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.
Т.в.о. Голови
Правлiння

Юсуф Дагтекiн

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
34576883
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, 01033, м. Київ, Володимирська, 101
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 390-67-33 (044) 499-40-34
1.6. Електронна поштова адреса емітента
valentyna.vodyanchuk@crediteurope.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

2.3. Річна інформація розміщена на
сторінці

Бюлетень "Цiннi папери України" 83

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.crediteurope.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01033
3.1.5. Область, район
Київська,
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Володимирська, 101
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №214724
3.2.2. Дата державної реєстрації
22.08.2006
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
505000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
505000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
3.3.2. МФО банку
380366
3.3.3. Поточний рахунок
35418001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
3.3.5. МФО банку
380366
3.3.6. Поточний рахунок
15009100000268
3.4. Основні види діяльності
64.19

Iншi види грошового посердництва

70.22

Консультування з питань комерцiйної

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

232

14.10.2011

Нацiональний
банк України

00.00.0000

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Опис

Депозитарна дiяльнiсть

Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй
безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативноправових актiв Нацiонального банку України.

232

Нацiональний
банк України

00.00.0000

Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова.
Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.

185303

22.11.2012

НКЦПФР

00.00.0000

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть.
Емiтент планує у 2013 роцi та у наступних роках розширити
обсяги дiяльностi за лiцензiєю.

185304

22.11.2012

НКЦПФР

00.00.0000

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть.
Емiтент планує у 2013 роцi та у наступних роках розширити
обсяги дiяльностi за лiцензiєю.

185305

22.11.2012

НКЦПФР

00.00.0000

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг. Емiтент
планує у 2013 роцi та у наступних роках розширити обсяги
дiяльностi за лiцензiєю.

580121
Опис

14.10.2011

23.12.2011

НКЦПФР

00.00.0000

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент
планує у 2013 роцi та у наступних роках розширити обсяги

дiяльностi за лiцензiєю.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя "Українськi
Фондовi Торговцi

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Банк є членом АУФТ, напрямом дiяльностi якої є робота в якостi саморегулiвної органiзацiї
(СРО) торговцiв цiнними паперами. Головним чинником важливостi СРО для його членiв є
активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення
стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання
конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у
вiдносинах з органами державної влади.

Опис

• "Професiйна
асоцiацiя реєстраторiв i
депозитарiїв"

Опис

• 01133 Україна, Київ • вул. Щорса, 32б, примiщення 61
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.

4. 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)

Кредит Європа Груп Н.В.

34106005

1101Нiдерланди
Амстердам Карспелдрiф
6а

0.01

Кредит Європа Банк Н.В

33256675

1101Нiдерланди
Амстердам Карспелдрiф
6а

99.99

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 75 осiб; - Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -1 особа; - Чисельнiсть
працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб. - Фонд
оплати працi за 2012 рiк становив 22 508,9 (двадцять двi тисячi п’ятсот вiсiм) тис. грн, за 2011 рiк
становив 38 068,9 (тридцять вiсiм тисяч шiстдесят вiсiм) тис. грн, вiдповiдно. Таким чином, розмiр
фонду оплати працi зменшився на 15 560,00 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот шiстдесят) тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада
Т.в.о. Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дагтекiн Юсуф
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 00678448 07.11.2007 Консульством Туреччини в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", Виконавчий Президент.
6.1.8. Опис
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань, має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, в тому числi представляти
iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку, видавати довiреностi, накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Банку.Голова Правлiння має право делегувати будь-якi свої повноваження та обов’язки iншим
членам Правлiння або працiвникам Банку. Голова Правлiння має право делегувати будь-якi свої
повноваження та обов’язки iншим членам Правлiння або працiвникам Банку.
* 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.

6.1.1. Посада
Начальник операцiйного управлiння - Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зейбек Халiл
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 00678751 08.06.2010 Консульством Туреччини в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Начальник операцiйного управлiння
6.1.8. Опис
Начальник Операцiйного управлiння – Член Правлiння Халiл Зейбек очолює операцiйне
управлiння Банку.В складi Правлiння Банку управляє поточною дiяльнiстю Банку та забезпечує
ефективну роботу Банку, згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку,
рiшеннями керiвних органiв Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку.
* 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.

6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немчен Iрина Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 341069 29.11.2006 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
6.1.8. Опис
У разi, якщо Голова Правлiння через будь-яку причину не може виконувати свої функцiї, функцiї
Голови Правлiння виконуються заступником Голови Правлiння.
Заступник Голови Правлiння Нечмен I.В.є вiдповiдальним працiвником з питань фiнансового
монiторингу та очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню
доходiв, отриманих злочинним шляхом.
В складi Правлiння Банку управляє поточною дiяльнiстю Банку та забезпечує ефективну роботу
Банку, згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями керiвних
органiв Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку.
* 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.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубова Свiтлана Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 740798 10.02.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Забезпечує:
Повний облiк та своєчасне вiдображення всiх фiнансово-господарських операцiй.
Достовiрний облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi.
Своєчасний та повний розрахунок з держаним бюджетом та позабюджетними фондами.
Складання та подання у встановленi строки достовiрної бухгалтерської, податкової та
статистичної звiтностi на основi первинних документiв та бухгалтерських записiв, подання
звiтностi у встановленi строки вiдповiдним установам.
Головннй бухгалтер встановлює посадовi обов'язки працiвникам, якi йому пiдпорядкованi
.Робiтники iнших пiдроздiлiв, якi займаються бухгалтерським облiком, з питань облiку та звiтностi
пiдпорядковуються головному бухгалтеру.
Призначення, звiльнення та перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб проводяться при
погодженнi з головним бухгалтером.
* 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.

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

Кредит Європа
Банк Н.В
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

33256675

1101 Нiдерланди
Карспелдрiф
Амстердам
Карспелдрiф 6

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

Дата
внесення
до реєстру

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

504949500

99.99

504949500

504949500

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

99.99

0

0

Усього 504949500

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
11.04.2013
100.00
Затвердження рiчного фiнансового звiту ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" за 2012р., звiту зовнiшнього
аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi за 2012 рiк, обрання членiв лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв банку, обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв банку,
розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк, зменшення статутного капiталу
Банку шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй, випуск акцiй Банку нової номiнальної вартостi,
викладення Статуту банку в новiй редакцiї (в тому числi й у зв’язку зi зменшенням статутного
капiталу шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй), визначення уповноважених осiб
(уповноваженого органу) Банку, яким (якому) надаються повноваження проводити дiї щодо
зменшення розмiру статутного капiталу Банку та щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй в
акцiонерiв у випадках, передбачених законодавствомб припинення повноважень голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї банку та обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї банку, припинення
повноважень голови Спостережної ради Банку, обрання нового члена Спостережної ради банку,
внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю Банку, внесення змiн до Положення про
спостережну раду Банку. Затверджений прибуток Банку за 2012 рiк в розмiрi гривень 927 920.68
гривень, розподiлено 5% вiд прибутку Банку за 2012 рiк, що складає 46 393,03 гривень та направлено
46 393,03 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх
статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях).

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

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

Дивiденди за 2012 рiк акцiонерам не виплачувались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ м.Київ м.Київ вул.Тропiнiна, буд.7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 498005
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2013

Міжміський код та телефон

(044)585-42-43

Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна та розрахунково-клiрингова дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

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

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31032100

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ м.Київ м.Київ вул. Михайлiвська, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2397
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

044 490 55 07

Факс

044 490 55 08

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2008

195/1/08

НКЦПФР

UA1026701102

Акція проста
бездокументарна
іменна

1.00

505000000

505000000.00

100.00

Опис

Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на
ПФТС без включення до Бiржового реєстру.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Важливих подiй розвитку у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
У структурi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 2012 року
вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва у
структурi Банку вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2012 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк та 2011 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та
вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що
затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi змiнами
. Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi банкiвськi операцiї
пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова
звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка
може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою i
операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного
змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку
вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i власникiв Банку, у зв'язку з
цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi
банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку
повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для
визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з
витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати
надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом
облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення
зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з
внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у
виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина
в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк)
застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках,
передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового
обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною
є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в
iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного
валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки активiв i
зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно до вимог
чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, МСФЗ та

внутрiшнiх регламентiв Банку.
Текст аудиторського висновку
Звiт незалежних аудиторiв Правлiнню Публiчного Акцiонерного Товариства "Кредит Європа
Банк" Звiт щодо фiнансової звiтностi. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного Товариства "Кредит Європа Банк" (далi - Банк) (ЄДРПОУ 34576883,
зареєстровано в Києвi 28 серпня 2006 року), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан
станом на 31 грудня 2012р., звiти про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у
власному капiталi за рiк,що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про
дiяльнiсть банку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України, чинних
положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до
Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення
думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р. та вiдповiдно до
вимог прийнятих рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд
19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 р., його
фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансоої звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України та законодавства України. Звiт
щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Наш аудит було проведено
з метою формування думки щодо фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня
2011р.., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального
банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Ми провели аудит згiдно з Договором про надання послуг №193SA/2012 вiд 18 жовтня 2012. Аудит був проведений в перiод з 18 жовтня 2012 до 15 березня 2013.
На нашу думку, iнформацiя, розкрита у фiнансовiй звiтностi, була складена, у всiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального
банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,

законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: - Станом на
31 грудня 2012 р. Банк дотримується вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу
України щодо вартостi чистих активiв; Немає суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю та iншою iнформацiєю, пiдготовленою Банком та поданою до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; Протягом року, що закiнчився
31 грудня 2012р., Банк дотримувався вимог щодо виконання значних правочинiв що перевищують
10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
Iнформацiя що розкрита у фiнансовiй звiтностi належним чином представляє стан корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту Банку; Пiд час проведення аудиту ми
визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" ПрАТ
"КПМГ Аудит" Свiдоцтво №2397 вiд 26 сiчня 2001 Код ЄДРПОУ 31032100 15 березня 2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на
структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна
дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує
iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким
встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку.
Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної
позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним
суб’єктом депозитарної дiяльностi в Українi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
26.03.2013 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" придбав примiщення балансовою вартiстю 5 242
681,00грн, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Старо-Київська, 10.
Крiм того, банк має iнвестицiйну нерухомiсть, що була придбана 27.09.2012, вартiстю 296 689,00
грн, за адресою: м. Павлоград,вул.Верстатобудiвникiв,14/17, яка утримується на балансi з метою
подальшого продажу.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною,
стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал,
активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам
повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та
сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку.
В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу,
значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається
кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському
кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного
розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк
є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на
продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi
папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним
суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2012 року Голова Правлiння Банку
та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i
зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними
балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням
резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською
заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на
дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi
пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв
операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України
посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення
банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та
вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi
банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
№2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про
Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та
Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок
регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти дiяльностi
банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком першої iнстанцiї
є Нацiональний банк України.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом 2012 року Банком було сплачено штраф у розмiрi 142 тис. грн. за порушення
податкового законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року становить 1 615 046 тис.
грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада
2004 року №485, становила 677 912 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в саме
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2012 роцi процентнi доходи склали 208
216 тис. грн., комiсiйнi доходи – 11 714 тис. грн. Процентнi витрати за 2012 рiк склали 45 761 тис.

грн., комiсiйнi витрати – 1 411 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати – 59
689 тис. грн.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ
"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною,
стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал,
активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам
повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та
сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку.
В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу,
значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається
кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському
кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного
розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк
є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на
продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi
папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним
суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2012 року Голова Правлiння Банку
та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i
зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними
балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням
резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською
заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом четвертого кварталу 2012 року судами розглядалися 7 позовних заяв, з вимогами
позивачiв до Банку. Позови носили немайновий характер. По 3 позовним заявам позивачам
вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог, по нерозглянутим позовним заявам дуже висока
iмовiрнiсть вирiшення справ на користь Банку. Позови до Банку, якi б могли спричинити майновi
зобов’язання Банку протягом четвертого кварталу 2012 року не подавалися.
Протягом третього кварталу 2012 року судами розглядалися 6 позовних заяв, з вимогами позивачiв
до Банку. Позови носили немайновий характер. По позовним заявам дуже висока iмовiрнiсть
вирiшення справ на користь Банку. Позови до Банку, якi б могли спричинити майновi
зобов’язання Банку протягом третього кварталу 2012 року не подавалися.
Протягом другого кварталу 2012 року судами розглядалися 5 позовних заяв, з вимогами позивачiв
до Банку. Позови носили немайновий характер. По 1 позовнiй заявi позивачу вiдмовлено в
задоволеннi позовних вимог, по нерозглянутим позовним заявам дуже висока iмовiрнiсть
вирiшення справ на користь Банку. Позови до Банку, якi б могли спричинити майновi

зобов’язання Банку протягом другого кварталу 2012 року не подавалися.
Протягом першого кварталу 2012 року судами розглядалися 6 позовних заяв, з вимогами позивачiв
до Банку. Позови носили немайновий характер. По 3 позовним заявам позивачам вiдмовлено в
задоволеннi позовних вимог, по нерозглянутим позовним заявам дуже висока iмовiрнiсть
вирiшення справ на користь Банку. Позови до Банку, якi б могли спричинити майновi
зобов’язання Банку протягом першого кварталу 2012 року не подавалися.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною,
стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал,
активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам
повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та
сучаснi методи фiнансового менеджменту.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

6605.00

9847.00

3645.00

3005.00

10250.00

12852.00

0

5820.00

3174.00

2211.00

3174.00

8031.00

машини та
обладнання

2189.00

2124.00

0

0

2189.00

2124.00

транспортні
засоби

312.00

53.00

471.00

794.00

783.00

847.00

інші

4104.00

1850.000

0

0

4104.000

1850.000

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

6605.00

9847.00

3645.00

3005.00

10250.00

12852.00

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2012р. становить 49 141 тис. грн Сума нарахованого
зносу 36 289 тис. грн Ступiнь зносу ОЗ становить 75%. Амортизацiйнi вiдрахування по цих
активах розраховуються, використовуючи прямолiнiйний метод, для розподiлу їхньої собiвартостi
до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваного строку їхнього корисного використання таким
чином: Меблi та приладдя 3-5 рокiв Машини та обладнання 3-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв.
Полiпшення орендованого майна протягом строку вiдповiдної оренди.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

677912.000

608365.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

505000.000

505000.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

505000.000

505000.000

Опис

Вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж вартiстю активiв та величиною зобов’язань, якi
пiдлягають виконанню за рахунок цих активiв на момент визначення чистих активiв.
Методика визначення чистих активiв вимагає детального вивчення та аналiзу наданих активiв.
Якщо у кiлькiсному вираженнi кредитний/вексельний портфель представляє собою вагоме
число, то необхiдно визначити великi кредити, борговi зобовязання i їх долю в загальному
об’ємi активiв, що аналiзуються.

