • спецiальної програма страхування власникiв платiжних карток iз страховою
компанiєю «АСКА»; - розширення можливостей он-лайн послуг. З жовтня мiсяця було
запущено новий модуль «Iнтернет-банкiнг для фiзичних осiб власникiв платiжних
карток»; - проведення рiзноманiтних акцiйних програм та програм лояльностi для
клiєнтiв, багато з яких вже дiють на постiйнiй основi: •партнерська програма з VISA
«Мiнус 6% на ставку по кредитнiй кратцi». Акцiя дiє за умовою того, що клiєнт банку
зарекомендує кредитну картку банку своєму другу або знайомому. За кожну
рекомендацiю клiєнт отримує мiнус 2% на ставку по кредитнiй картi; •акцiя
«Розраховуйся карткою – вигравай грошi». При розрахунку карткою на суму не менш нiж
100 грн. клiєнт отримує можливiсть виграти до 500 грн.;
•спiльна програма з мережею турагенцiй «Travel Professional Group» («TPG»). В рамках
цiєї програми було розiграно 2 путiвки до мальовничого Кiпру серед вкладникiв ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК». - У серпнi банк традицiйно виступив спонсором змагань кiнного клубу
«Вiдкритий Кубок Flying Horse Cup». - протягом 2015 року банк почав спiвпрацю з
термiнальними мережами ТОВ ФК «Контрактовий дiм», ТОВ ФК «ФЕНIКС» та ТОВ ФК
«Сучаснi розрахунковi системи». На кiнець року загальна мережа прийому платежiв банку
склала понад 17 тис. точок по всiй країнi. У термiналах клiєнти мають можливiсть
погашати заборгованiсть за кредитом i кредитною карткою, поповнювати дебетову
картку, поточний рахунок або он-лайн депозит. - грудень мiсяць для Банку вiдзначився
двома подiями: вiдкриттям нового унiверсального вiддiлення в м. Києвi та пiдписанням
агентського договору з продажу фiзичним особам електронних грошей системи
«MoneXy». - продуктовий ряд юридичних осiб доповнився продуктами: • вклад
«Ощадний» з оформленням iменного депозитного сертифiкату; • «Купiвля/продаж валюти
на умовах «форвард» який дозволяє хеджувати валютнi ризики.
Органiзацiйна структура ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" є складною системою взаємодiючих
функцiональних блокiв, об'єднуючих структурнi пiдроздiли у вiддiли, управлiння,
департаменти. Принципом їх структурної пiдлеглостi є напрям, специфiка, характер
основних видiв банкiвської дiяльностi. Представленою структурою видiленi наступнi
напрями банкiвської дiяльностi: бiзнес-пiдроздiли (Центр продажiв, казначейство,
Дирекцiя по роботi з платiжними картками, Управлiння операцiй з цiнними паперами та
iнвестицiйної дiяльностi) та пiдроздiли пiдтримки: дирекцiя ризик-менеджменту,
казначейство, дирекцiя адмiнiстративно-господарської дiяльностi, управлiння фiнансового
монiторингу, дирекцiя по роботi з персоналом, управлiння iнформацiйних технологiй,
управлiння безпеки, юридичне управлiння. У структурi банку є служба внутрiшнього
аудиту, яка на вiдмiну вiд перелiчених вище пiдроздiлiв банку не мають безпосереднього
пiдпорядкування керiвниковi банку, функцiонально вони пiдпорядкованi Спостережнiй
Радi Банку i Нацiональному Банку України. Всi поточнi найбiльш важливi питання
банкiвської дiяльностi розглядаються на Правлiннi Банку i у випадку, якщо вони по
характеру виходять за межi його повноважень виносяться на розгляд або затвердження
Спостережної Ради Банку. Дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв регламентується
Положеннями, а працiвникiв банку посадовими iнструкцiями. Вказаними документами
визначається порядок i характер функцiональної дiяльностi пiдроздiлiв, порядок їх
пiдлеглостi, взаємодiї один з одним, права i вiдповiдальнiсть. Органами управлiння банку
є Загальнi збори учасникiв, Спостережна Рада Банку, Правлiння Банку. Органами
контролю банку є Служба внутрiшнього аудиту Банку. Спостережна Рада представляє
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iнтереси Акцiонерiв у перервах мiж Загальними Зборами Акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та положенням про Спостережну Раду, контролює i
регулює дiяльнiсть Правлiння, а також вирiшує питання, що переданi до її компетенцiї
Загальними Зборами Акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть працiвникiв станом за 31.12.2015 р. становила 168 чоловiк, з них 2
особи за сумiсництвом проти 172-ти на початок звiтного року (з них за сумiсництвом – 4).
В порiвняннi з минулим звiтним перiодом кiлькiсть працiвникiв зменшилась на 4 особи.
Фонд оплати працi станом на кiнець 31.12.2015 року склав 27 653 478,37 грн., в порiвняннi
з минулим звiтним перiодом збiльшився на 2 195 688,23 грн. Кадрова полiтика ПАТ КБ
"ЄВРОБАНК" направлена на органiзацiю ефективної роботи персоналу, вiд дiяльностi
якого залежить виконання поставлених завдань i досягнення цiлей Банку. Органiзацiйна
структура банку постiйно вдосконалюється з метою оптимiзацiї витрат, покращення
управлiння всiма напрямами дiяльностi, пiдвищення персональної вiдповiдальностi за
прийняття рiшень на будь-якому рiвнi управлiння. Високий рiвень квалiфiкацiї
працiвникiв забезпечується за допомогою ретельного пiдбору висококвалiфiкованих
спецiалiстiв, регулярної перевiрки рiвня професiоналiзму банкiвського персоналу,
розробки i реалiзацiї вимог щодо рiвня необхiдних знань, вмiнь i навичок по кожнiй
посадi.
Складовою частиною кадрової полiтики Банку є навчання та пiдвищення квалiфiкацiї
персоналу через участь в семiнарах, тренiнгах, конференцiях, а також планування кар'єри
спецiалiстiв, оцiнку їхньої дiяльностi, просування, формування керiвникiв iз власного
кадрового резерву працiвникiв. Основними чинниками зростання чисельностi працiвникiв
є розширення пропонованих Банком банкiвських продуктiв та послуг, збiльшення об'єму
операцiй .
1) Найменування об'єднання: ЗАТ "Українська фiнансова мережа"; мiсцезнаходження
об'єднання: 04136, м.Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 1-3; опис З 01.10.2009 р.
процесинговий центр ПрАТ"Українська фiнансова мережа" надає можливiсть ПАТ КБ
"Євробанк" органiзувати унiкальний пакет послуг електронного бiзнесу, що надається
через традицiйнi канали обслуговування - банкомати, термiнали самообслуговування,
POS-термiнали, та через мобiльнi та iнтернет канали. Термiн дiї необмежений.
2) Найменування об'єднання: мiжнародна платiжна система American Express;
мiсцезнаходження об'єднання: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W
9AX, United Kingdom; опис: ПАТ КБ "Євробанк" є розповсюджувачем карт AmEx з
02.09.2010. Термiн дiї необмежений.
3) Найменування об'єднання: фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб; мiсцезнаходження
об'єднання: 01032, Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б; опис: Фонд гарантування
вкладiв фiзичних осiб (ФГВФО) створений на виконання Указу Президента України вiд 10
вересня 1998 року № 996/98. Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує
функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною
метою дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв
банкiв. Термiн дiї необмежений.
4) Найменування об'єднання: Western Union; мiсцезнаходження об'єднання: Western Union
Financial Services, Inc. Corporate Headquarters: 12500 E. Belford Ave, Englewood, CO 80112,
USA;
опис: Компанiя "Western Union" - одна з найбiльших у свiтi мiжнародна система
термiнових грошових переказiв. "Western Union" працює на ринку фiнансових послуг
бiльш нiж 150 рокiв. Сьогоднi, послуги компанiї надаються через мережу з понад 400 000
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пунктiв обслуговування у бiльш нiж 200 країнах та територiях. Мiльйони клiєнтiв у
всьому свiтi довiряють "Western Union" у переказi грошей. Термiн дiї необмежений.
5 ) Найменування об'єднання: Асоцiацiя «УкрСВIФТ»; мiсцезнаходження об'єднання:
04053, м. Київ вул. Обсерваторна, 21-А; опис: Українська Нацiональна група Членiв та
Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї
УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв
мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною
асоцiацiєю з неприбутковим статусом. До складу асоцiацiї входять 138 найбiльших банкiв
та небанкiвських фiнансових установ України, серед яких ПАТ КБ "ЄВРОБАНК". Термiн
дiї необмежений.
6) Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України";
мiсцезнаходження об'єднання: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська
(Червоноармiйська), 72, поверх 13, оф.25; опис: 4 листопада 2011 року було створено нову
асоцiацiю - "Незалежну асоцiацiю банкiв України", основна мета якої полягає у вирiшеннi
будь-яких питань мiж учасниками ринку фiнансiв, спiльному забезпеченнi захисту їх
iнтересiв та вибудовування єдиної лiнiї взаємовiдносин з Нацiональним Банком України
та iншими державними органами. Основною мiсiєю Асоцiацiї є всебiчно сприяти побудовi
стабiльної фiнансової системи України, вирiшенню завдань та проблем банкiвської
системи для збiльшення прибутковостi бiзнесу та розвитку нацiональної економiки.
Термiн дiї необмежений.
7) Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"; мiсцезнаходження
об'єднання: 49000, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30; опис :АУФТ є об'єднанням
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами,
депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Асоцiацiя
здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв об'єднання , створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв, власникiв цiнних паперiв та
iнших учасникiв ринку цiнних паперiв та ринкiв фiнансових послуг. Асоцiацiя сприяє
розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi, забезпечує
провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами
Асоцiацiї. Термiн дiї необмежений.
8) Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД);
мiсцезнаходження об'єднання: 01133 Україна, Київ вул. Щорса, 32-б; опис: Професiйна
асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на фондовому
ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних
депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре
пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi депозитарна дiяльнiсть, та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового
ринку, що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Термiн дiї необмежений.
9) Найменування об'єднання: Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (ранiше - Асоцiацiя
ПФТС) ; мiсцезнаходження об'єднання:Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх);
опис: Асоцiацiя «Фондове Партнерство» створена в лютому 1996 року та є одним iз
об"єднань професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" Термiн дiї
необмежений.
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" протягом 2015 року не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими
органiзацiями, установами та пiдприємствами.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2015 року до Банку
не надходило.
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Облiкова полiтика ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (затверджена рiшенням Спостережної ради
ПАТ КБ “ЄВРОБАНК” протокол № 11 вiд 30.12.2014 року) – це сукупнiсть визначених у
межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються
Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Документ, головною метою якого
є загальна регламентацiя застосованих на практицi в Банку особливостi органiзацiї та
ведення бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та
документообiгу. Положення облiкової полiтики Банку є обов’язковими для безумовного
виконання. Система облiку Банку включає бухгалтерський (фiнансовий), податковий та
управлiнський облiк, якi ґрунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись при
цьому формою та перiодичнiстю розрахунку даних. Облiковий процес складається iз
наступних етапiв: збiр iнформацiї, аналiз кожної операцiї, вiдображення її результатiв на
аналiтичних рахунках, здiйснення процедур бухгалтерського контролю, формування
балансу та складання фiнансових звiтiв. Органiзацiя облiку вимагає оптимального вибору
ступеню, на якому здiйснюється формування тих чи iнших iнформацiйних потокiв для
рiзних складових облiкової системи Банку. Первинна iнформацiя не породжується
облiковою iнформацiєю, вона є продуктом рiзних функцiональних пiдроздiлiв Банку.
Якiсть облiкової iнформацiї зумовлюється, насамперед, якiстю та своєчаснiстю саме
первинної iнформацiї. Метою органiзацiї системи облiку та бухгалтерського контролю в
Банку є: 1) своєчасний, повний та достовiрний облiк усiх операцiй Банку для забезпечення
необхiдною, неупередженою та достовiрною iнформацiєю внутрiшнiх та зовнiшнiх
користувачiв, зацiкавлених у нiй, про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух
грошових коштiв Банку; 2) збереження активiв Банку та контроль за їх якiстю,
обґрунтоване та рацiональне використання грошових коштiв на пiдставi належним чином
оформлених грошово-розрахункових документiв; 3)визначення iснуючих та можливих
операцiйних ризикiв i управлiння ними; 4) адекватнiсть системи бухгалтерського
контролю. Основними завданнями органiзацiї системи облiку Банку є: вiдображення
операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами на пiдставi розрахункових документiв
клiєнтiв, органiв, якi мають право безспiрного списання коштiв, банкiв-контрагентiв,
електронних банкiвських документiв та внутрiшнiх документiв Банку, складених згiдно з
