Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

33. Примітки

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - Банк не є
засновником юридичних осiб.
2. Посада корпоративного секретаря в Банку не передбачена штатним
розписом. Функцiї i обов'язки особи, яка вiдповiдає за взаємодiю з
акцiонерами та/або iнвесторами виконує виконавчий директор.
3. Iнформацiя про рейтингове агенство - протягом 2014 року Банк не
користувався послугами рейтингових агенств.
4. Осiб, що володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента - у емiтента
немає.
5. В полi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" - iнформацiя про облiгацiї та
iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери, про виданi
сертифiкати цiнних паперiв - вищезазначених цiнних паперiв емiтент протягом
року не викускав, викуп власних акцiй не проводив. Сертифiкати ЦП
власникам не видавались.
6. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв, про обсяг виробництва,
реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Банком не надається.
7. Борговi цiннi папери в 2014 роцi Банком не випускались.
8. Банк протягом звiтного року не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв i сертифiкатiв ФОН та, вiдповiдно, не надає зазначену iнформацiю.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНС БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)- АД № 541053
3. Дата проведення державної реєстрації - 20.01.1992 року
4. Територія (область) - м. Київ
5. Статутний капітал (грн) – 176 000 000 грн.
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі - 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії - 0
8. Середня кількість працівників (осіб) - 58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Мiж Загальними зборами акцiонерiв
вищим органом управлiння є Наглядова рада. Наглядовiй радi пiдпорядковується Служба
внутрiшнього аудиту. Правлiння Банку є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво
поточною дiяльнiстю Банку i несе вiдповiдальнiсть за її результати. Очолює Правлiння Банку
Голова Правлiння, якому пiдпорядковуються заступники Голови Правлiння i члени Правлiння.
Заступники Голови Правлiння i члени Правлiння здiйснюють керiвництво пiдроздiлами Банку за
напрямками дiяльностi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву та Київськiй областi
2) МФО банку - 321024
3) поточний рахунок - 32002194701
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті - Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕКСIМБАНК"
5) МФО банку - 300614
6) поточний рахунок - 16004012132667
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвськi послуги

187

Нацiональний

26.04.2013 банк України Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): враховуючи позитивну динамiку
Опис розвитку банку на протязi останнiх рокiв, можливо
вважати на продовження термiну дiї лiцензiї та
розширення спектру дозволених операцiй

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть

АЕ №
263053

Прогноз позитивний

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами - дилерська дiяльнiсть

АЕ №
263054

АЕ №
263055

АЕ №
263056

АЕ №
263466

АЕ №
286601

187-4
Опис

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
10.10.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку
Прогноз позитивний

Опис

Здiйснення валютних операцiй

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
01.10.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку
Прогноз позитивний

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
25.04.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку
Прогноз позитивний

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
25.04.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку
Прогноз позитивний

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами - дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
25.04.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку
Прогноз позитивний

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами - андеррайтинг

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
25.04.2013 паперiв та Необмежена
фондового
ринку

Нацiональний

27.01.2014 банк України Необмежена

Прогноз щодо розширення спектру дозволених
операцiй, враховуючи позитивну динамiку
розвитку банку, можливо вважати позитивним.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ЗАТ "БУЛАТ-С"

20737731

99011Україна м.
Севастополь пл. Нахiмова,
буд. 2

0.0107

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)

Берсенiв Iгор Борисович

0.000034

Усього

0.010734

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада - Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андронов Олег Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1963
5) освіта** - Одеськiй iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** - 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiце-президент АКБ "ТК КРЕДИТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 05.10.2012р. на 5 рокiв
9) Опис Повноваження Голови Правлiння - згiдно зi Статутом Банку, положенням про Правлiння,
посадовою iнструкцiєю. Голова Правлiння представляє Банк в усiх органах влади та управлiння, у
взаємовiдносинах Банку з пiдприємствами, установами та органiзацiями України вiдповiдно до
чинного законодавства та Статуту Банку. Посадовий оклад встановлюється згiдно штатного
розпису. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення
iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрмоленко Галина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1966