Висновок

Вказана iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру

статутного капiталу.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

878761.00

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

49738.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

8635.00

X

X

Усього зобов'язань

X

937134.00

X

X

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

Опис:

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

1

1

0

2

1

1

0

3

1

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Змiна складу посадових осiб.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

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

8

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не
створено комiтетiв "Стратегiчного
планування", "З питань
призначень i винагород",
"Iнвестицiйний.

Інші (запишіть)

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X

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

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

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

Ні

X

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

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Останнiй раз члени Наглядової
Ради обиралися у 2011 роцi.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Юридичний вiддiл вiдповiдає за зберiгання
протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та протоколiв засiдань
наглядової ради. Секретар правлiння вiдповiдає за зберiгання
протоколiв засiдань правлiння.

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення "Про посадових осiб
акцiонерного товариства", "Про
акцiї акцiонерного товариства",
"Про порядок розподiлу
прибутку" вiдсутнi.

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
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
Рiшення про затвердження
зовнiшнього аудитора приймає
Наглядова рада.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Банк не змiнював аудитора.

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

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): залучення коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй .

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Змiни особи, яка веде облiк прав
власностi на акцiї у депозитарнiй
системi не було.

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:
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Не оприлюднено.
Інформація 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 Така iнформацiя вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Дiяльнiсть ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (далi - Банк) грунтується на зведеннi до мiнiмуму всiх
ризикiв, джерелом чого є внутрiшня полiтика самого Банку, для забезпечення твердої упевненостi
клiєнтiв в збереженнi їх грошових коштiв, що знаходяться на банкiвських рахунках. Банк має
Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй та банкiвську лiцензiю №232 вiд 14 жовтня
2011 року на проведення наступних банкiвських операцiй: - Приймання вкладiв (депозитiв) вiд
юридичних i фiзичних осiб; - Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiвкореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних
iнструментiв та зарахування коштiв на них; - Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на
власних умовах та на власний ризик; - Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд
третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - Придбання права вимоги на
виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе
ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг); - Лiзинг; - Послуги з
вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання цiнностей
та документiв; - Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних
платiжних iнструментiв; - Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з
використанням цих карток; - Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо
банкiвських операцiй; - Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - Ведення рахункiв
клiєнтiв (резидентiв та 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; - Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; Емiсiя власних цiнних паперiв; - Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням
клiєнтiв; - Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи
андеррайтинг); - Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: - з iнструментами грошового
ринку; - з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; - з фiнансовими
ф'ючерсами та опцiонами.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Станом на 31 грудня 2012 року та 2011 року акцiонерами ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" є :
Акцiонер Кiлькiсть Простих Iменних Акцiй, шт. Номiнальна вартiсть у гривнях Частка у
статутному капiталi, % Кредит Європа Банк (Голландiя) Н.В. [Credit Europe Bank (Holland) N.V.]
504 949 500 504 949 500 99,99 Кредит Європа Груп Н.В. 50 500 50 500 0,01 ЗАГАЛОМ 505 000 000
505 000 000 100,00 На 31 грудня 2012 року та 2011 року фактичним власником Банку є компанiя
Фiба Холдiнг А.С. (FIBA Holding A.S.), Турцiя, яка фактично перебуває пiд контролем пана
Хюсню Озєгiна.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Станом на кiнець 2012 року у Банку вiдсутнi факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв)

членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Протягом 2012 року Банком було сплачено штраф у розмiрi 142 тис. грн. за порушення
податкового законодавства.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Функцiю монiторингу та управлiння внутрiшнiми та зовнiшнiми ризиками виконують рiзнi
пiдроздiли банку в межах своїх повноважень. Суб'єктами управлiння ризиками банку є
Спостережна Рада Банку, Правлiння Банку (якi визначають стратегiю управлiння ринковим
ризиком), Комiтет з управлiння активами та пасивами, Кредитний комiтет, Тарифний комiтет
(створенi з метою оперативного реагування на змiни конюктури ринку та втiлення стратегiчних
цiлей та завдань Банку з урахуванням прийнятого рiвня ризику), Група фiнансового контролю та
ризик-менеджменту (далi - Група). Спостережна Рада Банку вiдповiдає за фiнансовий стан та
надiйнiсть Банку перед власниками Банку, вкладниками, клiєнтами та органами банкiвського
нагляду, а також: - визначає органiзацiйну структуру Банку щодо ризик-менеджменту; - визначає
стратегiю дiяльностi Банку i мiсiю, мету i завдання Банку; - визначає i затверджує стратегiю
дiяльностi Банку i його бiзнес-плани; - розглядає звiти, пiдготовленi пiдроздiлом внутрiшнього
аудиту, зовнiшнiми аудиторами та органами банкiвського нагляду; - заслуховує звiти Правлiння
Банку. Правлiння Банку як виконавчий орган, пiдзвiтний Спостережнiй Радi Банку, взаємодiє зi
Спостережною Радою з питань управлiння ризиками. Правлiння Банку вiдповiдає за безпосередню
органiзацiю та реалiзацiю процесу управлiння ризиками в Банку, забезпечує виявлення
(iдентифiкацiю), оцiнку, контроль та монiторинг ризикiв, враховуючи їх взаємний вплив.
Правлiння Банку формує тактику роботи щодо управлiння ризиками в свiтлi затверджених мiсiї,
мети i завдань Банку. У процесi управлiння ризиками Правлiння активно залучає його профiльнi
комiтети (Комiтет з управлiння активами та пасивами, Корпоративний Кредитний комiтет,
Великий Роздрiбний Кредитний комiтет, Тарифний комiтет тощо). Комiтет з управлiння активами
та пасивами (КУАП) є колегiальним органом, який очолює Голова Правлiння Банку. Головне
завдання КУАП полягає у забезпеченнi виконання поточних завдань i планiв Банку з метою
досягнення його стратегiчної мети, застосовуючи вiдповiдну полiтику, методи та засоби
управлiння i контролю за ризиком лiквiдностi та ринковими ризиками (валютний i процентний).
КУАП визначає методологiю управлiння ринковими ризиками та ризиком лiквiдностi, встановлює
вiдповiднi лiмiти та нормативи, а також контролює їх дотримання. Iнформацiю щодо управлiння
ринковими ризиками та ризиком лiквiдностi для розгляду на КУАП готує i розробляє група
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Управлiння фiнансового контролю Банку.
Кредитний комiтет - це колегiальний орган, незалежний в прийняттi своїх рiшень, створений для
дотримання оптимальної структури кредитного портфеля Банку загалом та його Вiддiлень. До
повноважень Кредитного комiтету належать визначення i реалiзацiя кредитної та iнвестицiйної
полiтики Банку, визначення максимальних розмiрiв кредитних портфелiв установ Банку,
прийняття рiшень про видачу кредитiв та iнших активних операцiй. Великий Роздрiбний
Кредитний комiтет - колегiальний орган, незалежний в прийняттi своїх рiшень. Метою його
дiяльностi є координацiя та контроль за реалiзацiєю пiдроздiлами Банку кредитної полiтики,
органiзацiя кредитного процесу. До основних завдань Комiтету належать регулювання, аналiз та
управлiння ризиками, що пов’язанi з кредитною дiяльнiстю Банку, їх упередження та вжиття
заходiв щодо їх мiнiмiзацiї, забезпечення фiнансової стабiльностi Банку, захисту iнтересiв клiєнтiв
фiзичних осiб, ухвалення рiшень щодо надання кредитiв фiзичним особам, ухвалення рiшень щодо
реструктуризацiї кредитiв фiзичних осiб. Для забезпечення комплексностi та надiйностi органiзацiї
та функцiонування системи управлiння ризиками Банком розробленi наступнi документи:
Полiтика управлiння основними категорiями ризикiв в ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК",

затверджена рiшенням Правлiння (Протокол вiд 01.07.2011 року № 30), яка визначає класифiкацiю
та поняття банкiвських ризикiв та методи управлiння ними а також Процедура визначення ризикiв,
що впливають на дiяльнiсть ПАТ ?КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК?, затверджена рiшенням Правлiння
(Протокол вiд 01.08.2011 року № 41. Дiї Банку на випадок кризових ситуацiй визначенi у Планi
безперервностi дiяльностi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", затвердженому рiшенням Правлiння
(Протокол вiд 16.12.2011 року № 79), створеного з метою забезпечення безперервностi
(вiдновлення) основних бiзнес-процесiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (КЄБ) у випадку
виникнення непередбачуваних та надзвичайних ситуацiй рiзного характеру. З цiллю обмеження
ступеня ринкового ризику Банком запроваджено систему лiмiтiв. Зокрема лiмiти встановлено на
активнi операцiї (кредитний портфель за галузевою приналежнiстю, формами власностi та iнше).
Система управлiння ризиками в Банку подiляється за видами ризику: операцiйним, валютним,
процентним, лiквiдностi та кредитним ризиком. Валютний ризик Валютний ризик виникає в Банку
при невiдповiдностi обсягiв активiв та зобов'язань у кожнiй iноземнiй валютi, а також валютного
кошика в цiлому вiдносно нацiональної валюти. Контроль за рiвнем валютного ризику
здiйснюється шляхом визначення ризику загальної (довгої/короткої) валютної позицiї, розмiр яких
не повинен перевищувати встановленi Нацiональним банком України значення. Валютнi операцiї з
iншими банками проводяться згiдно лiмiтiв, встановленим по банкам-контрагентам, що
затверджуються Кредитним комiтетом Банку. Протягом року для мiнiмiзацiї валютного ризику
здiйснювався монiторинг та аналiз структури та динамiки валютної позицiї, а також операцiй, що
впливають на розмiр валютної позицiї. Процентний ризик Процентний ризик виникає при
наявностi рiзницi мiж обсягами активiв i пасивiв, чутливих до змiни процентних ставок в обранi
промiжки часу. Оскiльки ризик процентних ставок впливає на прибутковicть роботи Банку та на
економiчну вартiсть його активiв, особлива увага вiдповiдних управлiнь була направлена на його
мiнiмiзацiю. Управлiння процентним ризиком здiйснюється шляхом проведення ГЕП - аналiзу та
проведенням вiдповiдної роботи по регулюванню вiдсоткових ставок у необхiдному напряму.
Ризик лiквiдностi Основнi напрямки полiтики управлiння активами та пасивами Банку визначає
Правлiння та Комiтет з питань управлiння активами та пасивами. Комiтет здiйснює свою
дiяльнiсть у вiдповiдностi до Положення про Комiтет управлiння активами та пасивами, що
затверджене рiшенням Правлiння Банку. Комiтет виконує функцiю аналiзу банкiвської дiяльностi
та визначає полiтику в сферi управлiння активами та пасивами. Складовими в управлiннi активами
та пасивами є управлiння ризиком незбалансованої позицiї за строками погашення активiв та
пасивiв, управлiння платоспроможнiстю та доходнiстю Банку, управлiння ризиками шляхом
аналiзу та виконання обов’язкових економiчних нормативiв, а також додаткових показникiв та
коефiцiєнтiв. Пiдтримкою миттєвої, поточної лiквiдностi займається Управлiння Казначейства,
фiнансових установ та операцiй на фондовому ринку (далi - Казначейство). Планування та
прогнозування лiквiдностi здiйснюється за допомогою iнформацiї, що акумулюється у групi
фiнансового контролю та ризик-меенеджменту Вiддiлу фiнансового контролю та перiодично
надається Казначейству та Комiтету по управлiнню активами та пасивами, а саме iнформацiї про
активи та пасиви, що чутливi до змiни процентних ставок, дослiдження процентних ставок по
кредитах та депозитах, звiт про лiквiднiсть за строками до погашення в розрiзi валют, розрахунку
необхiдних аналiтичних показникiв та iнше. Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик
фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання позичальником чи контрагентом свого
зобов?язання. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв?язку з кредитами i авансами та
iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальний кредитний ризик вiдображається, як правило,
за чистою балансовою вартiстю iнструментiв на дату балансу. Для цiлей звiтностi з управлiння
ризиками Банк розглядає та консолiдує всi елементи кредитного ризику (такi, як ризик
невиконання своїх зобов?язань окремими позичальниками та контрагентами, а також ризики,
притаманнi певним країнам та галузям). В банку дiє Корпоративний Кредитний Комiтет, на якому
вирiшуються питання щодо надання кредитiв, встановлення строкiв та процентних ставок,
визначення необхiдної суми резерву пiд кредитнi ризики. Функцiї та повноваження
Корпоративного Кредитного комiтету регулюються Положенням про Корпоративний Кредитний
комiтет, затвердженим рiшенням Правлiння Банку. Координацiю проведення кредитних операцiй
покладено на Управлiння аналiзу та адмiнiстрування корпоративних кредитiв, Групу кредитного

аналiзу та адмiнiстрування роздрiбних кредитiв, що дiють на пiдставi вiдповiдних Положень.
Основнi напрямки та норми операцiй з кредитування зазначенi у внутрiшнiх положеннях, що
охоплюють всi види кредитних банкiвських послуг, є достатнiми для прийняття оперативних
рiшень щодо кредитування та розробленi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України.
Для забезпечення необхiдного рiвня оперативностi прийняття рiшень та дотримання при цьому
прийнятного рiвня ризику Банком застосовуються наступнi типи лiмiтiв: - граничнi суми та
термiни користування по банкам-позичальникам; - лiмiт кредитного портфеля фiзичних осiб; максимальний розмiр кредиту на одного позичальника; - лiмiти за галузевою приналежнiстю, за
формами власностi, за регiонами та iншi; Структура Банку та дiюча система контролю та
управлiння ризиками забезпечує розумний рiвень мiнiмiзацiї впливу цих ризикiв на операцiї та
фiнансовий стан Банку. Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року
становить 1 615 046 тис. грн. У 2012 роцi Банк працював за операцiями з кредитування суб’єктiв
господарської дiяльностi та фiзичних осiб. На кiнець звiтного року загальна сума кредитiв клiєнтiв
склала 991 966тис. грн. У 2012 роцi процентнi доходи склали 208 216тис. грн., комiсiйнi доходи –
11 714 тис. грн. Процентнi витрати за 2012 рiк склали 45 761 тис. грн., комiсiйнi витрати – 1
411тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати – 59 689 тис. грн.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Принципи внутрiшнього аудиту Банку викладенi у Положеннi про Управлiння внутрiшнього
аудиту, яке було затверджено засiданням Спостережної Ради вiд 14 сiчня 2009 року, що базується
на вимогах Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та Положення про органiзацiю
внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках, затвердженому Нацiональним банком України.
Функцiя внутрiшнього аудиту - це функцiя незалежної оцiнки, що полягає в перевiрцi та оцiнцi
органiзацiйної структури та механiзмiв контролю. Завдання внутрiшнього аудиту - забезпечити
керiвництво Банку на всiх рiвнях повною, доцiльною та корисною iнформацiєю, що допоможе
засвiдчити досягнення економiчних цiлей та завдань бiзнесу, дотримання внутрiшнiх полiтик та
процедур, а також корпоративних правил та нормативних актiв України, забезпечення збереження
активiв, ефективностi дiяльностi, надiйностi та цiлiсностi iнформацiї. Протягом 2012 року
Управлiння внутрiшнього аудиту здiйснювало свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Плану
Управлiння внутрiшнього аудиту на 2012 рiк, затвердженого Правлiнням та узгодженого зi
Спостережною Радою Банку. Висновки про результати проведених аудиторських перевiрок i
пропозицiї щодо полiпшення дiючої в Банку системи внутрiшнього контролю були наданi
керiвникам перевiрених пiдроздiлiв, вищому керiвництву для запровадження заходiв та
Спостережнiй Радi Банку. Звiти про загальнi результати дiяльностi Управлiння внутрiшнього
аудиту складались та надавались Спостережнiй Радi Банку щоквартально.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом 2012 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв Банку.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами Банку розкрита у примiтцi 31 рiчного звiту Банку
за 2012 рiк.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.