чинним законодавством України, та пiдписаних, вiдповiдно, уповноваженими особами
клiєнтiв, органiв стягнення, банкiв-контрагентiв та Банку; 1) щоденне завершення
(вiдповiдно до чинного законодавства України) та звiряння всiх облiкових процесiв,
регiстрiв та первинних документiв, у тому числi пов’язаних iз надходженням та
перерахуванням коштiв через платiжнi системи, складання щоденного балансу та
перевiрка вiдповiдностi даних аналiтичного облiку синтетичному; 2)достовiрне
вiдображення в облiку i звiтностi руху та використання фiнансових й iнших ресурсiв
Банку, надання об’єктивної i порiвняльної iнформацiї про зобов’язання, активи, резерви,
результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, а також окремих його пiдроздiлiв;
3)складання достовiрної фiнансової, статистичної, податкової та управлiнської звiтностi
встановлених форм; 4)збереження первинних облiкових документiв та регiстрiв
аналiтичного i синтетичного облiку протягом встановлених НБУ термiнiв, збереження
вiдомостей, що згiдно iз Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть” та iншим
чинним законодавством України становлять банкiвську та\або комерцiйну таємницю.
Облiкова полiтика Банку побудована на таких принципах бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi: повне висвiтлення - означає, що усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на
рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв; фiнансова звiтнiсть повинна
мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може
впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; безперервнiсть – оцiнка активiв та
зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що Банк є безперервно дiючим i
залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Якщо Банк планує скоротити
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масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах; обачнiсть означає застосування в облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не
завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; нарахування та
вiдповiднiсть доходiв i витрат – статтi доходiв та витрат враховуються та оцiнюються в
перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, коли були отриманi або
сплаченi кошти. При цьому використовуються методи нарахування та вiдповiдностi.
Метод нарахування передбачає, що сплата платежiв або отримання коштiв буде
здiйснюватися у майбутньому. Таким чином, всi доходи та витрати, що належать до
звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi. Метод вiдповiдностi полягає в тому,
що витрати та доходи, пов’язанi з цими витратами, визнаються в бухгалтерському облiку
в один i той самий звiтний перiод для визначення фiнансового результату цього перiоду;
послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики;
змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових
звiтах. Цi принципи застосовуються за умов: якщо фiнансовий результат операцiї,
пов’язаної з наданням або отриманням послуг може бути досить точно оцiнений; якщо
доходи або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi (за дебетом у разi
доходу i за кредитом - у разi витрат). Цi умови вважаються виконаними, якщо: є договiр
про надання (отримання) послуг, який має юридичну силу; є документи, якi
пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг, а саме: акт прийманняпередачi, акт виконаних робiт, платiжна вимога-доручення, накладна. За цих умов доходи
та витрати за операцiєю з надання (отримання) послуг визнаються в бухгалтерському
облiку по мiрi їх надання (отримання). автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають
бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств),
у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у
фiнансовiй звiтностi Банку. Активи - це контрольованi ресурси, що виникли в результатi
минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних
вигiд у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок
минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення
ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди; превалювання сутностi над формою операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та
економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; iсторична (фактична)
собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетнi за вартiстю їх придбання чи
виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей,
мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Забороняється взаємний залiк активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат, як в
бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредитiв, депозитiв та iншої
кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб;
кредитiв, депозитiв та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi одних i тих же
юридичних та фiзичних осiб, що враховуються в рiзних валютах та з рiзними термiнами
погашення; кредитiв, що наданi пiд заставу депозиту; витрат на виплату процентiв та
доходiв у виглядi процентiв тiєї ж самої юридичної особи.Банк оцiнює наданi (отриманi)
кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд час первiсного визнання включає за
справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з
iнiцiюванням кредитiв або вкладiв (депозитiв). Пiд час розрахунку ефективної ставки
вiдсотка беруться до уваги також комiсiї, що є невiд’ємною частиною доходу (витрат)
фiнансового iнструменту, незалежно вiд моменту їх отримання згiдно з умовами договору.
Кредити, вклади (депозити) пiсля первiсного визнання Банк має оцiнювати за
амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Справедливою
вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна операцiї (тобто
справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв). Для визначення справедливої
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вартостi кредитiв та вкладiв (депозитiв), застосовуючи метод оцiнювання дисконтування
грошових потокiв. Процентний дохiд за фiнансовими iнструментами має визнаватися iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. При застосуваннi методу ефективної
ставки вiдсотка, Банк в цiлому амортизує всi комiсiї, винагороди, що отриманi або
сплаченi, а також операцiйнi витрати, iншi премiї та дисконти, що включаються в
розрахунок ефективної ставки вiдсотка протягом строку дiї фiнансового iнструменту.
Проте можливо використовувати i бiльш короткi строки амортизацiї в тому разi, якщо це
перiод, до якого вiдносяться комiсiї, вiдсотки, якi отриманi або сплаченi, операцiйнi
витрати, а також премiї i дисконти. Це найбiльш актуально тодi, коли змiнна складова, до
якої вiдносяться комiсiї, вiдсотки, якi отриманi або сплаченi, операцiйнi витрати, премiї i
дисконти, будуть переоцiненi у вiдповiдностi iз ринковими ставками до очiкуваного
строку погашення iнструменту. В такому випадку, вiдповiдний перiод амортизацiї є
перiодом до наступної дати переоцiнки. Ефективна ставка вiдсотка використовується в
Банку для: оцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, а саме кредитiв (крiм кредитiв «овердрафт» та «овернайт», вiдновлювальних
кредитних лiнiй), строкових вкладiв (депозитiв), боргових цiнних паперiв; визнання
процентних доходiв та витрат за вказаними фiнансовими iнструментами (в т. ч. для
розрахунку амортизацiї дисконту/премiї); визначення справедливої вартостi подiбної
фiнансової iнвестицiї; дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв у разi
зменшення корисностi фiнансових активiв. Порядок застосування та визначення
ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими iнструментами Банку регламентується чинною
Методикою визначення ефективної ставки вiдсотка в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи щодо впровадження в Банку ефективної ставки
вiдсотка та проведення розрахункiв оцiнки фiнансових iнструментiв покладено на
вiдповiднi служби фрон-офiсу Банку. Служби бухгалтерського облiку Банку забезпечують
правильне вiдображення за рахунками бухгалтерського облiку iнформацiї про операцiї
Банку щодо яких застосовується ефективна ставка вiдсотка. Активи i зобов’язання Банку
повиннi бути оцiненi так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали
можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. У
цьому Положеннi пiд термiном “методи оцiнки” розумiється не тiльки грошова вартiсть,
за якою актив (зобов’язання) враховується в балансi Банку, а й реальна можливiсть
повернення вкладених у даний актив коштiв та одержання вiдповiдних доходiв у
визначенi строки. У залежностi вiд стану активу та фiнансового стану контрагента за
вiдповiдною операцiєю такий актив визнається за категорiями якостi i пiд нього
формується резерв для вiдшкодування можливих втрат. До матерiальних оборотних i
необоротних активiв, що не приносять доходу, зокрема тих, якi не використовуються в
основнiй дiяльностi, вживаються заходи щодо їх реалiзацiї, переоцiнки тощо. Вартiсть
активiв може змiнюватись внаслiдок коливання ринкових цiн, курсiв iноземних валют,
фiзичного та морального зносу, iнших об’єктивних факторiв. Банк проводить переоцiнку
окремих статей активiв до їх справедливої (ринкової) вартостi у порядку, визначеному
чинним законодавством та внутрiшнiми документами Банку. Примiтка 4.10. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв. У 2015 роцi Банком застосовувався метод врахування всiх
кредитних операцiй (далi – «кредит») за балансовою вартiстю з врахуванням отриманих
комiсiй на рахунки неамортизованого дисконту/рахунки доходiв вiдповiдно до облiкової
полiтики Банку на 2015 рiк.Балансова вартiсть визначалась Банком як вартiсть, за якою
актив та/або зобов'язання вiдображалися в балансi та складалися з основної суми боргу,
нарахованих процентiв та неамортизованої або премiї або дисконту.Процентнi доходи i
витрати нараховувались за номiнальною процентною ставкою та вiдображалися за
рахунками з облiку нарахованих доходiв. Процентнi доходи визнавалися Банком iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка та визначалися як добуток амортизованої
собiвартостi на ефективну ставку вiдсотка. Якщо реальнi значення та строки потокiв
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грошових коштiв були вiдмiннi вiд запланованих, то на дату балансу вони коригувалися
на балансову вартiсть кредиту, тобто враховувалися за амортизацiйною собiвартiстю.
Амортизована собiвартiсть - це вартiсть, за якою оцiнювався фiнансовий актив/ фiнансове
зобов'язання та яка складалася iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення
основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої
рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням
ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення
корисностi. Амортизацiя дисконту проводилась щомiсячно iз застосуванням
прямолiнiйного методу списання. Проценти за користування кредитом нараховувалися
банком щомiсячно в розмiрi, передбаченому кредитним договором. При визначеннi
кiлькостi днiв користування кредитом дата видачi та дата погашення кредиту рахуються
як один день (враховується перший день користування кредитом i не враховується
останнiй день користування кредитом). Нарахованi проценти вiдображалися в балансi
банку в тому ж перiодi, за який вони нарахованi. Кредити у Балансi банку вiдображалися
як рiзниця мiж сумою основного боргу по кредиту, рахункiв неамортизованого дисконту i
резерву на потенцiйнi збитки. До заборгованостi за кредитними операцiями, що
становлять кредитний портфель банку, належать: строковi депозити, якi розмiщенi в
iнших банках, та прострочена заборгованiсть за ними; кредити, якi наданi iншим банкам,
та прострочена заборгованiсть за ними; кредити суб’єктам господарювання у поточну
дiяльнiсть, в iнвестицiйну дiяльнiсть; кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть i на поточнi
потреби, якi наданi фiзичним особам; кредити овердрафт, якi наданi суб’єктам
господарювання та фiзичним особам; гарантiї та авалi, що наданi клiєнтам; зобов’язання з
кредитування, якi наданi банкам та клiєнтам i за якими Банк несе кредитний ризик.
Загальна заборгованiсть за кредитними операцiями становить валовий кредитний ризик
для кредитора. Банк створював та формував резерви для вiдшкодування можливих втрат
на повний розмiр чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на
вiдповiдний коефiцiєнт резервування, за всiма видами кредитних операцiй у нацiональнiй
та iноземних валютах. Резерв пiд кредитнi ризики формується в тiй валютi, у якiй
враховується заборгованiсть. Резерв пiд кредитнi ризики використовується лише для
покриття збиткiв за непогашеною позичальниками заборгованiстю за кредитними
операцiями за основним боргом, стягнення якої є неможливим. Банк здiйснював
розрахунок резервiв пiд прострочену заборгованiсть (з урахуванням строкiв погашення
боргу за кредитними операцiями) протягом мiсяця, у якому було здiйснено кредитну
операцiю (або укладено угоду на її здiйснення). Формування резервiв банк здiйснював
щомiсяця в повному обсязi незалежно вiд розмiру його доходiв, за групами ризику
вiдповiдно до сум фактичної кредитної заборгованостi за станом на перше число мiсяця,
наступного за звiтним. Загальний принцип формування страхового резерву пiд кредитнi
операцiї полягав в повному розформуваннi страхового резерву пiд кредитнi операцiї за
