
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) 

М.П. 
25.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 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 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 25.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 
 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 

сторінці http://www.crediteurope.com.ua 
в мережі 
Інтернет 25.04.2012 

  (адреса сторінки)   (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 X 

є) інформація про органи управління емітента X 

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 X 

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 емітент 
 

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 
X 

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. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу 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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності  

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 Банк, крiм простих iменних акцiй, не здiйснював випускiв iнших цiнних паперiв. 



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  

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 

65.12.0 iнше грошове посередництво 

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 

Банкiвськi операцiї 232 14.10.2011 
Національний 

банк України 
- 

Опис 

Лiцензiя на право здійснювати банківські операції безстрокова. 

Лiцензiя діє відповідно до вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України. 

  

Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій 
232 14.10.2011 

Національний 

банк України 
- 

Опис 

Лiцензiя на право здійснювати банківські операції безстрокова. 

Лiцензiя діє відповідно до вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України. 

  

Професійна діяльність на фондовому 

ринку 
493448 05.11.2009 ДКЦПФР 21.11.2012 

Опис 

Дiяльнiсть з торгiвлi цінними паперами: брокерська діяльність. 

Емітент планує у 2012 році та у наступних роках розширити обсяги 

діяльності за ліцензією та продовжити термін її дії у порядку, 

передбаченому нормативно-правовими актами НКЦПФР, у разі 

закінчення терміну, на який ця ліцензія була видана. 

  

Професійна діяльність на фондовому 

ринку 
493449 10.11.2009 ДКЦПФР 21.11.2012 

Опис 

Дiяльнiсть з торгiвлi цінними паперами: дилерська діяльність. 

Емітент планує у 2012 році та у наступних роках розширити обсяги 

діяльності за ліцензією та продовжити термін її дії у порядку, 

передбаченому нормативно-правовими актами НКЦПФР, у разі 

закінчення терміну, на який ця ліцензія була видана. 

  

Професійна діяльність на фондовому 

ринку 
493450 10.11.2009 ДКЦПФР 21.11.2012 

Опис 

Дiяльнiсть з торгiвлi цінними паперами: андеррайтинг. Емітент 

планує у 2012 році та у наступних роках розширити обсяги 

діяльності за ліцензією та продовжити термін її дії у порядку, 

передбаченому нормативно-правовими актами НКЦПФР, у разі 

закінчення терміну, на який ця ліцензія була видана. 

  

Депозитарна діяльність 580121 23.12.2011 ДКЦПФР необмежений 

Опис 

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Емітент планує у 

2012 році та у наступних роках розширити обсяги діяльності за 

ліцензією та продовжити термін її дії у порядку, передбаченому 

нормативно-правовими актами НКЦПФР, у разі закінчення 

терміну, на який ця ліцензія була видана. 

  

Криптографічний захист 466898 10.04.2012 Адмiнiстрацiя 02.08.2012 



конфіденційної інформації державної 

служби 

спеціального 

зв’язку та 

захисту 

інформації 

України 

Опис 

Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту 

інформації та криптосистем. Емітент планує продовжити термін дії 

даної ліцензії. 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  

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

Найменування 

об'єднання 
Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя 

"Українські 

Фондові Торговці" 

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30 

Опис 

Банк є членом АУФТ, напрямом діяльності якої є робота в якості 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. 

  

3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової 
оцінки емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Кредит Рейтинг 
уповноважене рейтингове 

агентство 
29.03.2012 5 (uaA), стабiльний 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

Не заповнюють емітенти - акцiонернi товариства. 

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 Банк 

Н.В. 
33256675 

1101НiдерландиАмстердамКарспелдрiф 

6а, 
99.990000000000 

Кредит Європа Груп 

Н.В. 
34106005 

1101НiдерландиАмстердамКарспелдрiф 

6а 
0.010000000000 

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 100.000000000000 
 

* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

- Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 165 осiб;  

- Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -3 особи;  

- Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.  

- Фонд оплати працi за 2011 рiк становив 38 068,9 (тридцять вiсiм тисяч шiстдесят вiсiм) тис. грн, за 2010 рiк  

34 440,3 (тридцять чотири тисячi чотириста сорок) тис.грн., вiдповiдно. Таким чином, розмiр фонду оплати 

працi збiльшився на 3 628,6 (три тисячi шiстсот двадцять вiсiм) 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)** 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав** 

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", Виконавчий 

Президент 

6.1.8. Опис - 

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)** 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав** 

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Начальник 

операцiйного управлiння. 