5) освіта** - Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** - 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Український будiвельно-iнвестицiйний банк", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 19.10.2013 безстроково
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiшнiх положеннях
та посадовiй iнструкцiї. Посадовий оклад встановлюється згiдно штатного розпису. Посадовою
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї про розмiр
винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довгополюк Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1961
5) освіта** - Донецький державний унiверситет
6) стаж роботи (років)** - 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Тимчасовий адмiнiстратор ТОВ КБ "АРМА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 17.09.2012, 3 роки
9) Опис Голова наглядової Ради координує дiяльнiсть Наглядової Ради, повноваження та обов'язки
визначенi в Положеннi про Наглядову раду. Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних та оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Болдишева Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1975
5) освіта** - Одеський державний унiверситет
6) стаж роботи (років)** - 4,5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - АО Одеська обласна колегiя
адвокатiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 17.09.2012, 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi в Положеннi про Наглядову раду.
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї
про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлова Ганна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1981
5) освіта** - Одеський державний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)** - 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник з економiчних питань ТОВ "Центральна позавiдомча служба охорони"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 17.09.2012, 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi в Положеннi про Наглядову раду.
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї
про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петченко Павло Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1974
5) освіта** - Харкiвська державна академiя мiського господарства
6) стаж роботи (років)** - 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ПАТ "БАНК РИНКОВI
ТЕХНОЛОГIЇ", радник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 14.08.2012, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння - члена Правлiння визначенi в
Положеннi про Правлiння та посадовiй iнструкцiї. Заступник Голови Правлiння - член Правлiння
представляє Банк в усiх органах влади та управлiння, у взаємовiдносинах Банку з пiдприємствами,
установами та органiзацiями України вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та в
межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння. Посадовий оклад встановлюється згiдно

штатного розпису. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та
оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини зазначена особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Виконавчий директор - начальник Головного Операцiйного управлiння, член
Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Антонiна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1964
5) освіта** - Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** - 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ПАТ "Комерцiйний банк
"Премiум", начальник кредитного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 19.01.2012, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi в Положеннi про Правлiння та посадовiй
iнструкцiї. Заступник Голови Правлiння - член Правлiння представляє Банк в усiх органах влади
та управлiння, у взаємовiдносинах Банку з пiдприємствами, установами та органiзацiями України
вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та в межах повноважень, наданих йому
Головою Правлiння. Посадовий оклад встановлюється згiдно штатного розпису. Посадовою
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї про розмiр
винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Виконавчий директор з управлiння ризиками - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шухiна Марина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1965
5) освіта** - Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** - 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "КБ "Данiель", директор департаменту аналiзу, управлiння ризиками та звiтностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 19.12.2012, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi в Положеннi про Правлiння та посадовiй
iнструкцiї. Посадовий оклад встановлюється згiдно штатного розпису. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Фiнансовий директор, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iвченко Лариса Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1973
5) освіта** - Схiдно-Європейський унiверситет економiки та права
6) стаж роботи (років)** - 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ПАТ "БАНК РИНКОВI
ТЕХНОЛОГIЇ", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 05.12.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Фiнансового директора, члена Правлiння визначенi в Положеннi про
Правлiння та посадовiй iнструкцiї. Посадовий оклад встановлюється згiдно штатного розпису.
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних та оприлюднення iнформацiї
про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлик Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1966
5) освіта** - Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** - 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ПАТ "БАНК РИНКОВI
ТЕХНОЛОГIЇ", заступник начальника управлiння департаменту безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 11.04.2014, 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi в Положеннi про Ревiзiйну
комiсiю. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
В даний час займає посаду заступника генерального директора з питань економiчної безпеки ТОВ
"ЦПСО".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи -

Лебiдь Олексiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1963
5) освіта** - Нижегородська вища школа мiлiцiї
6) стаж роботи (років)** - 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - Служба в правоохоронних
органах
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 11.04.2014, 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада - Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаєнко Оксана Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** - 1974
5) освіта** - Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, м.Днiпропетровськ
6) стаж роботи (років)** - 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ТОВ "Ломбард "Розман i К",
начальник фiнансово-економiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) - 11.04.2014, 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член
Наглядової
ради

Болдишева Олена
Вiкторiвна

600600

3.4125

600600

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Павлова Ганна
Анатолiївна

640000

3.6364

640000

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Довгополюк Олександр
Iванович