попередню звiтну дату i формування страхового резерву пiд кредитнi операцiї у розмiрi,
зазначеному у вiдповiдному Звiтi розрахунку страхового резерву на звiтну дату. Вартiсть
кредиту корегувалась Банком сумою сформованих резервiв пiд кредитнi ризики. Для
розрахунку резерву пiд кредитнi ризики Банк здiйснював класифiкацiю кредитного
портфеля за кожною кредитною операцiєю окремо залежно вiд фiнансового стану
позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованостi та з
урахуванням рiвня забезпечення кредитної операцiї вiдповiдно до вимог Постанови
Правлiння НБУ вiд 25.01.2012 за № 23 «Положення про порядок формування та
використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями». Класифiкацiя кредитного портфеля проводилась тiльки на
iндивiдуальнiй основi. Процедура знецiнення фiнансових активiв в 2015 р. визначалась
через пониження категорiї ризику кредитної операцiї. Категорiя ризику кожної кредитної
операцiї затверджувалась щомiсячно i залежала вiд: Фiнансового стану позичальника;
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Якостi обслуговування боргу. Знецiненi активи корегувались сумою сформованого
Банком резерву пiд вiдповiдну кредитну операцiю. Рiшення щодо категорiї ризику
кредитної операцiї, розрахункової суми резервiв затверджувалося щомiсячно Кредитним
комiтетом Банку. Оцiнка фiнансового стану позичальникiв – юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприємцiв та емiтентiв цiнних паперiв, якi знаходяться в заставi банку пiд
кредитнi операцiї, проводилась вiдповiдно до вимог Методики оцiнки фiнансового стану
юридичних осiб у Банку. Для позичальникiв юридичних осiб оцiнка фiнансового стану
проводилась за даними фiнансової звiтностi (бухгалтерський баланс (ф.1) та звiт про
фiнансовi результати (ф.2)), зважених на статистичнi данi щодо нормативних значень
показникiв з врахуванням виду дiяльностi, в якiй працює клiєнт (код секцiї КВЕД), з
врахуванням грошових потокiв позичальника за звiтний перiод, для фiзичних осiб –
пiдприємцiв - на пiдставi Декларацiї про доходи або звiту суб’єкта малого пiдприємництва
– фiзичної особи - платника єдиного податку, руху грошових коштiв на його рахунках/по
касi. При розрахунку оцiнки фiнансового стану цих категорiй позичальникiв
враховувались також об’єктивнi та суб’єктивнi фактори дiяльностi пiдприємства
(пiдприємця). Оцiнка фiнансового стану емiтентiв цiнних паперiв проводилась тiльки на
пiдставi даних його офiцiйної фiнансової звiтностi (бухгалтерський баланс пiдприємства
(ф.№1), звiт про фiнансовi результати дiяльностi (ф.№2) з врахуванням додаткових
показникiв вiдповiдно до вимог Положення про порядок формування та використання
резервiв за цiнними паперами Банку. Оцiнка фiнансового стану позичальникiв банку та
емiтентiв цiнних паперiв проводилась: для позичальникiв юридичних осiб — не рiдше нiж
1 раз на 3 мiсяцi (за винятком пiдприємств сiльського господарства); для пiдприємств
сiльського господарства, фермерських господарств — 1 раз на рiк; для емiтентiв цiнних
паперiв, якi знаходяться в заставi банку — перед прийняттям цiнних паперiв в заставу та в
разi суттєвого зниження справедливої вартостi цiнних паперiв, що знаходяться в заставi
Банку, вiд їх номiнальної вартостi.
Якiсть обслуговування боргу позичальниками визначалась щомiсячно вiдповiдно до вимог
Постанови Правлiння НБУ вiд 25.01.2012 за № 23 “Положення про порядок формування
та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями” та Методики оцiнки фiнансового стану юридичних
осiб у Банку. Банком в 2015 роцi проводились операцiї щодо вiдкриття, авiзування,
супроводження, виконання та закриття документарних акредитивiв для клiєнтiв. Облiк
коштiв акредитива здiйснюється Банком на вiдповiдному позабалансовому рахунку
№9802 «Акредитиви до виконання». Операцiї з гарантiями є одним iз видiв комерцiйної
дiяльностi Банку. Банк надавав гарантiї в нацiональнiй та в iноземнiй валютi на пiдставi
лiцензiї Нацiонального банку України. Банк надавав наступнi види банкiвських гарантiй: гарантiї забезпечення конкурсних торгiв; - гарантiї повернення авансового платежу; гарантiї виконання зобов’язань за контрактом. Банк надавав покритi i не покритi гарантiї,
а також забезпеченi гарантiї. Банк приймав в якостi забезпечення по Гарантiях грошовi
кошти, рухоме та нерухоме майно, майновi права тощо. Наданi банком гарантiї
облiковуються як фiнансовi зобов’язання за позабалансовими рахунками груп 900
«Гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам» i 902 «Гарантiї, що
наданi клiєнтам» залежно вiд контрагентiв та виду гарантiї до дати їх виконання або
закiнчення строку дiї. Гарантiї, якi наданi iншим банкам як забезпечення сум отриманих
клiєнтами-позичальниками кредитiв, облiковуються як гарантiї, що наданi клiєнтам. У разi
надання гарантiї для забезпечення кредитного ризику банк може вимагати вiд контрагента
надання контргарантiї. Банк, що надає контргарантiю, облiковує її за позабалансовими
рахунками 9000 “Гарантiї, що наданi банкам”, 9020 “Гарантiї, що наданi клiєнтам”. У разi
отримання банком гарантiй з пов’язаною гарантiєю, наданою iншому контрагенту, такi
гарантiї облiковуються за вiдповiдними рахунками отриманих контргарантiй. Операцiї з
надання гарантiй як забезпечення оплати векселiв, надання поручительств, iндосаментiв
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облiковуються за рахунком 9020 “Гарантiї, що наданi клiєнтам”. Кошти, отриманi як
покриття гарантiї, враховуються на рахунках: 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктiв
господарювання», 2622 «Кошти в розрахунках фiзичних осiб». Отримане забезпечення пiд
наданi гарантiї враховується на вiдповiдних рахунках 95 класу Плану рахункiв. Банк за
наданими гарантiями отримував комiсiйнi доходи та облiковував їх за рахунком 6118
«Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiєнтами». Якщо є ймовiрнiсть того,
що банк буде змушений платити за наданими зобов’язаннями, Банк формує резерв на
суму наданої гарантiї. У разi виконання Банком зобов’язань за наданими гарантiями
сплачена сума вiдображається за рахунками для облiку резервiв за виданими
зобов’язаннями. Одночасно суми гарантiй списуються з позабалансових рахункiв. За
виконаними гарантiями банк отримує процентнi доходи за перiод з дати сплати коштiв до
їх повернення. За операцiями надання гарантiй Банк формує резерви згiдно «Положення
про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними банкiвськими операцiями» постанови Правлiння НБУ вiд
25.01.2012 № 23 iз змiнами та доповненнями та внутрiшнiми положеннями банку. Суми
зобов'язань за наданими гарантiями/контргарантiями списуються з позабалансових
рахункiв груп 900 та 902 за умови припинення зобов'язань Банку за
гарантiєю/контргарантiєю. Суми вимог за отриманими Банком гарантiями/
контргарантiями списуються з позабалансових рахункiв групи 901 за умови припинення
зобов'язань контрагента за наданою гарантiєю/контргарантiєю. Зобов'язання Банку за
наданою гарантiєю/контргарантiєю або зобов'язання контрагента за наданою Банку
гарантiєю/ контргарантiєю припиняються внаслiдок настання однiєї з таких обставин:
повернення до Банку оригiналу гарантiйного/контргарантiйного листа; отримання Банком
вiд бенефiцiара/банка-гаранта належним чином оформленого листа або повiдомлення
засобами телекомунiкацiйного зв'язку про зняття вiдповiдальностi за
гарантiєю/контргарантiєю; погашення Банком зобов'язань за гарантiєю/контргарантiєю
шляхом сплати вiдповiдної суми; закiнчення термiну дiї гарантiї/контргарантiї
(гарантiя/контргарантiя втрачає чиннiсть наступного робочого дня пiсля закiнчення
обумовленого термiну її дiї). Примiтка 4.17. Основнi засоби - 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 соцiальнокультурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.
Матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує 6000 гривень та термiном служби бiльше
одного року вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв. Облiк основних
засобiв проводиться банком згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд
20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями. Основнi засоби оприбутковуються за
первiсною вартiстю (вартiстю придбання), яка включає всi витрати з їх придбання.
Основнi засоби облiковуються на балансi банку за їх первiсною вартiстю, яка включає всi
витрати, що пов‘язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в
експлуатацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв, що облiковуються на балансi банку
збiльшується на вартiсть витрат таких як модернiзацiя, модифiкацiя, доустаткування,
дообладнання, реконструкцiя та iнше, якi призводять до збiльшення економiчних вигод
банку що очiкуються у майбутньому вiд використання об’єктiв основних засобiв. При
цьому залишкова вартiсть основних засобiв банку зменшується при частковiй лiквiдацiї
об’єкта основних засобiв. Всi основнi зобов'язання оцiнюються окремо i вiдображаються в
розгорнутому виглядi. Вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв, малоцiнних i
швидкозношуваних предметiв, сировини, матерiалiв, устаткування, придбаних за iноземну
валюту, оцiнюється в грошовiй одиницi України в сумi, обчисленiй за офiцiйним
валютним курсом на дату здiйснення операцiї (дату визнання активу); Основнi засоби
придбанi в iноземнiй валютi оцiнюються на звiтну дату, а у разi змiни валютного курсу 36
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переоцiнюються. Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу його
подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зниження корисностi. Облiк сум
капiтальних iнвестицiй за придбаними основними засобами не введеними в експлуатацiю
здiйснюється на балансовому рахунку 4430. Примiтка 4.18. Нематерiальнi активи – це
немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, не є утримуваними грошима та
активами, що мають бути отриманi у фiксований або визначенiй сумi грошей та можуть
бути iдентифiкованi Банком з метою використання в своїй дiяльностi. Нематерiальнi
активи Банку облiковуються згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд
20.12.2005 № 480, iз змiнами та доповненнями. Нематерiальнi активи облiковуються на
балансi банку за їх первiсною вартiстю, яка включає в себе всi витрати, що пов‘язанi з
придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. Пiсля
первiсного визнання об’єкта нематерiальних активiв його подальший облiк здiйснюється
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зниження корисностi.
Придбанi (виготовленi) нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка
складається iз фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при
якому вони придатнi для використання вiдповiдно до запланованої мети. Станом на кiнець
дня 31 грудня 2015 року на балансi Банку знаходяться права на користування майном
(програмне забезпечення) в сумi 4339 тис. грн., права на володiння веб-сайтом Банку в
сумi 87 тис. грн. та права на комерцiйнi позначення в сумi 68 тис. грн. Станом на кiнець
дня 31 грудня 2015 року вiдсутнi договори про придбання в майбутньому нематерiальних
активiв. Примiтка 4.19. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає
лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем. Облiк оперативного лiзингу здiйснюється
вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв та нематерiальних
активiв банкiв України вiд 20.12.2005 №480. Оперативний лiзинг – це господарська
операцiя, що передбачає передачу лiзинго-отримувачу права користування матерiальними
цiнностями, що належать лiзингодавцю, на строк, не бiльший строку їх повної амортизацiї
з обов'язковим поверненням таких матерiальних цiнностей лiзингодавцю. При цьому
матерiальнi цiнностi на протязi всього строку дiї договору лiзингу залишаються власнiстю
лiзингодавця. Облiк основних засобiв, переданих в оперативний лiзинг, ведеться
лiзингодавцем на рахунку № 4500 "Iншi необоротнi матерiальнi активи” або № 4300
“Нематерiальнi активи”. Лiзингодавець протягом строку оренди нараховує за
встановленими нормами амортизацiю на повне вiдновлення основних засобiв, переданих в
оперативний лiзинг. Якщо за умовами договору лiзингоотримувачем здiйснюється
реконструкцiя, модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання об'єкта лiзингу, то
вартiсть фактично проведених завершених полiпшень такого об’єкта враховується на
балансi лiзингоотримувача по рахунку № 4500 "Iншi необоротнi матерiальнi активи” та
амортизуються протягом строку оренди. Банк є лiзингоодержувачем за договорами не
вiдмовного оперативного лiзингу (службовi примiщення Банку, оренда автомобiлiв). Банк
надає в оперативний i фiнансовий лiзинг основнi засоби. Примiтка 4.20. Фiнансовий
лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем. Облiк
фiнансового лiзингу здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
основних засобiв та нематерiальних активiв банкiв України вiд 20.12.2005 №480.
Фiнансовий лiзинг – це господарча операцiя, що передбачає придбання лiзингодавцем
матерiальних цiнностей за замовленням лiзингоотримувача з наступною передачею
лiзингоотримувачу права користування такими матерiальними цiнностями з обов'язковою
передачею права власностi на такi матерiальнi цiнностi лiзингоотримувачу. При цьому
матерiальнi цiнностi на протязi всього строку дiї договору лiзингу залишаються власнiстю