6.1.8. Опис - 

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)** 19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

6.1.8. Опис - 

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)** 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав** 

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", заступник головного 

бухгалтера 

6.1.8. Опис - 

 

* 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.  

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Поса Прізви Паспортні Дата Кількі Від Кількість за видами акцій 



да ще, 

ім'я, по 

батько
ві 

посадо
вої 

особи 

дані фізичної 
особи (серія, 

номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)* або 

ідентифікаці
йний код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 
особи 

внесен
ня до 

реєстр
у 

сть 

акцій 

(штук) 

загаль
ної 

кількос
ті 

акцій 

(у 

відсотк
ах) 

прос
ті 

імен
ні 

прості на 

пред'явн
ика 

привілейо
вані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього 0 0.00000 0 0 0 0 

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

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

Наймену
вання 

юридичн
ої особи 

Ідентифік
аційний 

код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнахо
дження 

Дата 

внесе
ння 

до 

реєст
ру 

Кільк
ість 

акцій 

(шту
к) 

Від 

загально
ї 

кількост
і акцій 

(у 

відсотка
х) 

Кількість за видами акцій 

прост
і 

іменн
і 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 

на 

пред'яв
ника 

Кредит 

Європа 

Банк 

Н.В. 

33256675 

1101 

Амстердам 

Карспелдрi

ф 6а 

 

50494

9500 

99.99000

000000 

50494

9500 
0 0 0 

Прізвищ
е, ім'я, 

по 

батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесе
ння 

до 

реєст
ру 

Кільк
ість 

акцій 

(шту
к) 

Від 

загально
ї 

кількост
і акцій 

(у 

відсотка
х) 

Кількість за видами акцій 

прост
і 

іменн
і 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 

на 

пред'яв
ника 

Усього 50494

9500 

99.99000

000000 

50494

9500 

0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 11.04.2012 



Кворум зборів** 100.000000000000 

Опис 

Затвердження рiчного фiнансового звiту ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" за 2011р., 

звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi. Розглянутi 

результати роботи ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" за 2011р., затверджений прибуток 

Банку за 2011 рiк в розмiрi гривень 7 821 489 гривень, розподiлено 5% вiд прибутку 

Банку за 2011 рiк, що складає 391 074 гривень та направлено 391 074 гривень на 

формування резервного фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях 

активiв та позабалансових зобов'язаннях). 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

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. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Нарахування дивідендів на 

одну акцію, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 
    

Дата виплати дивідендів 
    

Опис Дивiденди за 2011 рiк акцiонерам не виплачувались. 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй 

цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107м. Київвул.Тропiнiна, буд.7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 



Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)585-42-43 

Факс (044)585-42-40 

Вид діяльності Депозитарна та розрахунково-клiрингова дiяльнiсть 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01001м. Київвул. Михайлiвська, 11 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
Свiдоцтво №2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 490 55 07 

Факс 044 490 55 08 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис - 

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєст
рації 
випус

ку 

Номер 

свідоц
тва 

про 

реєстр
ацію 

випуск
у 

Наймену
вання 

органу, 

що 

зареєстр
ував 

випуск 

Міжнарод
ний 

ідентифіка
ційний 

номер 

Тип 

цінн
ого 

папе
ру 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна
льна 

вартіст
ь акцій 

(грн.) 

Кільк
ість 

акцій 

(штук
) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном
у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.05.

2008 

195/1/0

8 
ДКЦПФР 

UA1026701

102 

Акці

ї 

Імен

ні 

Бездокуме

нтарна 

Іменні 

1.000 
50500

0000 

5050000

00.000 

100.000000

000000 



прос

ті 

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) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК" зареєстроване Національним банком України 28 серпня 

2006 року. Банк розташований за адресою: Україна, 01033, Київ, 

вул. Володимирська,101. 

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 структурі ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалі - Банк) 

станом на 31 грудня 2011 року відкрито вiддiлень: Вiддiлення №3 

за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8; Вiддiлення №4 за адресою м. 

Київ, вул. Михайлiвська 17/2; Вiддiлення №6 за адресою м. Київ, 

пр-т Перемоги 80/57; Вiддiлення №7 за адресою м. Київ, пр-т 

Бажана, 30; Вiддiлення №10 за адресою м. Донецьк, вул. 

Постишева,60 та Вiддiлення №11за адресою м. Харкiв, вул. 