Аудит фiнансової звiтностi за 2012 рiк проводила аудиторська фiрма ПрАТ "КПМГ Аудит", код
ЄДРПОУ 310321000, вул. Михайлiвська, 11, м. Київ, 01001, тел. (044) 4905507. ПрАТ "КПМГ
Аудит" зареєстроване та дiє на пiдставi свiдоцтва про включення в Реєстр аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги №2397 та Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги
на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 26 сiчня 2011 року чинного до 27 сiчня 2016 року №98. Аудиторський висновок пiдписаний
аудитором Кунцевичем Вадимом Олеговичом, квалiфiкацiйна придатнiсть якого на заняття
аудиторською дiяльнiстю на територiї України пiдтверджена сертифiкат аудитора банкiв
Аудиторської Палати України № 0094 вiд 17.04.2010 р., строк дiї до 17.04.2015 р., свiдоцтво про
внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України №0000045 вiд 17.04.2010р.,
строк дiї до 17.04.2015р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
12
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
4
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Протягом 2012 року iншi послуги не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Протягом 2012 року конфлiкти iнтересу та/або сумiщення вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Протягом 2012 року стягнення, зауваження та заначенi факти вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Банк має процедуру "Розгляд скарг клiєнтiв", затверджену Рiшенням Правлiння ПАТ "КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК" вiд 07 листопада 2011 року №63.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Контроль за розгляд скарг клiєнтiв покладено на Начальника вiддiлу фiнансового контролю Банку
Онура Анлиатамера.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2012 року Банком було розглянуто 5 скарг клiєнтiв.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та

результати їх розгляду.

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

31.12.2012
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

239370

41758

9415

38216

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

7

0

0

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

8

0

0

Кошти в інших банках

9

9415

95876

Кредити та заборгованість клієнтів

10

991966

1075597

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

350793

352680

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

7499

13212

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

13446

9207

Інші фінансові активи

17

0

0

Інші активи

18

2557

21378

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

1615046

1609708

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

719509

793410

Кошти клієнтів

21

159252

151066

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

0

0

49738

34508

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

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

0

0

Інші зобов'язання

26

8635

22359

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

937134

1001343

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

505000

505000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

180078

106329

0

0

-7166

-2964

0

0

Усього власного капіталу

677912

608365

Усього зобов'язань та власного капіталу

1615046

1609708

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
15.03.2013

року

Керівник

Юсуф Дагтекiн
(підпис, ініціали, прізвище)

Водянчук В.М. (044)390-67-14
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Дубова С.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

208216

167616

Процентні витрати

31

-45761

-40943

162455

126673

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

11714

26319

Комісійні витрати

32

-1411

-1429

0

0

0

0

0

0

1596

935

1356

675

Результат від переоцінки іноземної валюти

0

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

9, 10

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-22415

-40824

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

-6798

4759

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

0

0

Інші операційні доходи

33

3263

0

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-59689

-85698

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

90071

31410

-16322

-4397

0

0

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

43

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

11

Результат від операцій з іноземною валютою

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

73749

27013

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

0

0

Усього сукупного доходу за рік

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

69547

23898

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

0.14

0.05

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

0.14

0.05

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки
Затверджено до випуску та підписано

36

36

36

15.03.2013

року

Керівник

Юсуф Дагтекiн
(підпис, ініціали, прізвище)

Водянчук В.М.(044)390-67-14
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Дубова С.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 рік
Належить власникам банку
Найменуванн
я статті

1

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

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

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

Усього
Неконтрольован власног
нерозподілени
а частка
о
усього
й прибуток
капіталу

3

4

5

6

7

8

9

505000

0

151

79316

58446
7

0

584467

0

0

0

0

0

0

0

505000

0

151

79316

58446
7

0

584467

0

0

-3115

27013

23898

0

23898

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

9

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

9

0

0

0

0

0

0

0

купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

505000

0

-2964

106329

60836
5

0

608365

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього

періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

-4202

73749

69547

0

69547

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

505000

0

-7166

180078

67791
2

0

677912

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
15.03.2013

року

Керівник

Юсуф Дагтекiн
(підпис, ініціали, прізвище)

Водянчук В.М.(044)390-67-14
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Дубова С.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

211056

168173

Процентні витрати, що сплачені

-48075

-38002

Комісійні доходи, що отримані

11714

26319

Комісійні витрати, що сплачені

-1411

-1429

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

1430

-3514

Інші отримані операційні доходи

3261

4759

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-27087

-45655

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-26974

-23318

-270

-1756

123644

80577

0

0

28801

-38897

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

86461

-96557

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

58705

-293360

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

2031

-747

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-72129

162533

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

8728

79166

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

0

0

3572

1262

0

0

211012

-67126

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

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

9, 17

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

9, 17

-481419

-1215469

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

472296

1162268

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

259

12, 17

0

0

14

-5014

-3672

14, 17

425

0

14

0

0

14, 17

0

0

0

0

-13712

-56614

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

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

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

312

-311

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

197612

-124051

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

41758

165809

239370

41758

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
15.03.2013

року

Керівник

Юсуф Дагтекiн
(підпис, ініціали, прізвище)

Водянчук В.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Дубова С.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Банк використовує прямий метод.

Затверджено до випуску та підписано
25.04.2013

року

Керівник
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Інформація щодо аудиторського висновку
Звiт незалежних аудиторiв Правлiнню Публiчного Акцiонерного Товариства "Кредит Європа
Банк" Звiт щодо фiнансової звiтностi. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного Товариства "Кредит Європа Банк" (далi - Банк) (ЄДРПОУ 34576883,
зареєстровано в Києвi 28 серпня 2006 року), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан
станом на 31 грудня 2012р., звiти про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у
власному капiталi за рiк,що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про
дiяльнiсть банку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України, чинних
положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до
Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення
думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р. та вiдповiдно до
вимог прийнятих рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд
19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 р., його
фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансоої звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України та законодавства України. Звiт
щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Наш аудит було проведено
з метою формування думки щодо фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня
2011р.., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального
банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Ми провели аудит згiдно з Договором про надання послуг №193SA/2012 вiд 18 жовтня 2012. Аудит був проведений в перiод з 18 жовтня 2012 до 15 березня 2013.
На нашу думку, iнформацiя, розкрита у фiнансовiй звiтностi, була складена, у всiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального
банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: - Станом на
31 грудня 2012 р. Банк дотримується вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу
України щодо вартостi чистих активiв; Немає суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю та iншою iнформацiєю, пiдготовленою Банком та поданою до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; Протягом року, що закiнчився
31 грудня 2012р., Банк дотримувався вимог щодо виконання значних правочинiв що перевищують
10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
Iнформацiя що розкрита у фiнансовiй звiтностi належним чином представляє стан корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту Банку; Пiд час проведення аудиту ми
визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" ПрАТ
"КПМГ Аудит" Свiдоцтво №2397 вiд 26 сiчня 2001 Код ЄДРПОУ 31032100 15 березня 2013р.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк” (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ
“Фiнансбанк” згiдно iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України
(НБУ) у серпнi 2006 року.
Банк розпочав свою операцiйну дiяльнiсть 2 лютого 2007 р. У червнi 2007 року Банк змiнив назву
на Закрите акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк”. У жовтнi 2009 року Банк був
реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство.
Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та обслуговування
рахункiв клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових операцiй, операцiй з
цiнними паперами та обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється Нацiональним банком України.
Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, Київ, Україна.
На 31 грудня 2012 р. Банк має 1 фiлiю. (31 грудня 2011 р.: 6).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Банк практично припинив кредитування
фiзичних осiб. Вiдповiдно, Банк планує надавати кредити фiзичним особам лише у виключних
випадках i зосередитись на погашеннi iснуючих кредитiв, наданих фiзичним особам.
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на
дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Унаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi
пов’язане з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, нещодавнє падiння
обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв пiдвищило рiвень невизначеностi в
економiчному секторi країни. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає оцiнку управлiнського персоналу
щодо впливу змiн умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку.
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал не може достовiрно оцiнити вплив подальшого погiршення показникiв
лiквiдностi фiнансових ринкiв i посилення нестабiльностi валютних i фондових ринкiв на
фiнансовий стан Банку. Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає всiх необхiдних заходiв на
пiдтримку стабiльного розвитку i посилення позицiї лiквiдностi Банку за обставин, що склалися.
?
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ), вимог Нацiонального банку України до пiдготовки фiнансової звiтностi українськими
банками, законодавства України та чинних законодавчих актiв щодо подання рiчних звiтiв
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.
Парламентом України були прийнятi змiни до Закону України “Про Бухгалтерський Облiк та
Фiнансову Звiтнiсть”, якi набрали чинностi у 2012 роцi та вiдповiдно до яких банки України
зобов’язанi готувати та подавати фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами МСФЗ та вимогами НБУ.
У зв’язку з цим МСФЗ стали обов’язковою основою пiдготовки фiнансової звiтностi для
українських банкiв починаючи з рiчної фiнансової звiтностi на та за рiк що закiнчився 31 грудня
2012 року. Згiдно з цим Нацiональний Банк України у 2011 роцi прийняв постанову № 373,
вiдповiдно до якої банки України повиннi готувати i подавати фiнансову звiтнiсть згiдно з
вимогами МСФЗ. Вiдповiдно до цiєї вимоги Банк зробив деякi перекласифiкацiї порiвняльних
числових показникiв з метою приведення презентацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ у
вiдповiднiсть до вимог постанови Правлiння НБУ № 373 (примiтка 3к).
(б) Основа оцiнки
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком:

• похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю.
(в) Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою подання
цiєї фiнансової звiтностi є гривня.
Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч.
(г) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування
певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової
полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та
пов’язанi з ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень
вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi
оцiнки ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати,
у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на
застосування облiкової полiтики.
Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi
шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу окремих
позичальникiв по окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах з подiбними
умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих
кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть
погашення i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi управлiнський
персонал проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми
заборгованостi та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi
грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по кредиту.
Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд
спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне
фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у
сукупностi, включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої
заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка 7 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках.
Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк
повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi нижче, застосовувалися послiдовно при
складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Змiни в облiковiй полiтицi описанi в кiнцi цiєї примiтки.
(а) Перерахування iноземних валют
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на
звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки
вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю
у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка
та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом
обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються
у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi цiєї
фiнансової звiтностi, є такими:
Валюта 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р.

Долар США 7.99 7.99
Євро 10.54 10.30
На дату цiєї фiнансової звiтностi, 15 березня 2013 р., курси обмiну гривнi становлять 7.99 гривнi за
1.00 долар США i 10.34 гривнi за 1.00 євро.
(б) Фiнансовi iнструменти
(i) Класифiкацiя
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку включають фiнансовi активи або зобов’язання, якi:
• були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу у
найближчому майбутньому
• є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якi управляються разом та
вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом короткого
промiжку часу
• є похiдними фiнансовими iнструментами (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв, якi
були визначенi та дiють як iнструменти хеджування) або
• визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку.
Управлiнський персонал може визначати фiнансовi активи та зобов’язання як фiнансовi активи та
зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, якщо:
• управлiння активами чи зобов’язаннями, їх оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй звiтностi
здiйснюється на основi справедливої вартостi
• таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б
виникли за iншого визначення або
• актив чи зобов’язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує
грошовi потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має додатне
значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi похiднi
iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має вiд’ємне значення,
а також проданi опцiони вiдображаються у звiтностi як зобов’язання.
Управлiнський персонал визначає належну класифiкацiю фiнансових iнструментiв у зазначену
категорiю на момент початкового визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi
iнструменти, якi були визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi iнструменти за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, не можуть бути
перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку або збитку. Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню “кредити та
дебiторська заборгованiсть”, можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв
за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, або з категорiї
фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати
їх у близькому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути
перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi випадки можуть бути
пов’язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд чи знову вiдбудеться найближчим
часом.
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку, включають похiднi фiнансовi iнструменти, якi вiдносяться, головним чином, до
форвардних валютних контрактiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами
або з платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування на активному ринку, за
винятком тих, якi управлiнський персонал:
• має намiр продати негайно або найближчим часом
• тих, якi при початковому визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку
• тих, якi при початковому визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти, наявнi для продажу