лiзингодавця. Термiн фiнансового лiзингу повинен бути не менший строку, за який
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амортизується 60% вартостi об’єкта лiзингу, визначеної в день укладення договору.
Платежi за лiзинг – це фiксована загальна сума, що мiстить амортизацiйнi вiдрахування
вiд вартостi обладнання, що орендується, плату за довгостроковий кредит, суму
комiсiйної винагороди лiзингодавцю i плату за наданi додатковi послуги за лiзинговою
угодою. Витрати лiзингоодержувача, що пов'язанi з оформленням договору про
фiнансовий лiзинг (оренду), включаються до вартостi активу пiд час його первiсного
визнання. Договiрна вартiсть активу на початку оренди включаються до складу основних
засобiв лiзингоотримувача. Фiнансовi витрати розраховуються на актуарнiй основi i
розподiляються на всi перiоди оренди, з тим щоб забезпечити постiйний рiвень
вiдрахувань вiд залишку неповернутої суми. Облiк об’єкту фiнансового лiзингу
здiйснюється на балансовому рахунку № 4400 та за кредитом рахунку № 3615
“Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою)”. Станом на 31 грудня
2015 року у Банку вiдсутнi об’єкти фiнансового лiзингу (оренди). Основнi засоби
отриманi в фiнансовий лiзинг, вiдображаються лiзингоотримувачем в сумi, погодженiй
сторонами (згiдно угоди). Аналiтичний облiк за рахунками фiнансового лiзингу ведеться
разом по всiм лiзингодавцям. Лiзингоодержувач протягом перiоду очiкуваного
використання активу нараховує амортизацiю основних засобiв, отриманих у фiнансовий
лiзинг. Для розрахунку амортизацiйних вiдрахувань використовується прямолiнiйний
метод нарахування з щомiсячним вiднесенням на витрати банку. Нарахування
амортизацiйних вiдрахувань за об’єктом фiнансового лiзингу здiйснюється прямолiнiйним
методом. Примiтка 4.30. Банк є платником податку на прибуток на загальних пiдставах,
згiдно Податкового кодексу України (далi – ПКУ). Ставка податку на прибуток складає
18% вiд прибутку до оподаткування. Сума податку на прибуток банку за звiтний 2015 рiк
визначалася у вiдповiдностi до норм ПКУ. При цьому за результатами 2015 року в
податковому облiку збиток вiд усiх видiв дiяльностi 2 495 тис. грн. В той же час за
результатами фiнансового облiку у 2015 роцi отримано прибуток у розмiрi 427 тис. грн.
Причина – рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ПКУ (в частинi амортизацiї основних
засобiв та нематерiальних активiв, врахуваннi вiд’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих податкових (звiтних) рокiв, загального фiнансового результату вiд операцiй з
продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та перерахунком резервiв вiд
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями). Розрахунок
вiдстрочених податкових зобов’язань та вiдстрочених податкових активiв банку
проведений на виконання вимог наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 №
353 «Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок на прибуток» та
постанови Правлiння НБУ вiд 17.03.2009 № 140 «Iнструкцiї про порядок вiдображення в
бухгалтерському облiку банками України поточних i вiдстрочених податкових активiв та
податкових зобов’язань». Вiдстроченi податковi зобов’язання вiдображено у статтi
Вiдстроченi податковi зобов’язання Звiту про фiнансовий стан (Баланс). Витрати на
податок на прибуток вiдображено у статтi Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток Звiту про фiнансовий стан (Баланс) та у таблицi 32.1, примiтки 32. Дебiторська
заборгованiсть та зобов’язання за податком на прибуток вiдображенi у статтях
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток та Зобов’язання щодо
поточного податку на прибуток Звiту про фiнансовий стан (Баланс), вiдповiдно. Примiтки
37. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань. За звiтний перiод банком не здiйснювався
взаємозалiк активiв i зобов’язань балансу. Примiтка 4.35 Визнання доходiв i витрат.
Бухгалтерський облiк доходiв та витрат банку здiйснювався у вiдповiдностi до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 15 “Доходи”, затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 29.11.99 № 290, Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат
банкiв України, затверджених постановою Правлiння НБУ вiд 18.06.2003 № 255 та iнших
нормативно-правових актiв НБУ. Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та
вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку якщо виконуються такi умови: щодо активiв
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та зобов’язань – є реальна заборгованiсть (процентнi доходи/витрати), щодо наданих
(отриманих) послуг – фiнансовий результат може бути точно оцiнений, та при цьому є
договiр про надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують повне
(часткове) надання їх (комiсiйнi доходи/витрати, результат торговельних операцiй,
адмiнiстративнi витрати). Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi
(операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової) банку.
Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї банку.
Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. Якщо
доходи (витрати) отриманi (сплаченi) на дату балансу, то Банк може не вiдображати їх за
рахунками нарахованих доходiв i витрат. За умови визнання доходiв i витрат у межах
звiтного перiоду без вiдображення їх за рахунками нарахованих доходiв (витрат) Банк
застосовує внутрiшнiй контроль за нарахованими та отриманими доходами.
Вiдповiдальнiсть за повноту отримання доходiв несуть керiвники структурних пiдроздiлiв,
якi супроводжують вiдповiднi операцiї Банку. Основною вимогою до фiнансової звiтностi
Банку щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим
(визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв, (витрати
визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi). Розрахунковим перiодом для застосування принципу вiдповiдностi
є календарний мiсяць, тобто вiдповiднiсть витрат, що здiйсненi Банком, заробленим
доходам оцiнюється за результатами дiяльностi за мiсяць. Доходи i витрати, що
виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими
документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Банк
визнає за операцiями з акцiонерами у складi капiталу прибуток або збиток на суму рiзницi
мiж справедливою вартiстю фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань та вартiстю
договору пiд час первiсного визнання, якщо процентнi ставки за фiнансовими активами
або фiнансовими зобов’язаннями є вищими або нижчими, нiж ринковi. Проценти
визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи
з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. Отриманi доходи,
якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковувались банком як вiдстроченi (балансовий
рахунок № 3600 “Доходи майбутнiх перiодiв”). Доходи визнаються в бухгалтерському
облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або пiдлягають отриманню. У
разi вiдстрочення платежу, унаслiдок чого виникає рiзниця мiж справедливою вартiстю та
номiнальною сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, якi пiдлягають отриманню за
наданi послуги та iншi активи, така рiзниця визнавалась доходом у виглядi процентiв.
Процентнi доходи (витрати) - доходи (витрати), отриманi (сплаченi) банком за
використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що заборгованi банку (залученi
банком), суми яких обчислюються пропорцiйно часу iз застосуванням ефективної ставки
вiдсотка. Витрати звiтного перiоду визнавались i оцiнювались в момент зменшення
активу, або збiльшення зобов’язання, що приводило до зменшення власного капiталу при
умовi, що цi витрати досить точно оцiненi. Витрати що вiдносились до звiтного перiоду
вiдображались в цьому ж перiодi, незалежно вiд того, коли сплаченi кошти. Здiйсненi
витрати та платежi, якi належали до майбутнiх перiодiв, облiковувались, як вiдстроченi
витрати (балансовий рахунок № 3500 “Витрати майбутнiх перiодiв”). Облiк доходiв та
витрат здiйснювався наростаючим пiдсумком з початку року. Залишки за рахунками
доходiв та витрат закрились в кiнцi року в кореспонденцiї з рахунками капiталу банку.
Доходи i витрати Банку нараховувались та вiдображались у бухгалтерському облiку не
рiдше одного разу на мiсяць за кожною операцiєю (договором) окремо незалежно вiд
перiодичностi нарахувань (розрахункiв), яка вказана в договорi з контрагентом.
Нарахованi доходи облiковувались на рахунках нарахованих доходiв до строку їх
погашення, передбачених угодою, а при непогашеннi боржником заборгованостi,
наступного робочого дня несплачена сума переносилась на вiдповiднi рахунки з облiку
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прострочених нарахованих доходiв класiв 1, 2, 3. Нарахування процентних доходiв i
витрат за номiнальною ставкою здiйснюється пропорцiйно сумi активу чи зобов’язання та
кiлькостi днiв, протягом яких iснували такi активи чи зобов’язання та кiлькостi днiв,
протягом яких iснували такi активи чи зобов’язання. За методом «факт/факт» (фактична
кiлькiсть днiв у мiсяцi та роцi) нараховувались, як правило, витрати банку та проценти по
мiжбанкiвських операцiях (кредити, депозити), за методом «факт/360» (фактична кiлькiсть
днiв у мiсяцi та умовно в роцi-360) нараховувались доходи банку. Проценти на вклад
(депозит), залучений вiдповiдно до договору банкiвського вкладу (депозиту),
нараховуються вiд дня, наступного за днем надходження до Банку грошових коштiв, до
дня, який передує поверненню грошових коштiв або списанню з вкладного (депозитного)
рахунку вкладника з iнших пiдстав. Проценти за вкладами на вимогу нараховувались
вiдповiдно до умов укладеного договору. За вкладами (депозитами) овернайт,
розмiщеними Банком в iншому банку, проценти нараховуються вiдповiдно до умов
договору. Облiк нарахування процентних доходiв (витрат) здiйснювався щомiсячно (окрiм
нарахування вiдсоткiв по кредитах “овердрафт”, “овернайт” (щоденно) в останнi три
робочi днi мiсяця та акумулювався на окремому аналiтичному рахунку нарахованих
процентiв. Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi
вiдображались за рахунками класiв 6 i 7 у нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами
гривнi до iноземних валют на дату їх визнання з використанням рахункiв валютної позицiї
групи 380 "Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв". Облiк
нарахованих доходiв i витрат в iноземнiй валютi здiйснювався в її номiналi на рахунках 1,
2, 3 класу. Подальша переоцiнка нарахованих доходiв i витрат здiйснювалась в
кореспонденцiї з аналiтичним рахунком “результат переоцiнки рахункiв у iноземнiй
валютi та банкiвських металах” балансового рахунку 6204 “Результат вiд торгiвлi
iноземною валютою та банкiвськими металами”. Нарахування доходiв у бухгалтерському
облiку припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема:
припинення зобов’язання (глава 50 Цивiльного кодексу України); визнання боржника
банкрутом (Закону України “Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
його банкрутом”); за мiжбанкiвськими кредитами – з дати прийняття рiшення Правлiнням
Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та призначення
лiквiдатора банку; закiнчення строку позовної давностi; визнання заборгованостi за
кредитною операцiєю безнадiйною, списання її за рахунок сформованих спецiальних
резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, та перенесення на
позабалансовий облiк. Заборгованiсть за доходами Банку, визнана безнадiйною до
отримання, пiдлягає списанню за рахунок сформованих спецiальних резервiв. Протягом
2015 року Банком не проводилось списання нарахованої комiсiї за рахунок сформованого
резерву. Станом на 31 грудня 2015 року банком отримано (нараховано) доходiв на суму
176 861 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року вiднесено на витрати 176 164 тис. грн.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ Банк визнає процентнi доходи/витрати iз застосуванням
методу ефективної ставки вiдсотка. Банк визнає процентнi доходи i витрати рахунками
процентних доходiв i витрат за класами 6, 7 iз застосуванням методу ефективної ставки
вiдсотка. за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi
грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити на
вимогу) i до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується, для визнання процентних
доходiв Банк застосовує номiнальну процентну ставку.Банк вiдображає нарахованi
проценти за фiнансовими iнструментами за процентною ставкою, яка передбачена
умовами договору (випуску), за рахунками з облiку нарахованих доходiв за класами 1, 2, 3
(з характеристикою рахунка А «активний») та нарахованих витрат (з характеристикою
рахунка П «пасивний»). Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами
здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. Для розрахунку ефективної ставки
вiдсотка визначаються потоки грошових коштiв з урахуванням усiх умов договору за
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фiнансовим iнструментом, у тому числi включаються всi комiсiї та iншi сплаченi або
отриманi сторонами суми, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового
iнструменту. Якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або
очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту, то використовуються потоки грошових
коштiв, що передбаченi вiдповiдним договором, протягом строку дiї договору. Якщо Банк
переглядає попереднi оцiнки сум платежiв та надходжень за фiнансовими iнструментами,
то здiйснює коригування балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового
зобов’язання для вiдображення фактичних та переглянутих попередньо оцiнених
грошових потокiв. Банк визначає суму коригування як рiзницю мiж балансовою вартiстю
фiнансового iнструменту та теперiшньою вартiстю переглянутих попередньо оцiнених
майбутнiх грошових потокiв, дисконтова них за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
цього фiнансового iнструменту. Для фiнансових iнструментiв з плаваючою процентною
ставкою застосовується ефективна ставка вiдсотка, що була розрахована пiд час змiни
номiнальної процентної ставки вiдповiдно до нових умов. Сума коригування визнається як
процентний дохiд або витрати в кореспонденцiї з рахунками для облiку неамортизованого
дисконту/премiї або в кореспонденцiї з рахунками з облiку нарахованих доходiв (витрат)
класiв 1, 2, 3 з характеристикою «активно-пасивнi». Банк визначає процентний дохiд за
фiнансовим активом, за яким визнано зменшення корисностi, як добуток амортизованої
собiвартостi та ефективної ставки, що застосовувалася для дисконтування попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi цього
фiнансового активу. Примiтка 4.36 Переоцiнка iноземної валюти. Бухгалтерський облiк
операцiї в iноземнiй валютi Банк здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi
iноземної валюти, щодо яких установлюється офiцiйний курс гривнi та гривневому
еквiвалентi за офiцiйним курсом. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання
вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз
застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї
(дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). На кожну
наступну пiсля визнання дату балансу: а) усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют
на дату балансу; б) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за
собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до
iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї); в) немонетарнi статтi в
iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в
бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату
визначення їх справедливої вартостi.Пiд час вiдображення операцiй з iноземною валютою,
за балансовими рахунками банком використовувались наступнi курси: а) за офiцiйним
валютним курсом на дату валютування вiдображалась iноземна валюта в подвiйнiй оцiнцi
за номiналом та в гривневому еквiвалентi (доходи та витрати, що нарахованi, отриманi або
сплаченi в iноземнiй валютi; усi зарахування та списання з кореспондентського рахунку,
куплена-продана iноземна валюта, тощо); б) за ринковим курсом гривнi вiдображались в
разi купiвлi-продажу iноземної валюти за гривнi; в) за офiцiйним валютним курсом гривнi
вiдображались на дату нарахування, отримання i сплати доходiв та витрат в iноземнiй
валютi. В звiтi “Баланс” станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року активи та зобов’язання
в iноземнiй валютi вiдображенi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют доведених
Нацiональним банком України. Залишки по рахунках в iноземнiй валютi облiковувались в
балансi на звiтну дату по офiцiйному курсу гривнi до iноземних валют за наступними
валютами: долари США, євро, фунти стерлiнгiв, росiйськi рублi, бiлоруськi рублi, теньґе
(Казахстан), юань женьмiньбi, форинт (Угорщина), польський злотий, канадський долар,
швейцарський франк, австралiйський долар, єна, норвезька крона, шведська крона, чеська
крона, новий iзраїльський шекель, данська крона, турецька лiра. У «Звiтi про фiнансовi
результати» доходи та витрати вiдображаються за офiцiйним валютним курсом гривнi до
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iноземних валют на дату нарахування, отримання i сплати вiдповiдних доходiв та витрат в
iноземнiй валютi. Переоцiнка (перерахунок гривневого еквiвалента залишкiв iноземної
валюти) усiх монетарних статей в iноземнiй валютi здiйснювались банком пiд час кожної
змiни офiцiйного валютного курсу. При цьому до монетарних статей вiдносились статтi
балансу про грошовi кошти, а також про такi активи й зобов’язання, якi будуть отриманi
або сплаченi у фiксованiй (або визначенiй) сумi грошей або їх еквiвалентiв. До
немонетарних статей вiдносились iншi, нiж монетарнi статтi балансу. Бухгалтерськi
проводки за обмiнними операцiями здiйснювались з використанням технiчних рахункiв,
якi не несуть економiчного навантаження i використовується для технiчного здiйснення
операцiй – № 3800 “Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв” та №
3801 “Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв”.
Наприкiнцi кожного операцiйного дня суми в гривневому еквiвалентi на технiчних
рахунках 3800 та 3801 дорiвнювали один одному. Рiзниця мiж сумами залишкiв у
гривневому еквiвалентi вiдповiднiй iноземнiй валютi за аналiтичними рахунками 3800 (за
офiцiйним курсом) та 3801 (за курсами договорiв) у розрiзi кодiв iноземної валюти
вiдображались на вiдповiдному аналiтичному рахунку балансового рахунку № 6204
“Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами”, з розподiленням
на реалiзований та нереалiзований результат. Формування фiнансової звiтностi
здiйснювалось без урахування залишкiв за технiчними рахунками 3800 та 3801. Для
переоцiнки позабалансових операцiй в iноземнiй валютi використовувався технiчний
рахунок 9920 “Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими
металами”. Полiтика керiвництва банку щодо ризику збиткiв внаслiдок змiни курсу
iноземної валюти виражена у заходах, спрямованих на мiнiмiзацiю зазначеного ризику:
щоденне вивчення попиту та пропозицiї готiвкової валюти, аналiз змiн валютних курсiв,
встановлених Нацiональним банком України i ринкових валютних курсiв та встановлення
таких курсiв купiвлi-продажу валюти, якi сприяють мiнiмiзацiї ризику збиткiв; щоденний
аналiз вiдкритих валютних позицiй, прогнозування та аналiз грошових потокiв в iноземнiй
валютi, прийняття рiшення щодо купiвлi/продажу iноземної валюти, в т.ч. за рахунок
вiдкритої валютної позицiї банку, планування змiни обсягiв та строкiв утримання
вiдкритих валютних позицiй (“закриття” позицiй) в подальшому; щоденний розрахунок
середньозважених валютних курсiв вiдкритих валютних позицiй; ведення облiку
торгового результату валютообмiнних операцiй; аналiз обсягу та структури балансових та
позабалансових статей, якi пiдлягають переоцiнцi в зв’язку зi змiнами поточного
валютного курсу та строкового валютного курсу, балансування активiв i зобов’язань за
видами валют i строками.
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" не має вузько визначеної спецiалiзацiї на певному сегментi
фiнансово-кредитного ринку i є унiверсальним банком за змiстом надання послуг
суб'єктам господарської дiяльностi та приватним клiєнтам. ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" дiє на
пiдставi банкiвської Лiцензiї НБУ № 220 вiд 11.11.2011 року на право на 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. Банк, крiм
надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо: 1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв; 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа; 5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 6) ведення
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реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй); 7) надання
консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
На пiдставi генеральної лiцензiї на право здiйснення валютних операцiй вiд 24.12.2013 №
220-2, Банк здiйснює такi операцiї: неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття
на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; операцiї з
готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi
України; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; вiдкриття кореспондентських рахункiв у
банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та
розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення
iноземної валюти на мiжнародних ринках; торгiвля iноземною валютою на валютному
ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв i агентiв); торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 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". Принциповою позицiєю Банку при обслуговуваннi як корпоративних, так i
приватних клiєнтiв є наступна теза: Банк розробляє та реалiзовує широке коло
банкiвських продуктiв для задоволення максимальної кiлькостi потреб клiєнта у
банкiвському обслуговуваннi, з метою органiзацiї комплексного обслуговування операцiй
клiєнта. При цьому на першому етапi разом з клiєнтом здiйснюється iдентифiкацiя,
формулювання його потреб; на другому етапi розробляється комплексне рiшення для
задоволення цих потреб; на третьому етапi надаються конкретнi банкiвськi продукти.
Тому Банк, i надалi, буде максимально стимулювати розвиток саме комплексного
спiвробiтництва клiєнта з Банком шляхом запровадження таких заходiв: - гнучка тарифна
полiтика при комплексному обслуговуваннi; - розвиток перехресних продажiв як
всерединi одного бiзнесу (корпоративного або приватного), так i мiж напрямками бiзнесiв
- корпоративний бiзнес розглядається як один iз каналiв продаж приватного бiзнесу та
навпаки. Банк, i в подальшому, має намiри здiйснювати заходи щодо розширення своєї
дiяльностi шляхом розширення банкiвської мережi, розробки та впровадження нових
банкiвських продуктiв, якi вiдповiдатимуть потребам та iнтересам клiєнтiв,
користуватимуться попитом на ринку та забезпечать можливiсть максимального
охоплення цiльової аудиторiї банку в кожному iз напрямкiв дiяльностi, як однiєї iз
найважливiших складових росту конкурентоспроможностi та прибутковостi банку.
Протягом останнiх п'яти рокiв Банк здiйснював придбання активiв, пов'язаних з
розширенням своєї дiяльностi - комп'ютерна технiка, засоби зв'язку, транспортнi засоби та
iн. В травнi 2011 року Банк придбав у власнiсть нерухоме майно - офiсне примiщення, що
знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, в якому розмiщується
головний офiс Банку, який забезпечує технологiчне здiйснення банкiвських функцiй та
вiддiлення №1. В подальшому Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання,
пов'язанi з господарською дiяльнiстю.
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Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду:
Кошти в iнших банках з iншими пов'язаними сторони 61 000,00 грн.; Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв: провiдний управлiнський персонал – 826 000,00 грн., асоцiйованi
компанiї – 61 000,00 грн., iншi пов'язанi сторони – 3 480 000,00 грн. Доходи та витрати за
операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 р.: процентнi доходи: провiдний
управлiнський персонал - 187 000,00 грн.; асоцiйованi компанiї – 1 500 00,00 грн.
Комiсiйнi доходи: найбiльшi учасники (акцiонери) банку – 90 000,00 грн.; провiдний
управлiнський персонал - 26 000,00 грн.; асоцiйованi компанiї – 3 000,00 грн.; iншi
пов'язанi сторони – 229 000,00 грн. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними
сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду: гарантiї наданi: iншi пов'язанi сторони 3
480 000,00 грн.
Станом за 31.12.2015 р. балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, в
порiвняннi з початком звiтного року, зменшилась на 3 630,0 тис. грн. та становила 85
976,0 тис.грн. проти 89 606,0 тис.грн. Станом за 31.12.2015 р. незавершенi капiтальнi
вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи зменшились на 1 025,0 тис.грн.
Вкладення в нематерiальнi активи станом за 31.12.2015 року збiльшились на 277,0 тис.
грн. та становили 1 328,0 тис.грн. проти 1 051,0 тис. грн. на початок звiтного року.
Вкладення в основнi засоби, в цiлому, становили 85 976,0 тис.грн. проти 89 606,0 тис. грн.,
зокрема: - вкладення в будiвлi та споруди та передавальнi пристрої зменшилась на 3 515,0
тис. грн. та становить 79 808,0 тис.грн. проти 83 323,0 тис. грн.; - вкладення в машини та
обладнання збiльшилось на 178,0 тис. грн. та становить 1 231,0 тис. грн. проти 1 499,0 тис.
грн.; - вкладення в транспортнi засоби збiльшилось на 120,0 тис. грн. та становлять 436,0
тис.грн. проти 316,0 тис. грн. на початок року; - вкладення в iнструменти, iнвентар (меблi)
збiльшились на 366,0 тис. грн. та склали 1 744,0 тис.грн. проти 1 408,0 тис. грн. - iншi
необоротнi матерiальнi активи збiльшилась на 445,0 тис. грн. та становлять 1 429,0
тис.грн. проти 984,0 тис. грн.;- незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та
нематерiальнi активи зменшились на 1 025,0 тис. грн. В цiлому, в структурi активiв Банку,
станом за 31.12.2015 р. основнi засоби та нематерiальнi активи становлять 85 975,0
тис.грн. проти 89 606,0 тис. грн. В порiвняннi з минулим звiтним перiодом вартiснi
вкладення зменшились на 3 631,0 тис. грн., що обумовлено зменшенням вкладень в
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2015
р. становила 105 870,0 тис. грн., проти балансової вартостi 102 411,0 тис.грн. Сума
нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду склала (19 894,0) тис.грн.