Пушкiнська, 92. 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 2011 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 2011 рiк та 2010 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 27.12.2007 №480 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 фiнансовії 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 нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, 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, 

стандартiв бухгалтерського облiку 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 баланс станом на 31 грудня 

2011р., звiти про фiнансовi результати, про сукупний прибуток, про 

рух грошових коштiв, про власний капiтал, та примiтки до них, якi 

включають загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку за рiк, що 

минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової 

полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку 

України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 

банкiв України та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає необхiдною для забезпечення 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї 

фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятими в 

якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської 

Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р. та вiдповiдно до 

вимог прийнятими вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання 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. Думка На нашу думку, фiнансова 

звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 

фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2011 р., його фiнансовi 

результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену 

дату, вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України щодо 

складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України. 

Звiт щодо iнших юридичних та законодавчих вимог Наш аудит 

було проведено з метою формування думки щодо фiнансової 

звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Державної 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 згiдно з 

вимогами Нацiонального банку України щодо складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України та чинними 

положеннями про подання рiчних звiтiв емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. На нашу 

думку, iнформацiя, розкрита у фiнансовiй звiтностi, представлена 

достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, згiдно з вимогами 

Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України та чинними положеннями про 

подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками 

фондового ринку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог рiшення 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 

29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: - Станом на 31 

грудня 2011 р. Банк дотримується вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв; - Немає 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю пiдготованою Банком та поданою до Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою 

звiтнiстю; - Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011р., 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 2012р. 

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 

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 



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 

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 

- 

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 

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю мiнус акумульованi 

амортизацiйнi вiдрахування та накопиченi збитки вiд знецiнення. 

Вартiсть запозичення не включена у вартiсть майна, машин i 

обладнання, а визнається як витрати. Змiни в очiкуванiй тривалостi 

строку корисного використання основних засобiв облiковується 

шляхом змiни строку амортизацiї або методу амортизацiї, залежно 

вiд обставин, i трактуються як змiни у бухгалтерських оцiнках. 

Визнання об'єкта основних засобiв припиняється при його 

вiдчуженнi або коли не очiкується будь-яких майбутнiх 

економiчних вигод вiд його використання або вiдчуження. Будь-

який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок припинення 

визнання активу (розрахований як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вiдчуження i балансовою вартiстю активу) 

визнаються в "Iншому операцiйному доходi" у звiтi про прибутки i 

збитки у роцi, в якому було припинено визнання активу. Перегляд 

строкiв корисного використання та норм амортизацiї основних 

засобiв здiйснюється Банком в разi змiни очiкуваних економiчних 

вигод вiд його використання та наприкiнцi кожного фiнансового 

року. Протягом 2011 року змiн методiв амортизацiї та термiнiв 

корисного використання основних засобiв не було. Переоцiнка 

основних засобiв у звiтному 2011 роцi не здiйснювалась. У 

звiтному роцi Банком не визнавалось знецiнення основних засобiв. 

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. За даними 

Державної служби статистики України за 2011 рiк iндекс 

промислового виробництва становив - 7,3% (у 2010 роцi - 11,2%), 

iндекс споживчих цiн становив 4,6%, (у 2010 роцi - 9,1%). Валовi 

валютнi резерви Нацiонального банку України за даними прес-

служби Нацiонального банку України на кiнець грудня 2011 року 

склали 31,795 млрд. доларiв США (за рiк зменшення склало 2,78 

млрд. доларiв США). За даними Нацiонального банку України на 

кiнець 2011 року лiцензiю на здiйснення банкiвських операцiй мали 

176 банкiв. У стадiї лiквiдацiї перебуває 21 банк. Станом на 1 сiчня 

2012 р. за даними Нацiонального банку України обсяг активiв 

банкiвської системи становив 1054,3 млрд. грн., прирiст з початку 

року склав 112,2 млрд. грн., в основному вiн вiдбувся за рахунок 

зростання кредитних вкладень банкiв, яке становило 70,3 млрд. грн. 

або 9,3%. На фонi низьких обсягiв кредитування банки нарощували 

iншi складовi балансу, а саме iнвестицiї в урядовi облiгацiї, хоча i 

не такими високими темпами, як в 2010 роцi, оскiльки дохiднiсть 

по урядових облiгацiях знизилася. За 2011 рiк зобов'язання банкiв 

за даними Нацiонального банку України зросли на 94,4 млрд. грн. i 

на 01.01.2012 року становили 898,8 млрд. грн. При цьому зростання 

коштiв клiєнтiв банкiв склало 77,6 млрд. грн. Власний капiтал 

банкiвської системи України за даними Нацiонального банку 

України зрiс на 17,8 млрд. грн. i за станом на 01.01.2012 року 

становив 155,5 млрд. грн. Слiд зазначити, що збiльшення обсягу 

статутного капiталу банкiв з початку року склало 26,01 млрд. грн. 