або
• тих, по яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку iнвестицiї,
крiм випадкiв, пов’язаних з погiршенням якостi кредитiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити та аванси, залишки коштiв в банках,
кошти обов’язкових резервiв банку в НБУ та грошовi кошти та їх еквiваленти.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими
платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, а також з фiксованими строками
погашення, якi управлiнський персонал має намiр та спроможнiсть утримувати до строку
погашення, за винятком тих, якi:
• управлiнський персонал при початковому визнаннi визначає як фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку
• управлiнський персонал визначає як активи, наявнi для продажу або
• вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, якi були визначенi як
фiнансовi активи, наявнi для продажу, або тi, що не були класифiкованi як кредити та дебiторська
заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, або фiнансовi iнструменти за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, включають державнi та корпоративнi облiгацiї.
(ii) Визнання
Фiнансовi активи та зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає
стороною договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання фiнансових
активiв облiковуються на дату розрахункiв.
(iii) Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов’язання здiйснюється за
справедливою вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, затрати на операцiю,
якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами,
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi можуть
бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком:
• кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка
• iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка та
• iнвестицiй у iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку та
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю придбання
за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Усi фiнансовi зобов’язання, крiм тих, що були визначенi як зобов’язання за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов’язань, що
виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою
вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання – це сума, за якою
фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюються при початковому визнаннi, мiнус виплати основної
суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю початковою
сумою та сумою при погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке
зменшення вартостi внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi
витрати на операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та
амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому iнструменту.
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання, за якими на момент їх виникнення були встановленi
процентнi ставки, що вiдрiзнялися вiд ринкових ставок, переоцiнюються на момент виникнення за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi майбутнiх виплат процентiв та погашення основної
суми заборгованостi, дисконтованiй за ринковими процентними ставками, встановленими для
подiбних iнструментiв. Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною вартiстю у момент

виникнення враховується у прибутку або збитку або у власному капiталi (якщо фiнансовi активи
або фiнансовi зобов’язання виникли внаслiдок операцiй з акцiонерами, що дiяли у статусi
акцiонерiв) як прибутки чи збитки вiд виникнення фiнансового iнструмента, за яким спочатку
були встановленi процентнi ставки, що вiдрiзнялися вiд ринкових ставок. У подальшому
балансова вартiсть таких активiв чи зобов’язань коригується на амортизацiю прибуткiв чи збиткiв,
пов’язаних з виникненням активiв чи зобов’язань, а вiдповiдний доход чи витрати вiдображаються
у прибутку або збитку iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
(iv) Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання в
операцiї на ринкових умовах мiж обiзнаними та зацiкавленими сторонами на дату оцiнки.
За наявностi котирування управлiнський персонал оцiнює справедливу вартiсть iнструмента з
використанням цiни котирування за таким iнструментом на активному ринку. Ринок вважається
активним, якщо на ньому завжди доступне котирування цiн та якщо вiн представляє фактичнi й
регулярно здiйснюванi ринковi операцiї на комерцiйних умовах.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, управлiнський персонал встановлює
справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнки вартостi. Такi методи включають застосування
даних про останнi операцiї мiж обiзнаними та зацiкавленими сторонами на ринкових умовах
(якщо такi є); використання поточної справедливої вартостi iнших, по сутi аналогiчних
iнструментiв, та аналiз дисконтованих грошових потокiв. В обраному методi оцiнки вартостi
максимально використовуються ринковi показники та iнформацiя, вiн мiнiмально враховує оцiнки,
характернi для Банку, об’єднує всi фактори, якi учасники ринку враховують при встановленнi
цiни, та вiдповiдає прийнятим економiчним методологiям цiноутворення щодо фiнансових
iнструментiв. Вхiднi данi при використаннi методу оцiнки вартостi обґрунтовано являють собою
очiкуванi можливостi ринку та оцiнки факторiв доходностi з урахуванням ризику, властивих
фiнансовому iнструменту.
Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансового iнструмента при початковому
визнаннi є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть сплачених чи отриманих коштiв, якщо тiльки
справедлива вартiсть цього iнструмента не пiдтвердиться шляхом порiвняння з доступними
даними про iншi поточнi ринковi операцiї з таким самим iнструментом (тобто без модифiкацiй чи
випуску з новими характеристиками) або на основi методу оцiнки вартостi, змiннi величини якого
включають лише данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Якщо цiна операцiї забезпечує
найкраще пiдтвердження справедливої вартостi при початковому визнаннi, початкова оцiнка
фiнансового iнструмента здiйснюється за цiною операцiї, а будь-яка рiзниця мiж зазначеною
цiною та вартiстю, що була отримана спочатку в результатi використання моделi оцiнки вартостi,
у подальшому визнається у прибутку або збитку за вiдповiдним принципом протягом строку дiї
iнструмента, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується цiлком за рахунок
даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була завершена.
(v) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу чи фiнансового
зобов’язання визнається таким чином:
• прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, визнається у прибутку
або збитку
• прибуток або збиток за фiнансовим активом, наявним для продажу, визнається як iнший
сукупний прибуток у власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i
прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення визнання цього активу з
одночасним визнанням у прибутку або збитку кумулятивного прибутку або збитку, що ранiше був
визнаний у власному капiталi. Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу,
визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховуються
за методом ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, вiдображених за
амортизованою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення
визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а

також у процесi амортизацiї.
(vi) Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли вийшов строк дiї прав на
отримання грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив в
операцiї, в якiй передаються практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням
фiнансовим активом, або в якiй Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та винагороди,
пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, та не зберiгає контроль за переданим фiнансовим
активом. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, що вiдповiдають критерiям
припинення визнання, створена або збережена Банком, визнається як окремий актив або
зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового зобов’язання
припиняється тодi, коли його зобов’язання за договором погашено, анульовано або строк його дiї
закiнчився.
Банк також припиняє визнання окремих активiв, коли вiн списує залишки, що вiдносяться до
активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.
(vii) Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф’ючерси, операцiї на
умовах спот та опцiони по процентних ставках, операцiї з обмiну валют, операцiї з дорогоцiнними
металами та бiржовими цiнними паперами, а також будь-якi поєднання цих iнструментiв.
Похiднi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання
вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi
iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як
зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд’ємне значення.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку.
Хоча Банк i здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв,
цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування.
(viii) Борговi зобов’язання, по яких нараховуються проценти
Початкове визнання боргових зобов’язань, по яких нараховуються проценти, початково
здiйснюється за справедливою вартiстю. Пiсля початкового визнання борговi зобов’язання, по
яких нараховуються проценти, вiдображаються за амортизованою вартiстю. При цьому будь-яка
рiзниця мiж їх вартiстю та викупною цiною визнається у прибутку або збитку протягом строку дiї
зобов’язання.
У разi зворотного викупу боргового зобов’язання або його дострокового погашення будь-яка
рiзниця мiж сумою погашення та балансовою вартiстю зобов’язання негайно визнається у
прибутку або збитку.
(в) Зменшення корисностi
(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, складаються, головним чином,
з кредитiв, авансiв та iншої дебiторської заборгованостi (далi – “кредити та дебiторська
заборгованiсть”). Управлiнський персонал регулярно проводить аналiз кредитного портфеля на
предмет зменшення корисностi. Кредит (чи група кредитiв) є знецiненим, i збитки вiд зменшення
корисностi виникають тодi й тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в
результатi однiєї або кiлькох подiй, що сталися пiсля початкового визнання кредиту, i така подiя
(чи подiї) впливають на оцiнку майбутнiх грошових потокiв по кредиту (або групi кредитiв), якi
можуть бути достовiрно оцiненi.
Спочатку управлiнський персонал оцiнює, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi по
окремо взятих кредитах та авансах, якi самi по собi є значними, та по взятих окремо або в
сукупностi кредитах та авансах, що самi по собi не є значними. Якщо по оцiненому iндивiдуально
кредиту об’єктивних ознак зменшення корисностi не iснує, незалежно вiд того, чи є вiн значним,
чи нi, цей кредит включається до групи кредитiв з подiбними характеристиками кредитного
ризику, i вони оцiнюються в сукупностi на предмет зменшення корисностi. Кредити, якi
оцiнюються iндивiдуально на предмет зменшення корисностi i збиток вiд зменшення корисностi
яких визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцiнки зменшення

корисностi.
Якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi
кредиту, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиту та теперiшньою
вартiстю очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного
вiдшкодування по гарантiях та заставi (не включаючи майбутнi збитки, що не були понесенi),
дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту. Передбаченi
договором грошовi потоки та досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, з урахуванням наявних
даних, якi вiдображають поточнi економiчнi умови, забезпечують основу для оцiнки очiкуваних
грошових потокiв.
У деяких випадках наявнi з вiдкритих джерел данi, якi є необхiдними для оцiнки суми збитку вiд
зменшення корисностi кредиту, можуть бути недостатнiми або такими, що вже не стосуються у
повнiй мiрi обставин, що склалися. Таке може статися, коли позичальник зазнає фiнансових
труднощiв, i при цьому iснує лише незначна кiлькiсть даних щодо iсторiї кредитування подiбних
позичальникiв. У таких випадках оцiнка збитку вiд зменшення корисностi здiйснюється
управлiнським персоналом на основi його досвiду та суджень.
Припущення, що використовуються для оцiнки як суми, так i часу майбутнiх грошових потокiв,
регулярно переглядаються з тим, щоб зменшити розбiжностi мiж оцiнкою збитку та фактичними
збитками.
Усi збитки вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi визнаються у
прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли подальше збiльшення суми очiкуваного
вiдшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка сталася пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi.
Якщо кредит є безнадiйним щодо погашення, вiн списується за рахунок вiдповiдного резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв. Банк списує кредити (та вiдповiднi резерви
по збитках вiд кредитування), якщо управлiнський персонал визначає, що кредити є безнадiйними,
i коли було вжито всiх необхiдних заходiв для повернення кредитiв.
Активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення
кумулятивного збитку, визнаного в iншому сукупному прибутку, у прибуток чи збиток через
здiйснення коригування для перекласифiкацiї. Сукупний збиток, списаний з iншого сукупного
прибутку i визнаний у прибутку або збитку, являє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за
вирахуванням погашення основної суми заборгованостi та амортизацiї, i поточною справедливою
вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, ранiше визнаних у прибутку або
збитку. Змiни у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, пов’язанi з вартiстю у
часi, вiдображаються як компонент процентного доходу.
Для iнвестицiї в дольовий цiнний папiр, наявний для продажу, значне чи тривале зменшення його
справедливої вартостi нижче його вартостi придбання є об’єктивною ознакою зменшення
корисностi.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового цiнного паперу, наявного
для продажу, збiльшується, i таке збiльшення можна об’єктивно пов’язати з подiєю, що вiдбулася
пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, збиток вiд зменшення
корисностi сторнується, а вiдповiдна сума визнається у прибутку або збитку. При цьому будь-якi
подальшi вiдновлення справедливої вартостi знецiненого дольового цiнного паперу, наявного для
продажу, визнаються в iншому сукупному доходi.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет
iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв
є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат на реалiзацiю або вартiсть
у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у майбутньому грошовi потоки
дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному
активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження
грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що

генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi
визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти,
перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i
сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть
активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби
не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi.
(ii) Сторно збитку вiд зменшення корисностi
Збиток вiд зменшення корисностi активу, що утримується до погашення, або кредиту чи
дебiторської заборгованостi, вiдображеної за амортизованою вартiстю, сторнується, якщо
подальше збiльшення суми очiкуваного вiдшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подiєю,
що сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi. Збиток вiд зменшення корисностi
iнвестицiї у iнструменти капiталу, класифiкованої як iнвестицiя, наявна для продажу, не
сторнується. Якщо справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як iнструмент,
наявний для продажу, збiльшується, i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що
сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, тодi збиток вiд
зменшення корисностi сторнується, i при цьому сума сторнування визнається у прибутку або
збитку.
Збиток вiд зменшення корисностi iнших активiв сторнується тодi, коли змiнюються оцiнки, що
застосовувалися для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення
корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть активу не перевищує балансову
вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням зносу чи амортизацiї, якби не був визнаний збиток
вiд зменшення корисностi.
(iii) Зобов’язання з надання кредитiв
У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, що
включають невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми кредитного
страхування.
Фiнансовi гарантiї – це договори, що зобов’язують Банк здiйснити певнi платежi, що компенсують
утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний дебiтор не змiг
здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента.
Зобов’язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за
вирахуванням затрат, пов’язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з двох
величин: за сумою, що була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної амортизацiї, або за
сумою резерву на покриття збиткiв за даною гарантiєю. Резерв на покриття збиткiв за
фiнансовими гарантiями та iншими зобов’язаннями кредитного характеру визнаються тодi, коли
iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна оцiнити достовiрно.
Зобов’язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов’язаннях кредитного характеру
включаються до складу iнших зобов’язань.
(г) Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя
розраховуються з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного
використання активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це
стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив
завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом
строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.