На дiяльнiсть Банку, як i на всю банкiвську сферу України, iстотний вплив мають ризики:
полiтичний, правовий, кредитний, iнвестицiйний, валютний, ризик вiдсоткової ставки,
незбалансованої лiквiдностi, платоспроможностi, операцiйний та iншi. Стан i перспективи
функцiонування фiнансових iнститутiв ринку капiталу мають важливе значення для
нацiональної економiки, тому банкiвська сфера є об'єктом постiйного нагляду i
регулювання з боку державних керiвних органiв. На дiяльнiсть Банку залишається
суттєвим вплив зовнiшнiх ризикiв, пов'язаних з реальною фiнансово - економiчною
ситуацiєю в країнi, чинним законодавством та державним регулюванням дiяльностi
банкiв. На банкiвську систему України впливають монетарна полiтика НБУ, змiна
податкового законодавства, зниження доходiв населення. У пiдтримцi фiнансової
стiйкостi комерцiйного банку зацiкавлений не лише вiн сам, а й банкiвська система країни
в цiлому. Регулювання цього процесу перебуває у центрi управлiнської дiяльностi
Нацiонального Банку України. Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих або
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економiчних обмежень середня.
У звiтному перiодi Банком було сплачено штрафних санкцiй 41 401,69 грн., в тому числi
штрафiв 41 401,00 грн., пенi 0,69 грн.
Банк постiйно оцiнює достатнiсть розмiру капiталу шляхом здiйснення оцiнки якостi усiх
своїх активiв i позабалансових зобов'язань, вiдповiдних коригувань їх вартостi шляхом
формування резервiв, прогнозування розмiру капiталу та оцiнки впливу його змiн на
економiчна нормативи. В 29 травня 2012 року Банк здiйснив докапiталiзацiю за рахунок
збiльшення внескiв до статутного капiталу на 60 млн.грн. за рахунок додаткових внескiв у
виглядi грошових коштiв шляхом додаткового випуску 60 млн. штук простих iменних
акцiй iснуючої номiнальної вартостi 1 гривня кожна i їх розмiщення. В результатi
проведення емiсiї акцiй статутний капiтал банку становить 126,670 млн. грн. Банк
здiйснює управлiння капiталом з метою отримання впевненостi, що вiн буде здатен
функцiонувати, як фiнансова установа, що продовжує свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, максимiзуючи при цьому прибуток акцiонерiв. В Банку прийнята система
управлiння капiталом, яка має три рiвнi: Стратегiчне управлiння капiталом - основнi
принципи стратегiчного управлiння капiталом визначаються в Бiзнес-планi Банку на
наступний фiнансовий рiк. На пiдставi прогнозованої структури капiталу та його розмiру,
необхiдного для пiдтримки дiяльностi Банку з врахуванням характерних йому ризикiв,
визначаються основнi напрямки управлiння капiталом. Тактичне управлiння капiталом здiйснює Правлiння Банку. Правлiння Банку переглядає структуру капiталу. Частиною
такого перегляду є аналiз собiвартостi капiталу та ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Банку.
З метою пiдтримання вiдповiдного розмiру капiталу КУАП вносить на розгляд Правлiння
пропозицiї щодо збiльшення капiталу, внесення змiн в полiтику бiзнесу для переорiєнтацiї
на продукти, що потребують меншого капiталу, зниження темпiв зростання активiв або
зменшення їх розмiру тощо. Оперативне управлiння капiталом - Управлiння фiнансового
аналiзу, планування та звiтностi на щоденнiй основi здiйснює контроль вiдповiдностi
нормативiв капiталу вимогам НБУ. Управлiння адекватнiстю основного та регулятивного
капiталiв вiдбувається за допомогою лiмiтування активних операцiй, шляхом змiни
структури ризикових активiв. Управлiння контролю ризикiв проводить щоденний
монiторинг дотримання встановлених ламутiв вкладень в активнi операцiї. На пiдставi
цього монiторингу Управлiння надають свої пропозицiї КУАП щодо управлiння капiталом
Банку. Крiм того, виважена полiтика щодо розвитку активних операцiй Банку, своєчасне
та повне формування резервiв за активними операцiями та постiйне зростання капiталу за
рахунок капiталiзацiї прибутку дозволило Банку пiдтримувати протягом звiтного перiоду
значення показникiв адекватностi капiталу на рiвнi, що значно перевищує встановленi
вимоги НБУ. Банк i надалi продовжуватиме роботу у напрямку удосконалення механiзмiв
та процедур управлiння капiталом, застосування ринкового методу оцiнки при визначеннi
вартостi капiталу Банку, що дасть змогу адекватно реагувати на змiни кон`юнктури ринку.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (активи щодо форвардних контрактiв
у торговому портфелi банку) - 181 211,0 тис. грн.
Цiлями розвитку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на 2016 рiк: збiльшення розмiру бiзнесу (активiв,
кредитiв клiєнтiв, кiлькостi клiєнтiв), а також збiльшення прибутковостi бiзнесу.
Фрондування кредитування буде забезпечено за рахунок коштiв клiєнтiв, акцiонерного
капiталу та iнших джерел. Каналами залучення клiєнтiв буде персонал бiзнес-вертикалi
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(включно з персоналом, залученим до прямих продажiв в дистанцiйних каналах), крiм
того, планується розвиток Iнтернет-продажу. Збiльшення прибутковостi планується за
рахунок реалiзацiї ряду заходiв зi здешевлення ресурсної бази, збiльшення комiсiйних
доходiв i збiльшення продажiв у найбiльш прибуткових сегментах, запуск
високомаржинальних продуктiв, якi включають ПОС-кредити для фiзичних осiб.
Здешевлення ресурсної бази планується за рахунок залучення клiєнтiв на обслуговування
в межах зарплато-карткових проектiв. Збiльшення комiсiйних доходiв планується за
рахунок активного розвитку послуг грошових переказiв, обслуговування цiльових
клiєнтських сегментiв за розрахунково-касовими операцiями.
У 2015 роцi банк не займався дослiдженнями. Однак, для забезпечення сучасного та
якiсного обслуговування клiєнтiв, Банк постiйно здiйснює маркетинговi дослiдження по
вивченню ринку банкiвських та iнших фiнансових послуг як України так i зарубiжжя. Це
дає змогу виявити найперспективнiшi з них та застосовувати їх для задоволення потреб
клiєнтiв Банку, нарощуванню клiєнтської бази та пiдвищення прибутковостi дiяльностi.
Галузевi аналiзи та маркетинговi дослiдження дають змогу Банку створювати найбiльш
сучаснi комплекснi банкiвськi продукти, що в свою чергу є каталiзатором розвитку
найбiльш важливих галузей економiки країни. Витрати на проведення маркетингових та
аналiтичних дослiджень є складовою частиною оплати працi працiвникiв Банку, що
вiдповiдають за розвиток даного напрямку. Окрiм того, частина дослiджень (у виглядi
монiторингу акцiй i програм) придбається у третiх компанiй.
1) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Солом’янському районному судi м. Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 36 209.16 грн.; позов
подано в 1 кварталi 2015 року, 10.06.2015 рiшення суду на користь банку.
2) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дарницькому районному судi м. Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 274155,29 грн.; позов
подано в 1 кварталi 2015 року, 21.08.2015 рiшення суду на користь банку.
3) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Солом’янському районному судi м. Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 233194,33 грн.; позов
подано в 1 кварталi 2015 року, 18.08.2015 рiшення суду на користь банку.
4) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Ватутiнському мiському судi Черкаської областi за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
68705,85 грн.; позов подано в 1 кварталi 2015 року, 22.12.2015 рiшення суду на користь
банку.
5) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Днiпровському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 48641,43 грн.; позов
подано в 1 кварталi 2015 року, 07.09.2015 рiшення суду на користь банку.
6) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Солом’янському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 66468,70 грн.; позов
подано в 1 кварталi 2015 року, 26.05.2015 рiшення суду на користь банку.
7) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дарницькому районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
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стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 193283,38 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 23.09.2015 рiшення суду на користь банку.
8) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Прилуцькому мiськрайонному судi Чернiгiвської областi за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
15136,39 грн.; позов подано в 2 кварталi 2015 року, 27.04.2015 рiшення суду на користь
банку.
9) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Солом’янському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 51620,51 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 10.06.2015 рiшення суду на користь банку.
10) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Вiнницькому мiському судi Вiнницької областiза позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
9980 грн.; позов подано в 2 кварталi 2015 року, 21.05.2015 рiшення суду на користь банку.
11) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дарницькому районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 41248,54 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 06.10.2015 рiшення суду на користь банку.
12) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Коростенському мiськрайонному судi Житомирської обл. позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
70953,20 грн.; позов подано в 2 кварталi 2015 року, 15.07.2015 рiшення суду на користь
банку.
13) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Голосiївському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 42010,33 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 14.05.2015 рiшення суду на користь банку.
14) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Яготинському районному судi Київської обл. позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 15805.24 грн.;
позов подано в 2 кварталi 2015 року, 18.08.2015 рiшення суду на користь банку.
15) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Голосiївському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 67856,08 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 20.11.2015 рiшення суду на користь банку.
16) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Бориспiльському мiськрайонному судi Київської обл. позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
52112,26 грн.; позов подано в 3 кварталi 2015 року, 24.07.2015 рiшення суду на користь
банку.
17) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Бориспiльському мiськрайонному судi Київської обл. позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
27869,02 грн.; позов подано в 3 кварталi 2015 року, 18.09.2015 рiшення суду на користь
банку.
18) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Довгинцiвському районному судi Кривого Рогу. позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 17426,27 грн.;
позов подано в 3 кварталi 2015 року, 06.11.2015 рiшення суду на користь банку.
19) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
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Ковпакiвському районному судi м.Суми позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 15978,16 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, 11.12.2015 в задоволеннi вiдмовлено.
20) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Голосiївському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 23 612,19 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 1
кварталi 2016 року.
21) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Солом’янському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 14 214.23 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, 12.01.2016 рiшення суду на користь банку.
22) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Козелецькому районному судi Чернiгiвської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
82142,11 грн.; позов подано в 3 кварталi 2015 року, 01.12.2015 рiшення суду на користь
банку.
23) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Подiльському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 15 812,63 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 1
кварталi 2016 року.
24) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дарницькому районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 38 318. 63 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, 21.12.2015 рiшення суду на користь банку.
25) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Шевченкiвському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 30000 грн.; позов
подано в 2 кварталi 2015 року, 11.06.2015 рiшення суду на користь банку.
26) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Конотопському мiськрайонному судi Сумської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 65
911.27 грн.; позов подано в 3 кварталi 2015 року, 12.10.2015 рiшення суду на користь
банку.
27) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Житомирському районному судi Житомирської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 17
463.60 грн.; позов подано в 2 кварталi 2015 року, 25.05.2015 рiшення суду на користь
банку.
28) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дарницькому районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 10377,81 грн.; позов
подано в 3 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 1
кварталi 2016 року.
29) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Шевченкiвському районному судi м.Києва за позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 25690,42 грн.;
позов подано в 3 кварталi 2015 року, 20.01.2016 рiшення суду на користь банку.
30) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Тростянецькому районному судi Сумської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
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«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
25051,08 грн.; позов подано в 4 кварталi 2015 року, 18.01.2016 рiшення суду на користь
банку.
31) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Луцькому мiськрайонному судi Волинської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
43050,83 грн.; позов подано в 4 кварталi 2015 року, 16.12.2015 рiшення суду на користь
банку.
32) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Броварському мiськрайонному судi Київської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
44398,69 грн.; позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 1 кварталi 2016 року.
33) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Лубенському мiськрайонному судi Полтавської обл. за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
22849,25 грн.; позов подано в 4 кварталi 2015 року, 16.12.2015 рiшення суду на користь
банку.
34) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Радомишльському районному судi Житомирської областi за позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 52
116. 92 грн.; позов подано в 4 кварталi 2015 року, 14.12.2015 рiшення суду на користь
банку.
35) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Голосiївському районному судi м.Києваза позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 299904,84 грн.; позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
36) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Ставищенському районному судi Київської областi позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
40921,40 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 2 кварталi 2016 року.
37) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в КиєвоСвятошинському районному судi Київської областi позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
5407,50 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 2 кварталi 2016 року.
38) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Карлiвському районному судi Полтавської областi позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
24103,43 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 2 кварталi 2016 року.
39) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Звенигородському районному судi Черкаської областi позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 15
745 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку
очiкується в 2 кварталi 2016 року.
40) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Днiпровському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 17 278 грн, позов
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подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
41) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Подiльському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 13126,75 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
42) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Вiнницькому мiському судi м.Вiнниця позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 79262,36 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
43) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Апостолiвському районному судi Днiпропетровської обл. позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову
14070,5 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 2 кварталi 2016 року.
44) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Севєродонецькому мiському судi Луганської обл. позовною заявою ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 44
179 ,85 грн, позов подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь
банку очiкується в 2 кварталi 2016 року.
45) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Подiльському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 19741,36 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
46) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Жовтневому районному судi м.Марiуполя позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 62005,22 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
47) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Голосiївському районному судi м.Києваза позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 46229,98 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
48) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Жовтневому районному судi м. Харкова позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 71 352 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
49) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Дзержинському районному судi м. Харкова позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 63490,18 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
50) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Подiльському районному судi м.Києва позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про
стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 55091,7 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
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кварталi 2016 року.
51) Позивач: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», вiдповiдач: фiзична особа, розгляд справи в
Баришiвському районному судi Київської обл. позовною заявою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
про стягнення суми заборгованостi за Договором кредиту, сума позову 59698,5 грн, позов
подано в 4 кварталi 2015 року, отримання рiшення суду на користь банку очiкується в 2
кварталi 2016 року.
Iнша iнформацiї яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi - вiдсутня.