(17,8%). За даними Нацiонального банку України у 2011 роцi банки 

отримали збиток у розмiрi 7,7 млрд. грн. (у 2010 роцi збиток склав 

13,0 млрд. грн.). Облiкова ставка Нацiонального банку України 

протягом року не змiнювалася та складала 7,75% рiчних. За даними 

Асоцiацiї українських банкiв кредитнi ставки банкiв у нацiональнiй 

валютi з початку року зросли з 15,0% до 17,2% рiчних. За цей же 

перiод обсяг кредитiв, наданих суб?єктам господарювання, зрiс на 

14,3%, а фiзичним особам зменшився на 6,4%. Таким чином, у 2011 

роцi показники дiяльностi банкiвського сектору України поступово 

покращувалися: обсяги кредитування поступово збiльшувалися, а 

частка проблемних кредитiв стабiлiзувалася. Проте, банкiвська 

система України продовжує показувати збитки, зокрема через 

низьку маржу. Уповiльнення росту свiтової економiки та 

потрясiння на ринках негативно впливають на банкiвський сектор 

України. Це також приводить до скорочення iнвестицiй з боку 

експортно-орiєнтованих компанiй, подорожчання фiнансування 

(мiжнародного та внутрiшнього), скорочення портфельних 

iнвестицiй та вiдтоку капiталу. 

Інформація про факти виплати 

штрафних санкцій (штраф, пеня, 

неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

Протягом 2011 року Банком було сплачено штраф у розмiрi 1 700 

грн. за порушення Закону України "Про запобiгання та протидiю 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом 

або фiнансуванню тероризму" в частинi не забезпечення виявлення 

та реєстрацiї фiнансових операцiй, якi пiдлягають обовязковому 

фiнансовому монiторингу. 

Опис обраної політики щодо 

фінансування діяльності емітента, 

Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2011 

року становить 1 506 413 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 



достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за 

оцінками фахівців емітента 

грудня 2011 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 506 055 тис. грн. та вiдповiдає вимогам 

чинного законодавства, в саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного 

кодексу України. У 2011 роцi процентнi доходи склали 171 475 тис. 

грн., комiсiйнi доходи - 24 646 тис. грн. Процентнi витрати за 2011 

рiк склали 40 916 тис. грн., комiсiйнi витрати - 1 411 тис. грн., 

адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати - 83 735 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 

- 

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. У груднi 2011 року 

керiвництвом Банку було прийнято рiшення призупинити 

роздрiбний бiзнес. Банк планує видавати кредити фiзичним особам 

тiльки в особливих випадках та зосередить свою увагу на 

погашеннi ранiше виданих кредитiв. Найбiльш 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 вiльно 

обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним 

суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Управлiнська та iнша 

внутрiшньобанкiвська звiтнiсть складається вiдповiдними 

пiдроздiлами Банку шляхом корекцiї та деталiзацiї фiнансової 

звiтностi. Введення нових форм звiтностi оформлюється 

нормативним документом, який затверджується Правлiнням Банку. 

Структурний пiдроздiл, який має одержувати i використовувати 

нову звiтну iнформацiю, встановлює форму та методику складання 

нової звiтностi, визначає перiодичнiсть надання, змiст та рiвень 

деталiзацiї управлiнської iнформацiї, тощо. Протягом звiтного 2011 

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 

Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались. 



суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

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 2011 року судами розглядалися 12 позовних заяв, з 

вимогами позивачiв до Банку. Позови носили немайновий 

характер. По 9 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 2011 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) 

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
2592.000 3175.000 0.000 0.000 2592.000 3175.000 

машини та 

обладнання 
3726.000 2189.000 0.000 0.000 3726.000 2189.000 

транспортні 

засоби 
638.000 246.000 82.000 537.000 720.000 783.000 

інші 6923.000 4474.000 0.000 0.000 6923.000 4474.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



засоби 

інші 34.000 0.000 0.000 0.000 34.000 0.000 

Усього 13913.000 10084.000 82.000 537.000 13995.000 10621.000 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011р. становить 49 325 тис. грн Сума 

нарахованого зносу 38 704 тис. грн Ступiнь зносу ОЗ становить 80%. 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)  

506055.000 498478.000 

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. Великi 

кредити пiдлягають суцiльнiй перевiрцi з винесенням мотивованого судженння по 

кожному позичальнику щодо ступеню ризику i справедливої вартостi активу на дату 

оцiнки. У випадку розмiщення банком грошових коштiв по окремим кредитам за 

ставками, нижчими за ринковi або на тривалi перiоди (бiльше трьох рокiв), 

визначення справедливої вартостi активу необхiдно здiйснювати за допомогою 

дисконтування. Активи, що залишилися, згрупувати, за винятком великих, за 

напрямками вкладень: мiжбанкiвськi кредити та депозити, векселi, борговi 

зобовязання, кредити, наданi юридичним i фiзичним особам, споживчi кредити, 

рiзного роду кредитнi програми (iпотека, автокредитування i iн.). За кожним 

напрямком необхiдно провести вибiрку i визначити їх справедливу вартiсть. 

Висновок - 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 976966.000 X X 



у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 11410.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 11982.000 X X 

Усього зобов'язань X 1000358.000 X X 

Опис: - 

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

виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 
Дата оприлюднення Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 

22.04.2011 28.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

27.04.2011 28.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

27.04.2011 29.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

25.07.2011 26.07.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

01.08.2011 02.08.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

21.10.2011 21.10.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  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  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  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 дострокове 

припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): Змiна складу посадових осiб. Так 

 

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

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  4 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

6 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  X 
 

Інше (запишіть)  - 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): - 
 

X 

 

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

правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Останнiй раз члени Наглядової 

Ради обиралися у 2001 роцi 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.  

 

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

років? 1.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 

акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні Засідання Засідання 



збори 

акціонерів 

наглядової 
ради 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Так Так Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Так 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами  
Ні Ні Ні 

10 

Інше(запишіть): Юридичний вiддiл вiдповiдає за 

зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та 

протоколiв засiдань наглядової ради. Секретар 

правлiння вiдповiдає за зберiгання протоколiв засiдань 

правлiння.  

Так Так Так 

 

 

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

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

питань? 

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

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 Ні Так Ні Ні 



для голови та членів правління  

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 

1 
Положення про загальні збори 

акціонерів  
X 

 

2 Положення про наглядову раду  X 
 

3 
Положення про виконавчий 

орган (правління)  
X 

 

4 
Положення про посадових осіб 

акціонерного товариства   
X 

5 
Положення про ревізійну 

комісію  
X 

 

6 
Положення про акції 

акціонерного товариства   
X 

7 
Положення про порядок 

розподілу прибутку   
X 

8 

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? 



  

Інформація 

розповсюджу
ється на 

загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 
оприлюднюється 

в 

загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн
я 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 
документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщуєтьс
я на власній 

інтернет- 

сторінці 
акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Ні Так Ні Ні Так 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та 

більше статутного 

капіталу  

Ні Ні Ні Так Ні 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства  

Ні Так Ні Так Так 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Ні Так Ні 

5 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після 

їх проведення  

Ні Ні Ні Так Ні 

6 

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 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  X 
 

4 Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  



 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  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 Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів 

у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  
Так Ні 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  X 
 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 Інше (запишіть): залучення коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй  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) ; 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 -  

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 банкiв-кореспондентiв, 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 2011 року та 2010 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 2011 

року та 2010 року фактичним власником Банку є компанiя Фiба Холдiнг А.С. (FIBA Holding A.S.), Турцiя, 

яка фактично перебуває пiд контролем пана Хюсню Оз?єгiна. 



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 2011 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 2011 року Банком було сплачено штраф у розмiрi 1 700 грн. за порушення Закону України "Про 

запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуванню 

тероризму" в частинi не забезпечення виявлення та реєстрацiї фiнансових операцiй, якi пiдлягають 

обовязковому фiнансовому монiторингу. 