(д) Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд оренди
чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для продажу у
ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання товарiв або
надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за
справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або збитку.
Якщо характер використання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється i вiдбувається його
перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об’єкта на дату
перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в облiку.
(е) Оренда
Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе практично всi ризики i не
отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у
тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.
(є) Визнання доходiв та витрат
Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у прибутку
або збитку за принципом нарахування з урахуванням фактичної доходностi за
активом/зобов’язанням або застосовної плаваючої ставки. Процентнi доходи i подiбнi доходи та
процентнi витрати i подiбнi витрати включають амортизацiю будь-якого дисконту чи премiї або
iнших рiзниць мiж початковою балансовою вартiстю iнструмента, за яким нараховуються
проценти, та його сумою при погашеннi, розрахованою за методом ефективного вiдсотка.
Дохiд вiд комiсiй та витрати на виплату комiсiй визнаються за принципом нарахування. Дохiд вiд
iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання вiдповiдних послуг.
Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються
складовою частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на здiйснення
операцiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як процентнi доходи
протягом оцiненого строку корисного використання фiнансового iнструмента iз застосуванням
методу ефективного вiдсотка.
Витрати, понесенi у зв’язку з кредитом, амортизуються протягом строку кредиту шляхом
коригування суми процентного доходу.
(ж) Оподаткування
Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на
прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей,
вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у власному
капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на
основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або
фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає
сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв
та зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що
використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками
оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх
сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
невикористанi перед цим податковi збитки та кредити. Вiдстроченi податковi активи
зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною.
(з) Виплати працiвникам
Пенсiї забезпечуються державою через обов’язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, що
розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у
прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та включаються до
складу заробiтної плати та виплат працiвникам .
(и) Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають касу, залишки на рахунку в Нацiональному банку
України та залишки коштiв в банках з початковими строками виплати згiдно з договорами до
трьох мiсяцiв. На 31 грудня 2012 р. та 2011 р. кошти обов’язкового резерву банку в НБУ не
вважається грошовим еквiвалентом через обмежену можливiсть зняття коштiв з цього рахунку.
(i) Взаємозарахування
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у
звiтi про фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування
визнаних сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i
одночасно погасити зобов’язання.
(ї) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках
якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд операцiй з
iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються
головною посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу
ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує
окрема фiнансова iнформацiя.
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i
дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
(й) Новi стандарти i тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi i не
застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Серед цих нових стандартiв, змiн до
стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Банку ймовiрно матимуть вплив тi, що зазначенi
далi:
• МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” буде чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2015 р. або пiсля цiєї дати. Новий стандарт буде випущений у кiлька етапiв i замiнить собою
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти – визнання та
оцiнка” пiсля завершення реалiзацiї вiдповiдного проекту. Перша частина МСФЗ 9, що стосується
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, була випущена у листопадi 2009 року. Друга частина,
що стосується класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань, була опублiкована у жовтнi 2010
року. Очiкується, що решта частин цього стандарту буде випущена протягом 2013 року. Банк
визнає, що новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може iстотно
вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку. Вплив цих змiн буде проаналiзовано в ходi проекту по мiрi
випуску нових частин стандарту. Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково.
• МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi” буде чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Новий стандарт замiнить iнструкцiї щодо оцiнки справедливої
вартостi, якi мiстяться в окремих МСФЗ, i являтиме собою єдину iнструкцiю щодо оцiнки
справедливої вартостi. У цьому стандартi подається переглянуте визначення справедливої
вартостi, концептуальна основа оцiнки справедливої вартостi та встановлюються вимоги до
розкриття iнформацiї про оцiнку справедливої вартостi. МСФЗ 13 не впроваджує нових вимог
щодо оцiнки активiв та зобов’язань за справедливою вартiстю, так само як i не скасовує виняткiв
щодо можливостi оцiнки справедливої вартостi, якi мiстяться в деяких стандартах. Цей стандарт
застосовується ретроспективно, i його дострокове застосування дозволяється. Розкриття
порiвняльної iнформацiї за перiоди, що передували датi початкового застосування стандарту, не
вимагається.
• Змiна до МСФЗ 7 “Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї – Зарахування фiнансових
активiв i фiнансових зобов’язань” мiстить новi вимоги до розкриття iнформацiї щодо фiнансових
активiв i зобов’язань, якi зараховуються у звiтi про фiнансовий стан або на якi поширюються
умови генеральної угоди про зарахування чи будь-якої iншої аналогiчної угоди. Ця змiна буде
чинною для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, з обов’язковим
ретроспективним застосуванням.
• Змiни до МСБО 32 “Фiнансовi iнструменти: Подання – Взаємозарахування фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань” не вводять нових правил щодо взаємозарахування фiнансових активiв i
зобов’язань; вони уточнюють критерiї взаємозарахування, з тим щоб усунути суперечностi в їх

застосуваннi. Поправки роз’яснюють, що суб’єкт господарювання має забезпечене законом право
на проведення взаємозарахування, якщо це право не залежить вiд майбутньої подiї, якщо воно
може бути захищене позовом як у ходi звичайної дiяльностi, так i у випадку дефолту,
неплатоспроможностi чи банкрутства суб’єкта господарювання i всiх контрагентiв. Цi змiни є
чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати, з обов’язковим
ретроспективним застосуванням.
• Рiзнi “Удосконалення МСФЗ” проводились окремо по кожному стандарту. Усi поправки, в
результатi яких вiдбуваються змiни в облiковiй полiтицi стосовно подання, визнання чи оцiнки,
набувають чинностi не ранiше 1 сiчня 2013 р. Банк ще не проводив аналiз можливого впливу цих
вдосконалень на його фiнансовий стан чи результати дiяльностi.
У даний час управлiнський персонал аналiзує, як цi новi стандарти та змiни до них можуть
вплинути на фiнансовий стан i результати операцiй.
(к) Порiвняльнi суми
На 31 грудня 2012 р. з метою приведення класифiкацiї статей у вiдповiднiсть до принципiв
подання та класифiкацiї, передбачених Постановою Правлiння НБУ № 373 , деякi порiвняльнi
суми були перекласифiкованi. В результатi цього на 31 грудня 2011 р. були проведенi такi
перекласифiкацiї:
Залишок на рахунку в НБУ (крiм обов’язкових резервiв) на 31 грудня 2011 р. на суму 20,751
тисяча гривень i залишки на поточних рахунках в банках на суму 10,786 тисяч гривень були
перекласифiкованi у грошовi кошти та їх еквiваленти.
Поточнi рахунки на 31 грудня 2011 р. на суму 84,034 тисячi гривень та депозити клiєнтiв на суму
67,032 тисячi гривень були об’єднанi у статтю “Кошти клiєнтiв”.
Витрати на заробiтну плату i виплати працiвникам за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., на суму
46,572 тисячi гривень, загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати на суму 30,881тисяча
гривень та амортизацiйнi витрати на суму 8,245 тисяч гривень були об’єднанi у статтю
“Адмiнiстративнi та iншi витрати”.
4 Звiтнiсть за сегментами
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i
дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Практично всi
активи знаходяться в Українi.
5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(перекла-сифiковано)
(у тисячах гривень)
Каса 2,101 10,221
Залишки на рахунку в НБУ (крiм коштiв обов’язкових резервiв) 2,238 20,751
Поточнi рахунки в iнших банках 235,031 3,595
Залишки коштiв в банках iз початковими контрактними строками виплат до 3 мiсяцiв - 7,191
Усього 239,370 41,758
У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими
оцiнками, що базуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Поточнi рахунки:
AA- до AA+ 34,735 611
BB- до BB+ 200,242 2,829

B- до B+ - 32
CCC- до CCC+ - 2
Рейтинг вiдсутнiй 54 121
235,031 3,595
Залишки коштiв в банках iз початковими контрактними строками виплат до 3 мiсяцiв:
CCC- до CCC+ - 7,191
- 7,191
Усього 235,031 10,786
На 31 грудня 2012 р. два найбiльшi залишки на поточних рахунках в iнших банках складають
234,967 тисяч гривень або 99.9% вiд загальної суми на поточних рахунках в iнших банках (31
грудня 2011 р.: 3,424 тисячi гривень або 95.2%).
Банк зобов’язаний пiдтримувати обов’язковий резерв на рахунку в НБУ, який розраховується як
середня сума певних залишкiв на рахунках клiєнтiв протягом одного мiсяця. На 31 грудня 2012 р.
залишок обов’язкового резерву на рахунку в НБУ становить 9,415 тисяч гривень (31 грудня 2011
р.: 4,836 тисяч гривень). Банк вiдповiдає вимогам НБУ щодо цього резерву на 31 грудня 2012 р. та
2011 р.
На 31 грудня 2011 р. Банк мав залишки коштiв у розмiрi 33,380 тисяч гривень, використання яких
було обмежено у зв’язку з iншими вимогами щодо резерву, встановленими НБУ (31 грудня 2012
р.: нуль).
Кошти обов’язкового резерву банку на 31 грудня 2012 та 2011р. не можуть використовуватися для
фiнансування повсякденних операцiй, тому ця сума не входить до складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, а представлена як кошти обов’язкового резерву банку в Нацiональному банку
України.
6 Кошти в банках
Залишки коштiв в банках на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011 (перекла-сифiковано)
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси iз строками погашення понад три мiсяцi - 57,660
Усього - 57,660
У наступнiй таблицi представлено аналiз коштiв в банках згiдно з рейтинговими оцiнками, що
базуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси:
BB- до BB+ - 57,660
Усього - 57,660
На 31 грудня 2011 р. кредити та аванси на суму 57,660 тисяч гривень, або 100.0% вiд загальної
суми коштiв в банках, розмiщенi у банку Credit Europe Bank N.V. (“Материнський банк”)
(примiтка 25) та наданi у заставу за договорами фiнансової гарантiї (примiтка 16(a)) (31 грудня
2012 р.: нуль).
?
7 Кредити та аванси

Кредити та аванси на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Юридичним особам 905,051 886,758
Фiзичним особам
Iпотечнi кредити 66,930 131,098
Кредити на придбання автомобiлiв 63,244 116,619
Iншi кредити 1,764 14,864
131,938 262,581
1,036,989 1,149,339
Резерв пiд знецiнення кредитiв та авансiв (примiтка 21) (45,023) (73,742)
Усього кредитiв за вирахуванням резерву пiд знецiнення кредитiв 991,966 1,075,597
Кредити та аванси включають основну суму заборгованостi i нарахованi проценти на 31 грудня
2012 р. та 2011 р. Iпотечнi кредити включають кредити, отриманi фiзичними особами з метою
придбання житлової та комерцiйної нерухомостi.
Змiни в оцiнках щодо ймовiрностi погашення кредитiв можуть вплинути на суму визнаних збиткiв
вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо чиста приведена вартiсть оцiнених грошових потокiв
буде вiдрiзнятися на плюс/мiнус один вiдсоток, знецiнення кредитiв на 31 грудня 2012 р. буде на
9,920 тисяч гривень меншим/бiльшим (31 грудня 2011 р.: 10,756 тисяч гривень).
(а) Значна концентрацiя кредитного ризику
На 31 грудня 2012 р. сума кредитiв та авансiв десяти найбiльшим позичальникам становить
663,614 тисяч гривень або 64.0% вiд загальної суми кредитiв та авансiв (31 грудня 2011 р.: 676,111
тисяч гривень або 58.8%).
?
(б) Зменшення корисностi кредитiв
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2012 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 100,938 31,281 69,657
31.0%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 804,113 1,627
802,486 0.2%
Усього кредитiв юридичним особам 905,051 32,908 872,143 3.6%
Кредити фiзичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
Iпотечнi кредити 10,823 6,489 4,334 60.0%
V
Усього кредитiв фiзичним особам з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
10,823 6,489 4,334 60.0%

Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi
Iпотечнi кредити 56,107 - 56,107 0.0%
Кредити на придбання автомобiлiв 63,244 5,514 57,730 8.7%
Iншi кредити 1,764 112 1,652 6.3%
Усього кредитiв фiзичним особам, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення
корисностi 121,115 5,626 115,489 4.6%
Усього кредитiв фiзичним особам 131,938 12,115 119,823 9.2%
Усього 1,036,989 45,023 991,966 4.3%
?
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2011 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 128,028 24,738 103,290
19.3%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 758,730 4,266
754,464 0.6%
Усього кредитiв юридичним особам 886,758 29,004 857,754 3.3%
Кредити фiзичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
Iпотечнi кредити 36,169 26,443 9,726 73.1%
Iншi кредити 703 703 - 100.0%
Усього кредитiв фiзичним особам з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
36,872 27,146 9,726 73.6%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi
Iпотечнi кредити 94,929 13,795 81,134 14.5%
Кредити на придбання автомобiлiв 116,619 656 115,963 0.6%
Iншi кредити 14,161 3,141 11,020 22.2%
Усього кредитiв фiзичним особам, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення
корисностi 225,709 17,592 208,117 7.8%
Усього кредитiв фiзичним особам 262,581 44,738 217,843 17.0%
Усього 1,149,339 73,742 1,075,597 6.4%
На 31 грудня 2012 р. нарахованi процентнi доходи по знецiнених кредитах та авансах становлять
165 тисяч гривень (31 грудня 2011 р.: 109 тисяч гривень).
Реструктуризацiя кредитiв здiйснюється в рамках управлiння вiдносинами з клiєнтами, для
максимiзацiї можливостей повернення кредиту та, якщо можливо, з метою уникнення звернення
стягнення на заставу або вступу кредитора у володiння майном боржника. Заходи з
реструктуризацiї включають пролонгацiю кредитiв, затвердження планiв зовнiшнього управлiння

заборгованiстю, вiдстрочення моменту вступу кредитора у володiння майном боржника, внесення
змiн в умови та строки кредитної угоди та/або вiдстрочення платежiв до змiни обставин. Полiтика
та практика реструктуризацiї базуються на показниках або критерiях, якi, на думку управлiнського
персоналу, вказують на ймовiрнiсть подальшого погашення кредиту. Ця полiтика повинна
постiйно аналiзуватися та переглядатися, а її практичне застосування залежить вiд характеру
ринку, продуктiв та наявностi емпiричних даних. Кредити, умови яких були переглянутi, включенi
до категорiї активiв, по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, у
вищенаведених таблицях, за винятком випадкiв, коли позичальник не виконує переглянутi умови.
Станом на 31 грудня 2012 р., валова сума реструктурованих кредитiв, якi були б простроченими
або знецiненими, якби не була проведена їх реструктуризацiя, становить 35,129 тисяч гривень (31
грудня 2011 р.: 62,610 тисяч гривень)
(в) Якiсть кредитiв та авансiв
Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2012 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси фiзичним особам
непростроченi 115,778 6,856 108,922 5.9%
простроченi менше нiж на 30 днiв 7,129 1,083 6,046 15.2%
простроченi на 31-90 днiв 654 150 504 22.9%
простроченi на 91-180 днiв 1,773 705 1,068 39.8%
простроченi на 181-365 днiв 3,528 2,827 701 80.1%
простроченi понад 365 днiв 3,076 494 2,582 16.1%
Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 131,938 12,115 119,823 9.2%
?
Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2011 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси фiзичним особам
непростроченi 200,535 4,265 196,270 2.1%
простроченi менше нiж на 30 днiв 4,529 76 4,453 1.7%
простроченi на 31-90 днiв 1,321 399 922 30.2%
простроченi на 91-180 днiв 647 620 27 95.8%
простроченi на 181-365 днiв 34,627 25,743 8,884 74.3%
простроченi понад 365 днiв 20,922 13,635 7,287 65.2%
Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 262,581 44,738 217,843 17.0%
Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2012 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси юридичним особам
непростроченi 879,379 15,755 863,624 1.8%
простроченi 25,672 17,153 8,519 66.8%
Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 905,051 32,908 872,143 3.6%

?
Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2011 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву пiд знецiнення Знецiнення Кредити за вирахуванням резерву пiд
знецiнення Знецiнення по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву пiд знецiнення
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси юридичним особам
непростроченi 882,934 27,765 855,169 3.1%
простроченi 3,824 1,239 2,585 32.4%
Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 886,758 29,004 857,754 3.3%
На 31 грудня 2012 р. сума прострочених, але не знецiнених кредитiв становить 14,704 тисячi
гривень (31 грудня 2011 р.: 7,019 тисяч гривень).
Протягом 2012 року Банк списав заборгованiсть за кредитами фiзичним особам на суму 50,988
тисяч гривень (2011: 4,165 тисяч гривень). Крiм того, протягом року, що закiнчився 31 грудня
2012 р., Банк продав портфель знецiнених кредитiв фiзичним особам, вартiсть якого до
вирахування резерву пiд знецiнення складала 12,264 тисячi гривень (31 грудня 2011 р.: 15,473
тисячi гривень).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 р., Банк не звертав стягнення на заставленi об’єкти
житлової та нежитлової нерухомостi (2011: 1,470 тисяч гривень). Банк утримує цю нерухомiсть з
метою збiльшення вартостi капiталу, у зв’язку з цим вона визнається як iнвестицiйна нерухомiсть
(примiтка 9).
Банк надає кредити на територiї України. Спроможнiсть позичальникiв погашати борги залежить
вiд ряду факторiв, включаючи загальний фiнансовий стан конкретного позичальника, а також
постiйнi змiни в економiцi України.
(г) Застава, утримувана як забезпечення
У наступнiй таблицi подана iнформацiя про типи застави, отриманої в забезпечення кредитiв
юридичним особам, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, станом на 31 грудня:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Нерухомiсть 275,186 299,050
Автотранспортнi засоби 30,363 36,856
Iншi види застави 137,582 178,746
Без застави 429,012 343,102
Усього 872,143 857,754
Далi подається бiльш детальна iнформацiя про типи застави по кредитах та авансах.
?
Банк приймає такi основнi типи застави:
- по кредитах фiзичним особам – iпотека житлової нерухомостi, автомобiлi та iншi активи;
- по кредитах юридичним особам – бiзнес-активи, такi як примiщення, запаси та обладнання.
Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, полiтика Банку
передбачає видачу кредитiв перш за все на основi оцiнки платоспроможностi клiєнта, а не на
основi вартостi запропонованої застави. Залежно вiд стану клiєнта та типу продукту, Банк може
видавати кредити без застави.
Кредити юридичним особам
На 31 грудня 2012 р. оцiнена рiзниця мiж фактичними збитками Банку вiд зменшення корисностi
кредитiв юридичним особам, по яких були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi,
та збитками вiд зменшення корисностi цих кредитiв, що були б понесенi у випадку, якби вони
були наданi без застави, складає 15,437 тисяч гривень (2011: 30,576 тисяч гривень).