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн.)
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

85494

83154

0

0

85494

83154

будівлі та
споруди

81565

79808

0

0

81565

79808

машини та
обладнання

1450

1230

0

0

1450

1230

транспортні
засоби

590

436

0

0

590

436

0

0

0

0

0

0

інші

1889

1680

0

0

1889

1680

2.
Невиробничого
призначення:

163

65

0

0

163

65

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

163

65

0

0

163

75

85657

83219

0

0

85657

83219

земельні ділянки

інші
Усього

Опис На балансi пiдприємства значаться власнi основнi засоби виробничого та невиробничого
призначення. Основнi засоби пiдприємством в оренду не здаються. Основнi засоби
вiдображенi в балансi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення,
спорудження, виготовлення за вирахуванням зносу. Знос нараховується згiдно норм
передбачених податковим законодавством України. На 31.12.14р.по балансу : залишкова вартiсть 83219,0 тис.грн.; знос 2438,0 тис.грн. - первiсна вартiсть 85657,0
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тис.грн. , в тому числi залишкова вартiсть на 31.12.15 року включає : будiвлi та споруди79808,0 тис.грн., автомобiльний транспорт-436,0 тис.грн, iнструменти , транспортнi засоб
- 436; машини та обладнання -1230,0 тис. грн, iншi - 1680,0 тис.грн. Iндексацiя основних
засобiв у 2015 роцi не проводилась. Обмежень на використання майна не має.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4758

X

X

Усього зобов'язань

X

1651042

X

X

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

Опис:

д/н

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

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

Вид інформації

1

2

3

27.04.2015

28.04.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

04.06.2015

05.06.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
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емітента
22.06.2015

23.06.2016

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

16.07.2015

16.07.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

05.10.2015

05.10.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

08.10.2015

08.10.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

25.12.2015

28.12.2015

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудитсервiс IНК»

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

13659226
76018 м. Iвано-Франкiвськ,
вул.Лепкого, буд.34

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**

0036 26.01.2001
286 П 000286 10.10.2014
24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудитсервiс IНК»
13659226
76018 м. Iвано-Франкiвськ,
вул.Лепкого, буд.34

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**

0036 24.01.2001
286 П 000286 10.10.2014
29.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) за результатами аудиту фiнансової
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК»
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(ЄДРПОУ 33305163, мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), за 2015 рiк
Акцiонерам, Правлiнню ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Нацiональному банку України
Звiт щодо фiнансової звiтностi, Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далi – Банк)
за 2015 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на кiнець дня 31.12.2015 року, Звiт про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному
капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2015 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. 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 умовно –
позитивної думки.Пiдстава для висловлювання умовно–позитивної думки
Пiдхiд, використаний Банком при оцiнцi ризику невиконання боржниками/контрагентами зобов’язань за
кредитними операцiями в частинi врахування до розрахунку забезпечення, у порiвняннi з вiдповiдним
нормативним пiдходом, призвiв до необхiдностi в донарахуваннi резерву за кредитними операцiями в сумi 1
412,6 тис. грн. Умовно-позитивна думка На нашу думку, окрiм питань, перелiчених в параграфi «Пiдстава
для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» представляє
достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2015 року, його
фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашої думки,
звертаємо увагу, що середовище, в якому функцiонує Банк, внаслiдок внутрiшнiх i зовнiшнiх полiтичних та
економiчних чинникiв i негативних тенденцiй в попереднiх перiодах (проведення АТО на сходi України,
руйнацiя промислових та iнфраструктурних об’єктiв; зменшення зовнiшнього, а також падiння
внутрiшнього споживчого та iнвестицiйного попиту) суттєво не стабiлiзувалось, що пiдвищує ризик
невизначеностi вiдносно негативного впливу на результати дiяльностi банкiвської системи України. Також,
звертаємо увагу на примiтку 42 «Подiї пiсля дати балансу» до рiчної фiнансової звiтностi, де розкрито
iнформацiю про те, що Акцiонерами Банку планується збiльшити статутний капiтал Банку згiдно вимог
постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.2016 р. №58 «Про збiльшення капiталу банкiв
України».
ЗВIТ щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. Аудиторською фiрмою ТОВ «Аудит-сервiс
IНК», що дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0036,
продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 вересня 2015 року №315/3 чинне до 24.09.2020
р., свiдоцтва НБУ про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення
аудиторських перевiрок банкiв вiд 25.10.2012р. № 0000032, на пiдставi договору вiд 12.10.2015 р. № 203,
проведена перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства комерцiйний банк
«ЄВРОБАНК», скорочено – ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далi по тексту - «Банк») за перiод з 01.01.2015р. по
31.12.2015р.
Масштаб аудиторської перевiрки визначається аудиторами у вiдповiдностi до статтi 69 Закону України «Про
банки та банкiвську дiяльнiсть» та п.3.3 «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку
України аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 9 вересня 2003 р. № 389. Метою аудиту було
отримання пiдтверджень щодо: вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв
Банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за
строками, що складається Банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного
за звiтним; якостi управлiння активами та пасивами Банку; достатностi резервiв та капiталу Банку на
пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання дiяльностi
банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
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активними банкiвськими операцiями; адекватностi системи управлiння ризиками Банку; адекватностi
бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку.Питання, якi викладенi у
цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк на основi
вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi
та супутнiх послуг (МСА). При формуваннi аудиторського звiту застосовувався принцип суттєвостi, який
визначається в залежностi вiд впливу вказаних аспектiв на прийняття рiшень користувачами фiнансової
iнформацiї. Критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку i органiзацiєю системи бухгалтерського
облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що
застосовуються Нацiональним банком України.
Результати аналiзу та висновки
1. Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у
формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для
подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним.
За основу критерiїв повноти розкриття iнформацiї вiдповiдностi обсягу активiв та зобов’язань Банку за
строками погашення було прийнято форму звiтностi № 631.01 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за
строками погашення», затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 р.
№ 124. Данi вказаного звiту свiдчать про наявнiсть на кiнець дня 31.12.2015р. сукупного надлишку
лiквiдностi в сумi 89 490 тис. грн., однак для активiв i зобов’язань на вимогу - сукупна нестача лiквiдностi
складає 291 938 тис. грн., а за строками до погашення до 7 днiв – 287 967 тис. грн.
В той же час, станом на 31.12.2015 р. рiвень показникiв лiквiдностi, якi виражають спiввiдношення мiж
активами i зобов’язаннями, достатнiй: миттєвої (Н4) – 41,37% (за вимогами НБУ не менше 20 %), поточної
(Н5) – 107,08% (за вимогами НБУ не менше 40 %), короткострокової (Н6) – 68,17% (за вимогами НБУ не
менше 60 %).
Висновки: а) наведенi данi форми № 631.01 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» свiдчать
про незбалансованiсть за строками погашення та розмiщення активiв та зобов’язань строком погашення до 7
днiв, при сукупному надлишку лiквiдностi в сумi 89 490 тис. грн. б) станом на звiтну дату нормативи
лiквiдностi, якi виражають спiввiдношення мiж активами i зобов’язаннями, Банком дотриманi.
2. Якiсть управлiння активами та пасивами Банку.
Пiд час проведення аудиту ми провели аналiз системи управлiння активами та пасивами Банку у тiй мiрi, в
якiй це було необхiдно для надання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi загалом. Такий
аналiз не мав за мету визначити всi недолiки або iншi порушення, i таким чином, не має розглядатися як
свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та упущень у системi управлiння активами та пасивами.
Обсяг активiв за 2015 рiк зрiс на 344 748 тис. грн.: з 1 438 143 до 1 782 891 тис. грн. або на 23,97%.
Найбiльшi структурнi змiни вiдбулися в складi кредитного портфеля та цiнних паперiв. Кредитний портфель
(примiтка 9) зрiс на 490 676 тис. грн. з 525 137 до 1 015 813 тис. грн. або на 93,4% завдяки збiльшенню
кредитування юридичних осiб. Обсяг цiнних паперiв (примiтка 10) скоротився з 436 297 до 20 775 тис. грн.,
або на 415 022 тис. грн. за рахунок їх продажу. Дещо зрiс обсяг грошових коштiв з 191 933 до 199 581 тис.
грн. або на 4,0%. Обсяг зобов’язань за 2015 рiк в цiлому зрiс на 347 610 тис. грн. з 1 303 432 до 1 651 042
тис. грн. або на 26,7%. Найбiльше зросли кошти клiєнтiв на 362 889 тис. грн. з 1 194 296 до 1 557 185 тис.
грн. або на 30,4%. Строковi депозити зросли на 256 722 тис. грн. з 761 399 до 1 018 121 тис. грн. або на
33,7%. Висновок: якiсть управлiння активами i пасивами Банку, з врахуванням пiдвищення його дiлової
активностi та дотримання показникiв лiквiдностi, є прийнятою.
3. Достатнiсть резервiв та капiталу Банку, на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з
пов’язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з
питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями. Аудит достатностi капiталу та
резервiв здiйснювався щодо їх вiдповiдностi вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України. Основними видами операцiй, що здiйснювались в 2015 роцi з пов’язаними особами, були кредитнi,
депозитнi та розрахунково-касове обслуговування. Вони проводилась на звичайних умовах та не мали
суттєвого впливу на фiнансовi результати Банку. В характерi вiдносин Банку з пов’язаними особами не
виявлено вiдмiнностей вiд взаємовiдносин, що встановленi Банком для будь-яких iнших контрагентiв Банку.
Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами (Н9)
станом на 31.12.2015р. складає 2,36% при нормативному значеннi не бiльше 25%. Станом на 31.12.2015 р.
розмiр регулятивного капiталу Банку складає 172 241 тис. грн. з фактичною граничною достатнiстю Н2 10,03% (норматив НБУ – не < 10%), при фактичному статутному капiталi 126 670 тис. грн. (мiнiмальне
нормативне та лiцензiйне значення 120 000 тис. грн.). Проте середовище, в якому функцiонує Банк,
внаслiдок внутрiшнiх i зовнiшнiх полiтичних та економiчних чинникiв i негативних тенденцiй в попереднiх
перiодах (воєннi дiї на сходi України, руйнацiя промислових та iнфраструктурних об’єктiв; зменшення
зовнiшнього, а також падiння внутрiшнього споживчого та iнвестицiйного попиту) суттєво не
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стабiлiзувалось, що пiдвищує ризик невизначеностi вiдносно негативного впливу на результати дiяльностi
банкiвської системи України. З огляду на вищезазначене керiвництво повинно здiйснити перегляд та
внесення вiдповiдних змiн до стратегiї розвитку Банку, а саме – приведення розмiру статутного капiталу на
вимогу Постанови Правлiння НБУ вiд 04.02.2016 р. № 58 «Про збiльшення капiталу банкiв України».
Формування резервiв Банк здiйснює в основному вiдповiдно до нормативно-правових вимог НБУ. В той же
час, внутрiшнi Положення Банку, з кредитування i формування резервiв, вимагають вдосконалення, оскiльки
за результатами аудиту Банку за 2015 рiк, необхiдно доформувати резерви в сумi 1 412,6 тис. грн.
За даними «Звiту про фiнансовi результати» 2015 рiк Банк закiнчив iз сукупним збитком в сумi 2 887 тис.
грн. Висновки: статутний капiтал Банку потребуватиме збiльшення вiдповiдно до вимог Постанови НБУ
№58 вiд 04.02.2016р. Формування резервiв в основному Банк здiйснює вiдповiдно до нормативно – правових
вимог Нацiонального банку, внутрiшнiм Положенням, останнє з яких потребує вдосконалення. 4.
Адекватнiсть системи управлiння ризиками Банку. Пiд час проведення аудиту, ми провели аналiз системи
управлiння ризиками Банку в тiй мiрi, в якiй це було необхiдно для надання аудиторського висновку щодо
фiнансової звiтностi Банку. Такий аналiз не мав за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким
чином, не має розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та упущень у системi
управлiння ризиками Банку. Встановлено, що Банк здiйснює управлiння ризиками згiдно методичних
рекомендацiй Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень про управлiння окремими видами
ризикiв. Висновки: система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку охоплює в цiлому всi процедури та
ризики, притаманнi Банку, але з огляду на сучасний економiчний стан країни потребує постiйної уваги i
вдосконалення.
5. Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку. Банк
дотримується вимог чинного законодавства України, нормативних актiв НБУ, МСБО, МСФЗ стосовно
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Органiзацiйна структура пiдроздiлiв, якi
займаються бухгалтерським облiком, вiдповiдає загальнiй органiзацiйнiй структурi Банку. Система
бухгалтерського облiку та iнформацiйне забезпечення адекватнi для прийняття зважених управлiнських
рiшень. Адекватнiсть бухгалтерського облiку. Порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi
здiйснює Банк, встановлюється Облiковою полiтикою Банку. При проведеннi аудиторських робiт, ми не
встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є
елементами шахрайства, тому сприймаємо надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi. Однак, з
певною часткою професiйного скептицизму вважаємо, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi
викличуть питання щодо вищевказаного. Бухгалтерський облiк в цiлому забезпечує достатньо детальнi
розшифровки рахункiв, якi дають змогу аналiзувати будь-якi вiдхилення, надання iнформацiї про активи,
зобов’язання, фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку i, на нашу думку, забезпечує належний рiвень
адекватного вiдображення здiйснюваних операцiй вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.
Адекватнiсть процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку. Вiдповiдно до дiючої у 2015 роцi
органiзацiйної структури Банку адмiнiстративними складовими системи внутрiшнього контролю були
наступнi пiдроздiли: Головний бухгалтер; Департамент контролю та облiку банкiвських операцiй; Дирекцiя
ризик-менеджменту; Служба внутрiшнього аудиту; вiддiл безпеки iнформацiйних технологiй. За
результатами перевiрок внутрiшнього аудиту складалися пiдсумковi документи (аудиторськi звiти), що
розглядалися на засiданнях Правлiння та Спостережної Ради Банку та здiйснювався контроль за виконанням
рекомендацiй щодо посилення системи внутрiшнього контролю та за виправленням встановлених недолiкiв.
Нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Банку, якi могли б негативно
вплинути на можливiсть облiковувати, обробляти, узагальнювати i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та
iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам та вимогам МСФЗ. Висновки: а)
бухгалтерський облiк Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
та забезпечує належний рiвень адекватностi внутрiшнiм положенням;
б) процедури внутрiшнього контролю та аудиту вiдповiдають нормативно-правовим актам Нацiонального
банку України, проте потребують постiйної уваги з огляду на сучасний стан економiки України.
6. Вiдповiднiсть складання рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк вимогам Iнструкцiї «Про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України», затвердженої Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. № 373 (зi змiнами) Пiд час аудиту нами було охоплено всi
важливi аспекти дiяльностi Банку. Пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до
Законiв України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» та ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Висновок. Ми зазначаємо,
Банк належним чином розкрив Загальну iнформацiю про свою дiяльнiсть, основнi засади бухгалтерського
облiку i фiнансової звiтностi та умови здiйснення банкiвської дiяльностi в примiтках до фiнансової звiтностi.
Надана фiнансова рiчна звiтнiсть, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає результати дiяльностi Банку, його
майновий i фiнансовий стан. Банк дотримується фiнансової дисциплiни при виконаннi передбачених
статутом операцiй та є забезпеченим вiдповiдним джерелом коштiв для своєчасного виконання зобов’язань i
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розвитку Банку.
Виконавчий директор ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК» (Сертифiкат аудитора серiя А №005083, виданий
рiшенням АПУ вiд 30.01.2002 р. №106,продовжений рiшенням АПУ вiд 26.11.2015р. №317/2 чинний до
30.01.2021 р.) Хрипуненко О.С.
Директор по аудиту ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК» (Сертифiкат аудитора банкiв № 0003, виданий рiшенням
АПУ вiд 29.10.2009 р. №207/2, продовжений рiшенням АПУ вiд 30.10.2014 р. №302/2 до 01.01.2020 р.)
Орлова В.К.
«31» березня 2016 року, м. Iвано-Франкiвськ