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, Великий роздрiбний Кредитний комiтет, Роздрiбний 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 (дiл ? 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, Кредитний комiтет, Великий Роздрiбний Кредитний комiтет, 

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. Роздрiбний Кредитний комiтет - колегiальний орган, 

незалежний в прийняттi своїх рiшень. Мета дiяльностi та завдання Роздрiбного Кредитного комiтету 

аналогiчнi Великому Роздрiбному Кредитному комiтету. Роздрiбний Кредитний комiтет не може розглядати 

кредитнi справи та ухвалювати рiшення щодо надання кредитiв фiзичним особам, якщо сума кредиту вища 

за встановленi лiмiти. Лiмiти щодо розгляду кредиту, прийняття рiшень про видачу кредитiв фiзичним 

особам встановлюються i затверджуються Правлiнням Банку (на пiдставi рiшення Правлiння Банку вiд 27 

грудня 2011 Протокол №81 функцiї Роздрiбний Кредитний комiтету були делегованi Великому Роздрiбному 

Кредитному комiтету, а Роздрiбний Кредитний комiтету припинив свою дiяльнiсть). У завдання Групи 

входить аналiз структури та якостi активiв, зобов?язань та капiталу Банку. На пiдставi матерiалiв 



економiчного аналiзу дiяльностi Група розробляє пропозицiї керiвництву, спрямованi на виконання 

кошторису, пiдвищення платоспроможностi i рентабельностi Банку, зниження банкiвських ризикiв та iнше. 

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 Кредитний Комiтет, на 

якому вирiшуються питання щодо надання кредитiв, встановлення строкiв та процентних ставок, 

визначення необхiдної суми резерву пiд кредитнi ризики. Функцiї та повноваження Кредитного комiтету 

регулюються Положенням про Кредитний комiтет, затвердженим рiшенням Правлiння Банку. Координацiю 

проведення кредитних операцiй покладено на Управлiння аналiзу та адмiнiстрування корпоративних 

кредитiв, Вiддiл 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 2011 року становить 1 506 413 тис. грн. У 2011 роцi Банк працював за операцiями з 



кредитування суб?єктiв господарської дiяльностi та фiзичних осiб. На кiнець звiтного року загальна сума 

кредитiв клiєнтiв склала 951 304 тис. грн. Загальний об'єм коштiв розмiщених у iнших банках станом на 

кiнець звiтного року складав 63 826 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 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 506 055 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в 

саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2011 роцi процентнi доходи склали 171 475 

тис. грн., комiсiйнi доходи - 24 646 тис. грн. Процентнi витрати за 2011 рiк склали 40 916 тис. грн., комiсiйнi 

витрати - 1 411 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати - 83 735 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 2011 року Управлiння внутрiшнього аудиту здiйснювало свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Плану 

Управлiння внутрiшнього аудиту на 2011 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 2011 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. 

Протягом 2011 року Банк не здiйснював купiвлю-продаж активiв у розмiрi, що перевищує 25% статутного 

капiталу. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
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 2011 

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 2011 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 Цимбалом Андрiєм Валентиновичем, квалiфiкацiйна 

придатнiсть якого на заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України пiдтверджена сертифiкат 

аудитора банкiв Аудиторської Палати України № 0145 вiд 29.04.2010 р., строк дiї до 29.04.2015 р., свiдоцтво 

про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України №0000133 вiд 19.07.2010р., строк 



дiї до 29.04.2015р. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

- 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 
послуги фінансовій установі. 

- 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 

фінансовій установі протягом року. 

Вiдсутнi 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

- 

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. 

- 

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 2011 року Банком було розглянуто 29 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 

Баланс на 31.12.2011 року 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній 



рік 

1 2 3 4 5 

 
АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 104742 227267 

2 Торгові цінні папери 5 0 0 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 

6 4421 11919 

4 Кошти в інших банках 7 63826 75739 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 951304 726063 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 355609 297217 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0 

9 Інвестиційна нерухомість 12 0 0 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
167 167 

11 Відстрочений податковий актив 
 

0 0 

12 Гудвіл 13 0 0 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 10621 13995 

14 Інші фінансові активи 15 4421 11919 

15 Інші активи 16 15723 16987 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи 

групи вибуття 
17 0 0 

17 Усього активів 
 

1506413 1369354 

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

18 Кошти банків 18 825369 776168 

19 Кошти клієнтів 19 151043 71092 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0 

21 Інші залучені кошти 21 554 48 

22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

45 0 

23 Відстрочені податкові зобов’язання 
 

11365 9745 

24 Резерви за зобов’язаннями 22 5785 1332 

25 Інші фінансові зобов'язання 23 4487 12184 

26 Інші зобов'язання 24 1710 307 

27 Субординований борг 25 0 0 



28 
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, 

призначеними для продажу (чи групами вибуття) 
17 0 0 

29 Усього зобов'язань 
 

1000358 870876 

 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

30 Статутний капітал 26 505000 505000 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