Справедлива вартiсть застави по кредитах юридичним особам iз чистою балансовою вартiстю
802,486 тисяч гривень, по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi (31
грудня 2011 р.: 754,464 тисячi гривень), була оцiнена на дати видачi кредитiв i скоригована з
урахуванням змiн, що вiдбулися до звiтної дати. Можливiсть вiдшкодування цих кредитiв
залежить перш за все вiд кредитоспроможностi позичальникiв, а не вiд вартостi застави, i поточна
вартiсть застави не впливає на оцiнку зменшення корисностi.
Кредити фiзичним особам
Iпотечнi кредити забезпеченi вiдповiдною житловою та комерцiйною нерухомiстю. Iпотечнi
кредити оцiнюються на предмет зменшення корисностi в сукупностi та iндивiдуально залежно вiд
характеру ознак знецiнення, виявлених по таких кредитах. Оцiнка вартостi нерухомостi, що
надається в заставу за цими кредитами, проводиться на час їх видачi, i Банк вiдстежує приблизнi
змiни вартостi об’єктiв нерухомостi, оскiльки вони є суттєвим фактором для оцiнки зменшення
корисностi кредитiв у сукупностi. У випадку iснування ознак зменшення корисностi Банк
проводить оцiнку вартостi окремих об’єктiв, отриманих в заставу.
На 31 грудня 2012 р. оцiнена рiзниця мiж фактичними збитками вiд зменшення корисностi
iпотечних кредитiв, по яких були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi, та
збитками вiд зменшення корисностi цих кредитiв, що були б понесенi у випадку, якби кредити
були наданi без застави, складає 4,334 тисячi гривень (2011: 9,726 тисяч гривень).
Кредити на придбання автомобiлiв забезпеченi вiдповiдними автомобiлями. Управлiнський
персонал вважає, що справедлива вартiсть застави по автомобiльних кредитах щонайменше
дорiвнює балансовiй вартостi окремих кредитiв на звiтну дату. Банк переоцiнює заставу, оцiнену в
момент видачi кредитiв, до поточної вартостi з урахуванням приблизних змiн цiн та старiння
автомобiлiв.
?
(д) Кредити та аванси юридичним особами за секторами економiки
Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки на 31 грудня представленi таким
чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Автомобiльна промисловiсть 207,233 232,980
Сiльське та рибне господарство 237,337 209,609
Послуги 102,778 122,943
Металургiя та виробництво сталi 81,258 99,099
Будiвництво 64,293 41,852
Харчова промисловiсть, виробництво напоїв та тютюнових виробiв 56,627 29,322
Фiнансовi посередники 29,527 18,767
Роздрiбна торгiвля текстилем та готовим одягом 12,045 Будiвельнi матерiали 10,580 12,925
Споживчi товари (крiм продуктiв харчування) 3,643 25,231
Роздрiбна торгiвля нехарчовими продуктами - 48,961
Iнше 99,730 45,069
Усього 905,051 886,758
8 Цiннi папери, наявнi для продажу
Цiннi папери, наявнi для продажу на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Корпоративнi облiгацiї 238,315 302,464
Облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України
112,478

50,216
Усього 350,793 352,680
Далi у таблицi представлено аналiз цiнних паперiв, наявних для продажу, згiдно з рейтинговими
оцiнками, що базуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2012 2011
(у тисячах гривень)
BB - 60,029
BB- 58,900 39,860
B 159,896 43,330
B- 112,478 55,255
Рейтинг вiдсутнiй 19,519 154,206
350,793 352,680
9 Iнвестицiйна нерухомiсть
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 13,212 14,348
Вартiсть нерухомостi, на яку звернено стягнення - 1,470
Реалiзацiя iнвестицiйної нерухомостi - (373)
Переведення до категорiї основних засобiв та нематерiальних активiв (5,243) Змiни справедливої вартостi (470) (2,233)
На 31 грудня 7,499 13,212
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 р., Банк не звертав стягнення на заставленi об’єкти
житлової та нежитлової нерухомостi. Банк продовжує утримувати отриману нерухомiсть з метою
збiльшення вартостi капiталу.
Нерухомiсть була визнана за справедливою вартiстю. За основу оцiнки було взято ринкову
вартiсть. Ринковий пiдхiд ґрунтується на аналiзi результатiв порiвнянних продажiв аналогiчних
об’єктiв нерухомостi на звiтну дату. Основнi припущення стосуються стану, якостi та
розташування об’єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть.
?
10 Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.,
представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Нематерiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2011 р. - 15,274 25,096 1,432 7,075 48,877
Надходження - 2,221 2,175 427 191 5,014
Переведено з категорiї iнвестицiйної нерухомостi 5,243 - - - - 5,243
Вибуття - (5,877) (991) (698) (1,383) (8,949)
31 грудня 2012 р. 5,243 11,618 26,280 1,161 5,883 50,185
Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2012 р. - 12,257 20,688 1,123 5,602 39,670

Знос та амортизацiя 83 1,277 2,760 369 1,166 5,655
Вибуття - (5,680) (981) (641) (1,284) (8,586)
31 грудня 2012 р. 83 7,854 22,467 851 5,484 36,739
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 р. 5,160 3,764 3,813 310 399 13,446
?
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р.,
представлений таким чином:
Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспортнi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2011 р. 14,553 23,594 1,117 7,075 46,339
Надходження 1,574 1,502 596 - 3,672
Вибуття (853) - (281) - (1,134)
31 грудня 2011 р. 15,274 25,096 1,432 7,075 48,877
Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2011 р. 9,258 18,278 871 3,936 32,343
Знос та амортизацiя 3,842 2,410 327 1,666 8,245
Вибуття (843) - (75) - (918)
31 грудня 2011 р. 12,257 20,688 1,123 5,602 39,670
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2011 р. 3,017 4,408 309 1,473 9,207
11 Iншi активи
Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Передоплати за товари та послуги 1,483 3,629
Передоплата податку на прибуток 193 122
Похiдний фiнансовий актив (примiтка 23) 863 128
Комiсiї до отримання за договорами фiнансової гарантiї (примiтка 16(a)) - 16,861
Iнше 18 638
Усього 2,557 21,378
Комiсiї до отримання за договорами фiнансової гарантiї являють собою чисту приведену вартiстю
комiсiй до отримання за виданi фiнансовi гарантiї.
?
12 Кошти банкiв
Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Депозити та залишки коштiв банкiв:
Банкiв країн-членiв ОЕСР 575,270 485,028
Банкiв країн, якi не є членами ОЕСР 144,239 306,384

Вiтчизняних банкiв - 1,998
Усього 719,509 793,410
На 31 грудня 2012 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V (“Материнський банк”) складають
575,168 тисяч гривень або 79.9% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня 2011 р.: 485,028 тисяч
гривень або 61.1%).
13 Кошти клiєнтiв
Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011 (перекласи-фiковано)
(у тисячах гривень)
Поточнi рахунки:
Юридичнi особи 93,100 79,770
Фiзичнi особи 4,572 4,264
Усього поточних рахункiв 97,672 84,034
Депозити:
Юридичнi особи 3,987 37,052
Фiзичнi особи 18,200 29,980
Усього депозитiв 22,187 67,032
Кошти ЄБРР 39,393 Усього 159,252 151,066
На 31 грудня 2012 р. загальна сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв
становить 84,786 тисяч гривень або 86.8% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31
грудня 2011 р.: 69,101 тисяч гривень або 82.2%).
На 31 грудня 2012 р. загальна сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить 19,047 тисяч
гривень або 85.8% загальної суми депозитiв (31 грудня 2011 р.: 43,238 тисяча гривень або 64.5%).
У 2012 роцi Банк отримав кредит, деномiнований у доларах США, вiд Європейського Банку
Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР) на кредитування малого та середнього бiзнесу на суму 39,074
тисяч гривень (еквiвалент 5,000 тисяч доларiв CША). Згiдно з умовами договорiв, по кредиту
встановлена ефективна процентна ставка у розмiрi 6.523%. Строк погашення кредиту у 2014 роцi.
Вiдповiдно до кредитного договору з ЄБРР, Банк має виконувати ряд фiнансових умов, що
стосуються адекватностi капiталу, концентрацiї ризику, валютного ризику та ризику, пов’язаному
iз операцiями iз пов’язаними сторонами.
На 31 грудня 2012 р. Банк виконує фiнансовi умови, передбаченi кредитним договором з ЄБРР.
14 Iншi зобов’язання
Iншi зобов’язання на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Резерв по невикористаних вiдпустках 1,560 1,995
Кредиторська заборгованiсть 4,229 2,843
Iнше 2,846 660
Договори фiнансової гарантiї (примiтка 16(a)) - 16,861
Усього 8,635 22,359

15 Статутний капiтал
Статутний капiтал на 31 грудня представлений таким чином:
2012 2011
Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума
(у тисячах гривень)
Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 505,000 505,000,000 505,000
На 31 грудня 2012 р. i 2011 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 1 гривню за одну
акцiю.
Згiдно iз законодавством України, резерви, якi можуть розподiлятися, обмежуються залишком
накопичених прибуткiв згiдно iз законодавчими та регулятивними вимогами.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та
повернення капiталу. У 2012 та 2011 роках дивiденди не оголошувались.
На 31 грудня 2012 та 2011 середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi акцiй, показаних
вище. Коригуючi акцiї вiдсутнi.
?
16 Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання
(а) Гарантiї
Гарантiї, виданi Банком, на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Гарантiї, виданi банкам 905 112,561
Гарантiї, виданi клiєнтам 57,246 42,488
58,151 155,049
Суми у таблицi вiдображенi на основi припущення, що вони виданi в повному обсязi та становлять
максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на звiтну дату у випадку
неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати свої зобов’язання за укладеними
контрактами.
На 31 грудня 2012 р. гарантiї банкам на суму 905 тисяча гривень або 100% загальної суми
гарантiй, виданих банкам, були виданi одному контрагенту (31 грудня 2011 р.: 54,901 тисяча
гривень i 35% вiдповiдно).
На 31 грудня 2012 р. гарантiї материнському банку не надавались (31 грудня 2011 р.: 57,660 тисяч
гривень). На 31 грудня 2011 р. цi гарантiї забезпеченi депозитом, розмiщеним у материнському
банку на суму 57,660 тисяч гривень.
На 31 грудня 2012 р. гарантiї клiєнтам на суму 46,953 тисячi гривень забезпеченi залишками
коштiв клiєнтiв, що складають 58,693 тисячi гривень (31 грудня 2011 р.: гарантiї на суму 32,479
тисяч гривень забезпеченi залишками коштiв клiєнтiв, що складають 39,064 тисячi гривень).
(б) Зобов’язання з операцiйної оренди
У ходi своєї дiяльностi Банк орендує операцiйнi примiщення. Майбутнi платежi за угодами
невiдмовної оренди на 31 грудня представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
До одного року 1,460 2,796
1,460 2,796
(в) Зобов’язання з кредитування
Банк має невиконанi зобов’язання з надання кредитiв. Цi зобов’язання представленi