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

2

1

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): Нi

Ні

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

Ні

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
57

58
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

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

24

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

58

Ні

59
Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети вiдсутнi у складi
наглядової ради.

Інші (запишіть)

д/н

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

Так

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

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

59

Ні

X
X

60
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)

Останнiй раз було обрано
Спостережну раду, до складу
якої ввiйшли 2 (два) члени з
попереднього складу, а одним
членом Головою Спостережної
ради обрано колишнього
заступника Голови Правлiння,
якi вже були ознайомленi зi
змiстом внутрiшнiх документiв
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК".

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:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

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

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні
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Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи
або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

61

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

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

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні
X

62

63
Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Представником акцiонера було
запропоновано нового
аудитора i зазначена
пропозицiя була пiдтримана
Наглядовою радою.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Аудитор

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня

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
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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) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином
його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом
року
д/н
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

199581

191933

0

0

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

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток

8

62379

35653

Кошти в інших банках

9

0

23261

Кредити та заборгованість клієнтів

10

979413

498110

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

20775

432832

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

286

1

Відстрочений податковий актив

117

387

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

85976

87820

Інші фінансові активи

17

173019

165740

Інші активи

18

631

147

Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття

19

260714

2259

1782891

1438143

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

0

33036

Кошти клієнтів

21

1557185

1194296

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

19981

0

Інші залучені кошти

23

2410

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

147

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

1071

1530

Резерви за зобов’язаннями

24

65

66
Інші фінансові зобов'язання

25

718

326

Інші зобов'язання

26

4758

3904

Субординований борг

27

64349

63742

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

1651042

1303432

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

126670

126670

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2532

2128

Резервні та інші фонди банку

132

93

2516

5820

0

0

Усього власного капіталу

131849

134711

Усього зобов'язань та власного капіталу

1782891

1438143

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток станом на 31.12.2015 склали 569 тис.грн., а
станом на 31.12.2014 - 6 451 тис.грн.

Затверджено до випуску та
підписано
25.03.2016

року

Керівник

О.М. Кобзев
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Дейнеко М.В., (044) 585-44-22

Т.В. Семенюк
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

66

67

Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

116860

112174

Процентні витрати

31

-99797

-123227

17063

-11053

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

65697

83045

Комісійні витрати

32

-5816

-9823

0

0

0

0

50100

-1823

10250

-11753

Результат від операцій з іноземною валютою

-87838

7129

Результат від переоцінки іноземної валюти

-4242

12027

0

0

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

43

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

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

9, 10

0

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

3108

5584

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-29083

-330

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-322

54

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

3465

1765

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

460

-1370

Інші операційні доходи

33

22928

13471

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-77812

-57250

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

67

68
Прибуток/(збиток) до оподаткування

697

920

-270

-160

0

0

0

0

427

760

427

760

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

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

0

0

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

0

0

Витрати на податок на прибуток

35

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

19

Прибуток/(збиток) за рік

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

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

36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:

36

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

Примітки

36

д/н

Затверджено до випуску та
підписано
25.03.2016

року

Керівник

О.М. Кобзев
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Дейнеко М.В., (044) 585-44-22

Т.В. Семенюк
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

68

69

Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
продаж

-3304

5018

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

Інший сукупний дохід після оподаткування

-3304

5018

Усього сукупного доходу за рік

-2877

5778

-2877

5778

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом

29

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примітки

д/н

Затверджено до випуску та
підписано
25.03.2016

року

Керівник

О.М. Кобзев
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Дейнеко М.В., (044) 585-44-22

Т.В. Семенюк
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

69

70

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
власног
емісій
інші
Найменуван Примітк статутни
Неконтрольова
о
ні
фонди та нерозподілен усьог
ня статті
и
на частка
й
капітал
різниц резерви ий прибуток
о
капітал
у
і
переоцінк
и
1

2

3

4

5

6

7

8

9

126670

0

884

1285

12883
9

0

128839

0

0

0

94

0

0

94

126670

0

884

1379

12893
3

0

128933

0

0

5029

749

5029

0

5778

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

5

Скориговани
й залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

70

71
продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

126670

0

5913

2128

13471
1

0

134711

0

0

-3265

388

-2877

0

-2877

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126670

0

2648

2531

13184
9

0

132119

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

д/н

Затверджено до випуску та
підписано
25.03.2016

року

Керівник

О.М.Кобзев
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Дейнеко М.В., (044) 585-44-22

Т.В.Семенюк
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

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

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

71

72
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на

9, 17

72

73
продаж
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

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

73

74
банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

Примітки

6

д/н

Затверджено до випуску та
підписано
25.03.2016

року

Керівник

О.М.Кобзев
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Дейнеко М.В., (044) 585-44-22

Т.В.Семенюк
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

74

75

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

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

427

935

Знос та амортизація

3814

3753

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів

-4062

28650

Амортизація дисконту/(премії)

-33947

-3141

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

-16354

1823

Результат операцій з іноземною валютою

-4242

-7130

(Нараховані доходи)

-4845

-25259

Нараховані витрати

-1092

-3408

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності

-13895

11753

0

0

3379

-10634

-70817

-2658

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

11781

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

-10372

21238

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

34201

-32554

-471197

226321

-6653

-50848

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-262037

-2625

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-33030

-55629

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

392263

143242

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

Результат операцій з торговими цінними паперами

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової
діяльності діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

75

76
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

19751

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

-33958

-249

607

0

-441241

258019

-162

-134

-441403

257885

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
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

437315

-162641

Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

9, 17

10250

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

-1853

-1230

14, 17

179

0

14

-117

-615

14, 17

0

0

0

0

445774

-164486

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

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

76

77
Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

-6200

Отримання інших залучених коштів

21

2400

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

-38

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

2400

-6238

Вплив змін офіційного валютного курсу на
грошові кошти та їх еквіваленти

739

12027

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів

7510

99188

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

192064

92876

199575

192064

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

Примітки

6

д/н
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