1103 -6674 

32 Резервні та інші фонди банку 27 -48 152 

33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 
 

0 0 

34 Частка меншості 
 

0 0 

35 Усього власного капіталу та частка меншості 
 

506055 498478 

36 Усього пасивів 
 

1506413 1369354 

 

Примітки - 

Прізвище та ініціали виконавця, телефон Мельник В.В., 044-390-67-33 

Керівник Юсуф Дагтекiн 

Головний бухгалтер С.В. Дубова 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

 

Рядок Назва статті 
Примітк

и 
Звітний рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

130559 143642 

1.1 Процентні доходи 28 171475 172912 

1.2 Процентні витрати 28 -40916 -29270 

2 Комісійні доходи 29 24646 19901 

3 Комісійні витрати 29 -1411 -1775 

4 
Результат від торгових операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку  
0 0 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

122 0 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою 
 

-3514 1364 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

7, 8 0 0 

9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 18, 19 0 0 



визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

10 
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 

нерухомості  
0 0 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

4900 -4914 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -71156 -94802 

13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 6976 45 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
9 362 23510 

15 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 -1077 

16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 -4578 -1534 

17 Інші операційні доходи 30 8390 5763 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості 
18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -83735 -81783 

20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

11318 8323 

22 Витрати на податок на прибуток 32 -3497 -7432 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 
 

7821 891 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових 

активів, призначених для продажу 
33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток) 
 

7821 891 

26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: 
 

0 0 

26.1 Материнського банку 
 

0 0 

26.2 Частки меншості 
 

0 0 

27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0.02000000 0.00200000 

28 
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
34, 35 0.02000000 0.00200000 

 

Примітки - 

Прізвище виконавця, номер телефону В.В. Мельник 044-390-67-33 

Керівник Юсуф Дагтекiн 

Головний бухгалтер С.В. Дубова 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 

(прямий метод) 

 



Рядок Назва статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

 
Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Процентні доходи, що отримані 
 

0 0 

2 Процентні витрати, що сплачені 
 

0 0 

3 Комісійні доходи, що отримані 
 

0 0 

4 Комісійні витрати, що сплачені 
 

0 0 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними 

паперами  
0 0 

6 
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 

похідними інструментами  
0 0 

7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 
 

0 0 

8 Інші отримані операційні доходи 
 

0 0 

9 Витрати на утримання персоналу 
 

0 0 

10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 
 

0 0 

11 Сплачений податок на прибуток 
 

0 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов’язань  
0 0 

 
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами  
0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
0 0 

15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 
 

0 0 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам  
0 0 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами  
0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 
 

0 0 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 
 

0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 
 

0 0 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком  
0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов’язаннями  
0 0 

23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 
 

0 0 



24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності)  
0 0 

 
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 0 0 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

31 Дивіденди отримані 
 

0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  
0 0 

 
Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія простих акцій 26 0 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 



51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/(використані у фінансовій діяльності)  
0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти  
0 0 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 
 

0 0 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 

 

Примітки Банк використовує непрямий метод 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник В.В. 044-390-67-33 

Керівник Юсуф Дагтекiн 

Головний бухгалтер С.В. Дубова 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 

(непрямий метод) 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

 
Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік 
 

7821 891 

 
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень 

від операцій: 

2 Амортизація 
 

6832 12080 

3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами 
 

65791 95834 

4 Нараховані доходи 
 

-2405 4817 

5 Нараховані витрати 
 

2941 -527 

6 Торговельний результат 
 

-4900 4778 

7 Нарахований та відстрочений податок 
 

1741 7346 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 
 

0 0 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 
 

0 0 

10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів 
 

-154 -19656 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

1961 -4530 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов’язань  
79628 101033 

 
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 



13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами  
0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що відображаються за справедливою вартістю 

з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 
 

0 0 

15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 
 

-22574 56924 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам  
-297738 -82535 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами  
7811 60 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 
 

-697 -727 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 
 

56098 -302085 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 
 

79520 -28475 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком  
0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов’язаннями  
-2342 -2199 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 

та відрахування та інші зобов’язання  
4578 1534 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності)  
-95716 -256470 

 
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -1215468 -887802 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 1162445 932881 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 -6877 -1477 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 1720 