затвердженими кредитами та кредитними лiнiями на умовах овердрафту. Загальна сума
невиконаних зобов’язань з надання кредитiв не обов’язково вiдображає майбутнi потреби у
коштах, оскiльки такi зобов’язання можуть втратити силу чи бути скасованi без затребування
вiдповiдних коштiв.
(г) Страхування
Страхова галузь в Українi перебуває на стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що
є поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного
страхового покриття по своїх примiщеннях та обладнанню, на випадок переривання дiяльностi або
виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку iз шкодою, заподiяною в результатi
аварiй, пов’язаних з майном або дiяльнiстю Банку. До тих пiр поки Банк не отримає достатнього
страхового покриття, iснує ризик того, що втрата чи знищення окремих активiв може мати
суттєвий негативний вплив на операцiї та фiнансовий стан.
(д) Непередбачене податкове зобов’язання
Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та
законодавство, яке часто змiнюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати
рiзне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у
трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими
адмiнiстрацiями та мiж НБУ i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї можуть перевiрятися
рiзними органами влади, якi за законодавством уповноваженi застосовувати значнi штрафнi
санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi значно серйознiшi податковi
ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
З 1 сiчня 2011 р. набрав чинностi новий Податковий кодекс України, який передбачає певнi змiни
у податковому облiку. Зокрема, новий Кодекс передбачає зменшення ставки податку на прибуток
пiдприємств з 21% у 2012 роцi до 19% з 1 сiчня 2013 р. i до 16% з 1 сiчня 2014 р.
Управлiнський персонал вважає, що вiн виконує всi вимоги чинного податкового законодавства.
Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо
вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй
фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по непередбачених штрафних санкцiях, пов’язаних iз
оподаткуванням.
(е) Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського
персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або
результати операцiй.
17 Процентнi доходи
Процентнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Кредити та аванси 123,774 121,953
Цiннi папери, наявнi для продажу 58,633 43,806
Кошти в банках 25,687 1,683
Iншi 122 174
Усього 208,216 167,616
Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення
корисностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., становлять 8,634 тисячi гривень (2011: 10,985
тисяч гривень).
18 Процентнi витрати
Процентнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 34,328 35,804
Кошти клiєнтiв 9,433 5,139
Усього 45,761 40,943
19 Дохiд та витрати вiд зборiв i комiсiй
Дохiд та витрати вiд зборiв i комiсiй за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Доход вiд зборiв i комiсiй:
Виданi гарантiї 1,202 9,442
Плата за кредитне обслуговування 3,450 7,511
Розрахунково-касовi послуги 2,273 5,553
Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 3,828 3,009
Штрафи i пенi 958 803
Iнший доход вiд зборiв i комiсiй 3 1
Усього доходу вiд зборiв i комiсiй 11,714 26,319
Витрати на виплату зборiв i комiсiй:
Розрахунково-касовi послуги (498) (541)
Iншi витрати на виплату зборiв i комiсiй (913) ( 888)
Усього витрат на виплату зборiв i комiсiй (1,411) (1,429)
?
20 Адмiнiстративнi та iншi витрати
Адмiнiстративнi та iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2012 2011
(перекласи-фiковано)
(у тисячах гривень)
Заробiтна плата та виплати працiвникам 26,652 46,572
Витрати на оренду та утримання примiщень 13,783 14,071
Знос та амортизацiя 5,655 8,245
Збиток по iнструментах, яким властивий кредитний ризик/по операцiях хеджування 5,514 Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали 1,661 2,619
Витрати на зв'язок та iнформацiю 1,497 2,674
Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги 1,025 913
Податки, крiм податку на прибуток, та iншi обов’язковi платежi 709 420
Витрати на охорону 526 1,126
Змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 470 2,233
Витрати на вiдрядження 351 1,094
Реклама i маркетинг - 538
Витрати на страхування - 158
Iнше 1,846 5,035
Усього 59,689 85,698
21 Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi
таким чином:

2012 2011
(у тисячах гривень)
Сальдо на 1 сiчня 73,742 41,858
Резерв пiд знецiнення:
Кредити та аванси 22,415 40,824
Резерв пiд знецiнення, вiдображений у прибутку або збитку 22,415 40,824
Списанi кредити та аванси (51,134) (8,940)
Сальдо на 31 грудня 45,023 73,742

?
22 Витрати на податок на прибуток
Передбачена законодавством ставка податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
складає 21% (з 1 сiчня 2011 р. до 31 березня 2011 р. складала 25%, а з 1 квiтня 2011 р. до 31 грудня
2011 р. - 23%).
Компоненти витрат на податок на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким
чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Витрати з поточного податку 199 1,801
Витрати з вiдстроченого податку 16,123 2,596
Усього витрат на податок на прибуток 16,322 4,397
Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат на податок на прибуток, пiдрахованою iз
застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою
витрат на податок на прибуток представлена таким чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня
2012 2012 2011 2011
(у тисячах гривень)
Прибуток до оподаткування 90,071 100% 31,410 100%
Очiкуванi витрати на податок на прибуток, розрахованi згiдно з дiючою ставкою 18,915 21.0%
7,381 23.5%
Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати 1,373 1.5% 555 1.8%
Вплив зменшення ставки оподаткування (3,966) (4.4%) (3,539) (11.3%)
Фактичнi витрати на податок на прибуток 16,322 18.1% 4,397 14.0%
?
(а) Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2012 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2012 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано безпосередньо у власному капiталi 31 грудня
2012 р.
актив (зобов’язання) вигода
(витрати) вигода (витрати) актив (зобов’язання)

(у тисячах гривень)
Кошти в банках (215) 215 - Цiннi папери, наявнi для продажу (12,279) (2,410) 893 (13,796)
Кредити та аванси (23,153) (12,808) - (35,961)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 1,599 (909) - 690
Iншi активи (2) (191) - (193)
Iншi зобов’язання (458) (20) - (478)
Усього (34,508) (16,123) 893 (49,738)
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2011 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2011 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано безпосередньо у власному капiталi 31 грудня
2011 р.
актив (зобов’язання) вигода
(витрати) вигода (витрати) актив (зобов’язання)
(у тисячах гривень)
Кошти в банках (327) 112 - (215)
Цiннi папери, наявнi для продажу (13,575) 458 838 (12,279)
Кредити та аванси (20,676) (2,477) - (23,153)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 1,941 (342) - 1,599
Iншi активи (360) 358 - (2)
Iншi зобов’язання 247 (705) - (458)
Усього (32,750) (2,596) 838 (34,508)
23 Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку
Похiднi фiнансовi iнструменти стосуються, головним чином, форвардних валютних контрактiв.
Управлiнський персонал вважає, що такi операцiї є по сутi валютними свопами, i вiдображає їх
згiдно з облiковою полiтикою Банку, яка застосовується для похiдних фiнансових iнструментiв
(примiтка 3(б)(vii)).
?
Далi у таблицi показано валовi суми до отримання/виплати при розрахунках за контрактами на
обмiн iноземних валют. Оскiльки цi контракти є короткостроковими, чиста сума до
отримання/виплати при погашеннi також приблизно дорiвнює додатнiй (чиста сума до отримання)
або вiд’ємнiй (чиста сума до виплати) справедливiй вартостi контрактiв на обмiн iноземних валют:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Суми до отримання у гривнях 200,688 4,001
Суми до отримання у євро - 1,198
Суми до сплати у гривнях - (1,076)
Суми до сплати у доларах США (199,825) (3,995)
Чиста справедлива вартiсть активiв 863 128
Максимальний кредитний ризик (валова сума до отримання) 200,688 5,199

24 Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй
Банку. Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який
включає ризик змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик лiквiдностi.
(а) Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає
Банк, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а
також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.
Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики Банку,
яка щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв встановлюються для
кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень ризику пiдтримується у
межах цих лiмiтiв..
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання
клiєнтом чи контрагентом свого зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним
чином, у зв’язку з кредитами та авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальною
сумою кредитного ризику є, як правило, чиста балансова вартiсть вiдповiдних iнструментiв на
звiтну дату.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику. Аналiз
концентрацiї кредитного ризику у зв’язку з кредитами та авансами представлений у примiтцi 7.
Банк зобов’язаний виконувати рiзнi вимоги НБУ, якi передбачають обмеження сум кредитiв, що
надаються компанiям, групам компанiй та зв’язаним сторонам. В рамках управлiння кредитним
ризиком Банк здiйснює операцiї з контрагентами, яких характеризує хороший фiнансовий стан, та,
якщо необхiдно, отримує заставу.
Кредитування юридичних осiб
Приймаючи рiшення про надання кредитiв, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх
фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, їхньої кредитної iсторiї у Банку та в
iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному
позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будьякої кредитної iсторiї в цiлому не означає абсолютної неможливостi отримати кредит, за умови,
що Банк отримає достатню iнформацiю для того, щоб оцiнити бiзнес та фiнансовий стан
позичальника. Однак, якщо Банк надає кредит позичальнику, який не має кредитної iсторiї, вiн
ставить перед таким позичальником певнi умови, наприклад, вимагає передати Банку на певний
перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi обслуговуються iншими
банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за кредитом або вимагає вiд нього
надання додаткової застави чи додаткових гарантiй.
Оцiнюючи ризики, пов’язанi з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу
позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi,
географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову
стабiльнiсть, обороти, вiрогiдний прибуток вiд кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її
достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний
ризик, притаманний галузi, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Кредитування фiзичних осiб
Банк припинив кредитування фiзичних осiб. Банк планує надавати кредити фiзичним особам
тiльки у виключних випадках та зосереджуватиметься на отриманнi погашення по iснуючих
кредитах, наданих фiзичним особам.
Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожного кредиту i проводить регулярний
перегляд рiвнiв платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої
заборгованостi та iншої iнформацiї, отриманої Банком. У свiтлi цiєї iнформацiї внутрiшнiй
кредитний рейтинг клiєнта може бути переглянутий.
Максимальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями на 31 грудня
представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2012 2011

Виданi гарантiї (примiтка 16(a)) 58,151 155,049
Валова сума дебiторської заборгованостi за похiдними iнструментами (примiтка 23)
200,688
5,199
Загальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями 258,839 160,248
Аналiз концентрацiї кредитного ризику, пов’язаного з кредитами та авансами клiєнтам,
представлений у примiтцi 7.
(в) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни цiнних
паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi
боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою
управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних
параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик.
(г) Валютний ризик
Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або на
вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв.
Банк має активи i зобов’язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик
виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або
меншими за зобов’язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i здiйснює
постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою внутрiшньою
методологiєю. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає дотримання певних
максимальних значень, встановлених регулятивними вимогами НБУ, проте розрахунок вiдкритої
валютної позицiї згiдно iз цими регулятивними вимогами вiдрiзняється вiд значень, наведених
далi у таблицi.
Валютнi позицiї на 31 грудня 2012 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари США Євро Iншi валюти
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 229,619 5,792 15
Кредити та аванси 700,257 2,254 Цiннi папери, наявнi для продажу 40,339 Iншi активи 9 - Усього активiв 970,224 8,046 15
Зобов’язання
Кошти банкiв (719,509) - Кошти клiєнтiв (60,152) (5,132) Iншi зобов’язання (353) (153) Усього зобов’язань (780,014) (5,285) Чиста балансова позицiя 190,210 2,761 15
Похiднi iнструменти: форварднi валютнi контракти (примiтка 23) (199,825) - Чиста довга позицiя (9,615) 2,761 15
?
Валютнi позицiї на 31 грудня 2011 р. представленi таким чином (перерекласифiковано):
(у тисячах гривень) Долари США Євро Iншi валюти

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 23,046 25,289 Кошти в банках 57,660 - 17
Кредити та аванси 656,919 49,859 Iншi активи 17,855 6 Усього активiв 755,480 75,154 17
Зобов’язання
Кошти банкiв (737,979) (55,431) Кошти клiєнтiв (37,901) (8,136) Iншi зобов’язання (16,872) - Усього зобов’язань (792,752) (63,567) Чиста балансова позицiя (37,272) 11,587 17
Похiднi iнструменти: форварднi валютнi контракти (примiтка 23) (3,995) 1,198 Чиста довга (коротка) позицiя (41,267) 12,785 17
Iншi валюти представленi, головним чином, росiйськими рублями.
На 31 грудня 10-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до
збiльшення (зменшення) чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та загальної суми
капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз ґрунтується на припущеннi щодо
незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
2012 2011
(у тисячах гривень)
Долари США (760) (3,178)
Євро 218 984
На 31 грудня 10-вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до
такого ж, але протилежного впливу на чистий прибуток та загальну суму капiталу на зазначену
вище суму, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин.
(д) Процентний ризик
Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на доход або на
вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на
процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять
процентний дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов’язань, по яких нараховуються проценти,
чистий процентний дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних
ставок. З метою управлiння процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить
оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, i
зобов’язань, по яких нараховуються проценти.
Процентна маржа по активах та зобов’язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, може
збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi управлiнський
персонал змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та зобов’язаннях, виходячи з
поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, якi оформляються додатком до основної
угоди, в якому зазначається нова процентна ставка.
Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах, що приносять
процентний дохiд, та зобов’язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня:
2012 2011
Гривнi Долари

США Євро Гривнi Долари США Євро
Кошти в банках - - - - 0.6% Цiннi папери, наявнi для продажу 25.6% 9.3% - 16.2% - Кредити та аванси 17.2% 10.9% 6.6% 15.4% 9.8% 8.2%
Кошти банкiв - 3.6% - - 5.4% 5.3%
Кошти клiєнтiв 15.1% 5.5% 5.6% 17.7% 6.1% 5.3%
Банк не має фiнансових iнструментiв з плаваючими процентними ставками. Банк не вiдображає в
облiку будь-якi фiнансовi активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, по яких встановленi фiксованi ставки. Отже, змiна процентних
ставок на дату звiтностi не вплинула б на прибуток або збиток.
Збiльшення ринкових процентних ставок на 1 процентний пункт зменшило б справедливу вартiсть
цiнних паперiв, наявних для продажу, та власного капiталу на 1,468 тисяч гривень на 31 грудня
2012 р. (31 грудня 2011 р.: 1,500 тисяч гривень). Їх зменшення на 1 процентний пункт призвело б
до такого самого, але протилежного ефекту.
(е) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями.
Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними
ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.
Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити,
наскiльки це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов’язань у
належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв
або ризику для репутацiї Банку.
Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що
включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi
вiд iнших банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також
диверсифiкованi портфелi високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без
перешкод задовольняти непередбаченi потреби у лiквiдностi.
Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, укладає
угоди про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та коштовнi метали.
Для пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi
депозити, продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо процентних ставок та
намагається зменшити витрати.
Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, за винятком виплати
процентiв, на 31 грудня 2012 р. представленi таким чином:
Найменування Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до
п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти 239,370 - - - - - 239,370
Кошти обов’язкових резервiв Банку у Нацiональному банку України 9,415 - - - - - 9,415
Кредити та аванси 49,692 118,007 425,772 317,394 81,101 - 991,966
Цiннi папери, наявнi для продажу 89,629 157,882 78,835 24,447 - - 350,793
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 7,499 7,499
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 13,446 13,446
Iншi активи 2,557 - - - - - 2,557
Усього активiв 390,663 275,889 504,607 341,841 81,101 20,945 1,615,046
Зобов’язання