31 Дивіденди отримані 
 

0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 



38 Придбання нематеріальних активів 14 0 -64 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  
-59900 45258 

 
Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія звичайних акцій 26 0 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/(використані у фінансовій діяльності)  
0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти  
-289 83 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
-155905 -211129 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 
 

227267 438396 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 71362 227267 

 

Примітки - 

Прізвище виконавця, номер телефону В.В. Мельник 044-390-67-33 

Керівник Юсуф Дагтекiн 

Головний бухгалтер С.В. Дубова 

Звіт про власний капітал за 2011 рік 

 

Рядо
к 

Назва статті 
При
мітк
и 

Належить акціонерам материнського банку 

Частка 

меншос
ті 

Усього 

власног
о 

капітал
у 

статутни
й 

капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

банку 

(примітка 

27) 

нерозподіле
ний 

прибуток 

усього 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Залишок на 1 січня 

попереднього року  
505000 -2894 -7565 494541 0 494541 

2 

Вплив переходу на 

нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення, що 

забезпечують 

контекст, у якому 

слід читати 

стандарти 

3 0 0 0 0 0 0 

3 

Скоригований 

залишок на 1 січня 

попереднього року 
 

505000 -2894 -7565 494541 0 494541 

4 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж: 
 

0 0 0 0 0 0 

4.1 

Результат 

переоцінки до їх 

справедливої 

вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

4.2 

Продаж або втрати 

від зменшення 

корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

5 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи: 
 

0 0 0 0 0 0 

5.1 
Результат 

переоцінки 
14 0 0 0 0 0 0 

5.2 

Реалізований 

результат 

переоцінки 

14 0 0 0 0 0 0 

6 

Результат 

переоцінки за 

операціями 

хеджування 

 
0 0 0 0 0 0 

7 
Накопичені курсові 

різниці 
27 0 0 0 0 0 0 

8 
Відстрочені 

податки 
32 0 0 0 0 0 0 

9 

Чистий 

дохід/(збиток), що 

визнаний 

безпосередньо у 

складі власного 

капіталу 

 
0 

0.0000000

00 
0 0 0 0 

10 
Прибуток/(збиток) 

за рік  
0 3046 891 3937 0 3937 



11 

Усього 

доходів/(збитків), 

що визнані за рік 
 

0 3046 891 3937 0 3937 

12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

13 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 

13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

14 
Об'єднання 

компаній 
44 0 0 0 0 0 0 

15 

Дивіденди, за 

якими прийнято 

рішення щодо 

виплати 

35 0 0 0 0 0 0 

16 

Залишок на кінець 

дня 31 грудня 

попереднього року 

(залишок на 1 січня 

звітного року) 

 
505000 152 -6674 498478 0 498478 

17 

Скоригований 

залишок на початок 

звітного року 
 

505000 152 -6674 498478 0 498478 

17.1 
Коригування: Зміна 

облікової політики  
0 0 0 0 0 0 

17.2 
Виправлення 

помилок  
0 0 0 0 0 0 

18 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж: 
 

0 0 0 0 0 0 

18.1 

Результат 

переоцінки до їх 

справедливої 

вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

18.2 

Продаж або втрати 

від зменшення 

корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

19 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи: 
 

0 0 0 0 0 0 

19.1 
Результат 

переоцінки 
14 0 0 0 0 0 0 

19.2 

Реалізований 

результат 

переоцінки 

14 0 0 0 0 0 0 



20 

Результат 

переоцінки за 

операціями 

хеджування 

 
0 0 0 0 0 0 

21 
Накопичені курсові 

різниці 
27 0 0 0 0 0 0 

22 
Відстрочені 

податки 
32 0 0 0 0 0 0 

23 

Чистий 

дохід/(збиток), що 

визначений 

безпосередньо у 

складі власного 

капіталу 

 
0 0 0 0 0 0 

24 
Прибуток/(збиток) 

за рік  
0 44 -44 0 0 0 

25 

Усього 

доходів/(збитків), 

що визнані за рік 
 

0 -244 7821 7577 0 7577 

26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

27 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 

27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

28 
Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 

29 

Дивіденди, за 

якими прийнято 

рішення щодо 

виплати 

35 0 0 0 0 0 0 

30 

Залишок на кінець 

дня 31 грудня 

звітного року 
 

505000 -48 1103 506055 0 506055 

Примітки - 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник В.В. 044-390-67-33 

Керівник Юсуф Дагтекiн 

Головний бухгалтер С.В. Дубова 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  

 