Кошти банкiв 80,413 131,369 235,966 271,761 - - 719,509
Кошти клiєнтiв 107,235 4,556 21,412 26,049 - - 159,252
Вiдстроченi податковi зобов’язання 5,944 10,492 18,579 12,478 2,245 - 49,738
Iншi зобов’язання 8,096 16 523 - - - 8,635
Усього зобов’язань 201,688 146,433 276,480 310,288 2,245 - 937,134
Надлишок лiквiдностi за перiод 188,975 129,456 228,127 31,553 78,856 20,945 677,912
Кумулятивний надлишок лiквiдностi 188,975 318,431 546,558 578,111 656,967 677,912
?
Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, за винятком виплати
процентiв, на 31 грудня 2011 р. представленi таким чином (перекласифiковано):
Найменування Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до
п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти 34,567 7,191 - - - - 41,758
Кошти обов’язкових резервiв Банку у Нацiональному банку України 38,216 - - - - - 38,216
Кошти в банках 57,660 - - - - - 57,660
Кредити та аванси 77,596 154,493 403,050 376,452 64,006 - 1,075,597
Цiннi папери, наявнi для продажу 30,154 101,165 72,338 149,023 - - 352,680
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 13,212 13,212
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 9,207 9,207
Iншi активи 4,917 1,192 3,175 12,094 - - 21,378
Усього активiв 243,110 264,041 478,563 537,569 64,006 22,419 1,609,708
Зобов’язання
Кошти банкiв 78,074 219,170 496,166 - - - 793,410
Кошти клiєнтiв 103,286 36,890 10,890 - - - 151,066
Вiдстроченi податковi зобов’язання 1,796 6,848 11,195 13,291 1,378 - 34,508
Iншi зобов’язання 5,778 1,089 2,982 12,510 - - 22,359
Усього зобов’язань 188,934 263,997 521,233 25,801 1,378 - 1,001,343
Надлишок лiквiдностi (розрив) за перiод 54,176 44 (42,670) 511,768 62,628 22,419 608,365
Кумулятивний надлишок лiквiдностi 54,176 54,220 11,550 523,318 585,946 608,365
?
Згiдно iз законодавством України, станом на 31 грудня 2012 р. вкладники, якi є фiзичними
особами, можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв за умови надання Банку
попереднього повiдомлення за два днi до проведення операцiї. Управлiнський персонал вважає,
що бiльшiсть таких депозитiв не буде вiдкликано до встановленої дати виплати.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за
фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2012 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до
п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 82,217 134,580 241,023 277,210 735,030
Кошти клiєнтiв 107,917 5,245 23,589 27,602 164,353
190,134 139,825 264,612 304,812 899,383
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за
фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2011 р. представленi таким чином
(перекласифiковано):
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Усього
(у тисячах гривень)
Кошти банкiв 81,547 146,566 581,421 809,534
Кошти клiєнтiв 103,853 37,342 11,158 152,353
185,400 183,908 592,579 961,887
(є) Управлiння капiталом
(i) Регулятивний капiтал
НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг виконання
цих вимог.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати
показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“показник адекватностi капiталу
за українськими нормативними вимогами”), вище певного встановленого мiнiмального показника.
Якщо Банк не буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до
збiльшення своїх зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення
показникiв адекватностi капiталу встановлених НБУ, що може призвести до застосування санкцiй
з боку НБУ та мати суттєвий негативний вплив на результати операцiй та фiнансовий стан. На 31
грудня 2012 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 грудня
2011 р.: 10.0%).
На 31 грудня 2012 показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 36% (31 грудня
2011: 23%). На 31 грудня 2012 та 2011 року Банк виконував вимоги Нацiонального Банку України
стосовно значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу.
Сума регулятивного капiталу на 31 грудня 2012 р. становить 527,988 тисяч гривень (31 грудня
2011 р.: 516,443 тисячi гривень).
Структура регулятивного капiталу на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. представлена таким чином (з
використанням сум, визначених у звiтах Банку, що складаються вiдповiдно до регуляторних
вимог):
2012 2011
(у тисячах гривень)
1 Основний регулятивний капiтал 487,287 485,689
1.1 Статутний капiтал 505,000 505,000
1.2 Резерви 523 45
Зменшення основного регулятивного капiталу
1.3 Нематерiальнi активи (351) (1,471)
2 Додатковi внески до статутного капiталу
2.1 Резерв по стандартнiй заборгованостi вiд клiєнтiв 59 837
2.2 Оцiнений прибуток за поточний рiк 22,512 18,751
2.3 Накопичений нерозподiлений прибуток 245 (6,719)
3 Вiдвернення - Усього регулятивного капiталу 527,988 516,443

Далi у таблицi показано склад позицiї Банку по капiталу, розрахованої згiдно з вимогами
Базельської Угоди I, на 31 грудня:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Капiтал I рiвня
Статутний капiтал 505,000 505,000
Накопичений нерозподiлений прибуток, за вирахуванням вiд’ємного резерву переоцiнки
справедливої вартостi 172,912 103,365
Усього капiталу I рiвня 677,912 608,365
Усього капiталу 677,912 608,365
Усього активiв, зважених на ризик 1,347,292 1,657,784
Показники достатностi капiталу
Усього капiталу I рiвня, вираженого як процент вiд загальної суми активiв, зважених на ризик
50.3% 36.7%
Усього капiталу, вираженого як процент вiд загальної суми активiв, зважених на ризик 50.3%
36.7%
?
25 Залишки за розрахунками iз пов’язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi
операцiї iз пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна
сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону
при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов’язаними сторонами
встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами є спiльно контрольованi
суб’єкти господарювання, члени Спостережної ради, основний управлiнський персонал та їх
найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний управлiнський персонал або їх
близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив.
На 31 грудня 2012 р. i 2011 р. материнським банком Банку є банк Credit Europe Bank N.V. Credit
Europe Bank N.V. складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2012 р. та за рiк, що
закiнчився на цю дату.
Фактичною контролюючою стороною Банку є компанiя FIBA Holding A.S., Туреччина, яку
фактично контролює пан Хюсню Озегiн (H?sn? ?zyegin).
Залишки за розрахунками та операцiї iз пов’язаними сторонами на 31 грудня та за рiк, що
закiнчився на цю дату, представленi таким чином:
2012 2011
(у тисячах гривень)
Залишки за розрахунками та операцiї з материнським банком
Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 200,231 2,819
Кошти в банках - 57,660
Кошти банкiв 575,168 485,028

Iншi активи - 16,861
Iншi зобов’язання - 16,861
Звiт про сукупний дохiд:
Процентнi доходи 359 Процентнi витрати 19,135 31,341
Чистий дохiд вiд зборiв i комiсiй 2,695 6,374
Збиток по iнструментах, яким властивий кредитний ризик, та вiдповiдних похiдних iнструментах
5,514 Залишки за операцiями та операцiї з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Звiт про фiнансовий стан:
Кошти в банках 14 25
Кошти банкiв 144,341 306,384
Кредити та аванси 13,220 16,165
Кошти клiєнтiв 4,563 760
Звiт про сукупний дохiд:
Процентнi доходи - 2,655
Процентнi витрати 14,759 1,680
Залишки за операцiями та операцiї з основним управлiнським персоналом
Звiт про фiнансовий стан:
Кредити та аванси - 89
Кошти клiєнтiв 4,834 2,940
Звiт про сукупний дохiд:
Процентнi доходи - 7
Процентнi витрати 57 54
Заробiтна плата та виплати працiвникам 4,552 5,883
?
Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях iз пов’язаними сторонами, якi
проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2012 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна
ставка
(у тисячах гривень)
Залишки за розрахункам з материнським банком
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 194,554 - 5,673 - 4 Кошти банкiв - - 575,168 3.3% - - - Залишки за розрахунками iз суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Кошти в банках - - - - 3 - 11 Кошти банкiв - - 144,341 3.8% - - - Кредити та аванси - - 13,220 8.0% - - - Кошти клiєнтiв 4,002 - 216 - 345 - - Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом

Кредити та аванси - - - - - - - Кошти клiєнтiв 24 17.5% 4,806 4% 4 - - Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях iз пов’язаними сторонами, якi
проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2011 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна
ставка
(у тисячах гривень)
Залишки за розрахункам з Материнським банком
Кошти в банках - - 58,305 - 2,174 - - Кошти банкiв - - 429,597 5.2% 55,431 5.4% - Iншi активи - - 16,861 - - - - Iншi зобов’язання - - 16,861 - - - - Залишки за розрахунками iз суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Кошти в банках - - 12 - 3 - 10 Кошти банкiв - - 306,384 5.8% - - - Кредити та аванси 16,165 12% - - - - - Кошти клiєнтiв 207 - 216 - 337 - - Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кредити та аванси - - 89 9% - - - Кошти клiєнтiв 140 13% 2,664 7% 136 - - ?
Строки виплат по залишках за розрахунками iз пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31
грудня 2012 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до
п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)
Залишки за розрахунками з материнським банком
Кошти в банках 200,231 - - - - 200,231
Кошти банкiв 78,331 127,888 97,188 271,761 - 575,168
Залишки за розрахунками iз суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Кошти в банках 14 - - - - 14
Кошти банкiв 102 - 144,239 - - 144,341
Кредити та аванси - - 13,220 - - 13,220
Кошти клiєнтiв 4,463 - 100 - - 4,563
Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кредити та аванси - - - - - Кошти клiєнтiв 51 258 1,842 2,683 - 4,834
Строки виплат по залишках за розрахунками iз пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31
грудня 2011 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до
п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)
Залишки за розрахунками з материнським банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,819 - - - - 2,819
Кошти в банках 57,660 - - - - 57,660
Кошти банкiв 74,103 179,221 231,704 - - 485,028
Iншi активи 400 1,192 3,175 12,094 - 16,861
Iншi зобов’язання 280 1,089 2,982 12,510 - 16,861
Залишки за розрахунками iз суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Кошти в банках 25 - - - - 25
Кошти банкiв 1,973 39,949 264,462 - - 306,384
Кредити та аванси - - 16,165 - - 16,165
Кошти клiєнтiв 760 - - - - 760
Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кредити та аванси - - 89 - - 89
Кошти клiєнтiв 2,122 818 - - - 2,940
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними,
прямо або опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також члени
Правлiння.?
26 Оцiнка справедливої вартостi
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань визначається за
допомогою методiв дисконтованих грошових потокiв та iнших належних методологiй оцiнки
вартостi i може не вiдображати справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату розповсюдження
цiєї фiнансової звiтностi. Такi розрахунки не вiдображають премiй або дисконтiв, що можуть
виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструмента
Банку. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому
грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових
iнструментiв та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки
вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та вартостi активiв i зобов’язань, що не вважаються
фiнансовими iнструментами. Крiм того, ефект оподаткування сум, якi можуть бути одержанi в
результатi реалiзацiї нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, що може вплинути на оцiнку
справедливої вартостi, не був врахований.
Припускається, що на 31 грудня 2012 р. i 2011 р. справедлива вартiсть кредитiв та авансiв та
коштiв клiєнтiв приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер
зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець
перiоду.
Припускається, що справедлива вартiсть всiх iнших фiнансових активiв та зобов’язань приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових
iнструментiв та/або ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду.
МСФЗ 7 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi на даних, якi вводяться у модель оцiнки,
залежно вiд того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, що
можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, отриманi з незалежних
джерел. Вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi,
що вiдображають припущення Банку щодо ринкової кон’юнктури. На основi цих двох типiв
вхiдних даних створено наступну iєрархiю рiвнiв визначення справедливої вартостi:
Рiвень 1 – iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних ринках
для iдентичних активiв або зобов’язань. Цей рiвень включає дольовi цiннi папери та борговi
iнструменти, зареєстрованi на фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi
операцiї з якими здiйснюються на фондовiй бiржi, такi, як ф’ючерси.
Рiвень 2 – вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з
вiдкритих ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов’язання прямо (тобто цiни) чи
опосередковано (тобто визначенi на основi цiн).

Рiвень 3 – вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов’язання, якi не
ґрунтуються на даних, що не можуть бути отримати з вiдкритих ринкових джерел.
Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отримати з вiдкритих ринкових
джерел, якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв Банк використовує данi, що можуть бути отримати з вiдкритих ринкових джерел.
Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює сумi, за якою фiнансовi iнструменти можна
обмiняти в рамках операцiї мiж поiнформованими, зацiкавленими сторонами на ринкових умовах.
Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також використанням суб’єктивних суджень, справедлива
вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi
активiв або погашеннi зобов’язань.
Активи та зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю за рiвнями iєрархiї методiв її
визначення, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього
31 грудня 2012 р.
Цiннi папери, наявнi для продажу 292,174 58,619 - 350,793
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього
31 грудня 2011 р.
Цiннi папери, наявнi для продажу - 352,680 - 352,680
27 Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог українського законодавства
Вiдповiдно до вимог рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19
грудня 2006 року № 1528 та Рiшення № 1360 вiд 29 вересня 2011 року Банк розкриває наступну
iнформацiю станом на 31 грудня 2012 та 2011 роки:
• Активи та зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2012 року представленi у звiтi про фiнансовий
стан у цiй фiнансовiй звiтностi
• Елементи капiталу Банку представленi у звiтi про змiни у власному капiталi за рiк, який
закiнчився 31 грудня 2012 р., у цiй фiнансовiй звiтностi, iнформацiя про капiтал Банку
представлена у Примiтцi 24(i)
• Вартiсть чистих активiв Банку не була нижчою нiж сума його статутного капiталу (акцiонерного
капiталу) (Примiтка 15)
• Статутний капiтал Банку був повнiстю сплачений грошовими коштами
• Банк не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв
• Банк не мав власних випущених облiгацiй
• Банк не мав випущених iпотечних облiгацiй
Протягом 2012 року не вiдбулося подiй, що можуть значно вплинути на фiнансово-господарський
стан Банку або призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, як визначено частиною
першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме:
• не було прийнято рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу
• не було прийнято рiшень про викуп власних акцiй
• не було фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi
• не було отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу
Банку
• не було суттєвих змiн у структурi управлiння Банку
• не було змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Банку, якi дають право
голосування
• не було прийнято рiшень Банку про утворення його фiлiй, представництв. Банк прийняв рiшення
закрити 5 вiддiлень
• не було прийнято рiшень про зменшення статутного капiталу Банку
• не було порушено справ про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацiю
• не було рiшень вищого органу Банку або суду про проведення чи припинення процедури
банкрутства Банку.
Статус корпоративного управлiння Банку, включаючи функцiю внутрiшнього аудиту

Вищим органом управлiння Банку є загальнi збори акцiонерiв, котрi призначають Спостережну
Раду, яка вiдповiдальна за визначення стратегiї Банку, призначення членiв Правлiння, погодження
структури Банку та його бiзнес плану.
Правлiння – виконавчий орган, який контролює щоденнi банкiвськi операцiї та звiтує
Спостережнiй Радi. Правлiння вiдповiдальне за встановлення контролю та монiторинг ризикiв.
Також Банк створив комiтети, якi в першу чергу вiдповiдають за управлiння ризиками (Примiтка
24), затвердження видачi кредитiв, тарифи, управлiння активами та пасивами.
Банк створив Управлiння внутрiшнього аудиту, яке вiдповiдає за незалежне оцiнювання
органiзацiйної структури та виконання заходiв контролю. Управлiння внутрiшнього аудиту звiтує
безпосередньо Спостережнiй Радi.
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