460000

2.6136

460000

0

0

0

1700600

9.6625

1700600

9.6625

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

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

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

Опис

чергові

позачергові

X

11.04.2014
74.0533
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Обрано лiчильну комiсiю
Загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Обрано голову та секретаря
Загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Регламент роботи
Загальних зборiв затверджено.
4. Звiт Правлiння Банку про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2013 роцi та визначення
основних напрямiв дiяльностi Банку на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Банку. Затвердження звiту Правлiння Банку про виконання основних напрямiв дiяльностi
Банку в 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2014 рiк. Звiт Правлiння Банку про
виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на
2014 рiк затверджено.
5. Звiт Наглядової ради Банку за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради Банку. Затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк
затверджено.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi
Банку за 2013 рiк. Затвердження Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Банку за 2013 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї
щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк затверджено.
7. Затвердження рiчного звiту Банку за 2013 рiк та заходiв за результатами розгляду висновкiв
аудиторської фiрми. Результати рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк затверджено та
прийнято до уваги висновок зовнiшнього аудитора - Аудиторської фiрми у виглядi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Актив-Аудит».
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Банку за 2013 рiк. Прийняте рiшення: розподiлити
прибуток наступним чином: суму прибутку за 2013 рiк в сумi 551 779,28 (п’ятсот п’ятдесят одна
тисяча сiмсот сiмдесят дев’ять гривень 28 копiйок) спрямувати до резервного фонду Банку. Збитки
минулих перiодiв в розмiрi 1 363 356,75 (один мiльйон триста шiстдесят три тисячi триста п’ятдесят
шiсть гривень 75 копiйок) покрити за рахунок сформованого ранiше резервного фонду Банку.
9. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та iнших членiв Ревiзiйної
комiсiї Банку. Надiйшла заява вiд члена Ревiзiйної комiсiї Полтавець Олени Вячеславiвни про
складання своїх повноважень за власним бажанням. Прийняте рiшення: достроково припинити
повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» Павлика Володимира
Iвановича, Шаєнко Оксани Григорiвни, Полтавець Олени Вячеславiвни.
10. Встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Банку. Прийняте рiшення: встановити
кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» – 3 (три) члени.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. Вирiшили обрати Ревiзiйну комiсiю в наступному складi:
Павлик Володимир Iванович, Лебiдь Олексiй Iванович i Шаєнко Оксана Григорiвна.
12. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Рiшення, прийняте Зборами - обрати Головою Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» Павлика Володимира Iвановича.
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Ревiзiйної комiсiї. Рiшення, прийняте Зборами - договори з Головою та членами Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» не укладати та не обирати особу, яка уповноважена на пiдписання
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
14. Прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ФIНАНС БАНК» вирiшили – здiйснити викуп простих iменних акцiй
ПАТ «ФIНАНС БАНК» у акцiонерiв – фiзичних та юридичних осiб, згiдно з Перелiком акцiонерiв, що
складений станом на 07.04.2014 р. з подальшим продажем викуплених акцiй.
Затвердити Порядок викупу акцiй:
- максимальна кiлькiсть: 3 500 000 (три мiльйона п’ятсот тисяч) шт.;

- строк викупу простих iменних акцiй з 03.06.2014 р. по 01.06.2015 р.;
- строк подачi заяв на викуп належних акцiонерам акцiй з 03.06.2014 р. по 01.06.2015 р.;
- письмовi заяви акцiонерiв про продаж простих iменних акцiй ПАТ «ФIНАНС БАНК» є
безвiдкличними;
- Банк проводить розрахунок з акцiонером на пiдставi укладеної угоди та пiсля перереєстрацiї на Банк
прав власностi на акцiї (перерахування акцiонером акцiй на рахунок Банку).
Встановити цiну викупу на рiвнi 10,00 грн. (десять гривень 00 копiйок) за 1 (одну) просту iменну
акцiю ПАТ «ФIНАНС БАНК» вiдповiдно до її ринкової вартостi, що визначена незалежним
оцiнювачем, та затверджена рiшенням Наглядової ради Банку (протокол вiд 03.03.2014 року).
Правлiнню ПАТ «ФIНАНС БАНК» здiйснити заходи щодо письмового повiдомлення про Порядок
викупу простих iменних акцiй кожного акцiонера згiдно з Перелiком акцiонерiв, що складений
станом на 07.04.2014 р.
Визначити уповноваженою особою ПАТ «ФIНАНС БАНК», якої надаються повноваження проводити
дiї щодо викупу акцiй, Голову Правлiння ПАТ «ФIНАНС БАНК» або особу, яка виконує обов‘язки
Голови Правлiння.
Викупленi акцiї пiдлягають наступному продажу за цiною не нижчою за ринкову вартiсть, що
затверджується Наглядовою радою ПАТ «ФIНАНС БАНК».
Продаж придбаних акцiй здiйснити в строк не бiльше одного року з дати їх придбання.
Рiшення про продаж (реалiзацiю) викуплених ПАТ «ФIНАНС БАНК» власних акцiй приймається
Наглядовою радою ПАТ «ФIНАНС БАНК».
Уповноважити Наглядову раду ПАТ «ФIНАНС БАНК» при прийняттi рiшення про продаж
(реалiзацiю) викуплених ПАТ «ФIНАНС БАНК» власних акцiй встановити спосiб, порядок та умови
реалiзацiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» власних акцiй.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

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

Дивiденди у звiтному роцi, так як i в попереднiх роках, не нараховувались i не
сплачувались.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30785437

Місцезнаходження

03115 Україна м. Київ Святошинський м. Київ вул. Генерала Наумова,
буд. 23-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2315
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 498-56-52

Факс

(044) 521-40-07

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Таврiйськi цiннi
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32695089

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Горького, буд. 172,
офiс 1014

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263454
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 521-22-32

Факс

044 521-22-32

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

д/н

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

Юридична особа, яка обслуговує ведення рахунку в цiнних паперах
емiтента

Опис

д/н

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

044 585 42 42

Факс

044 481 00 99

Вид діяльності

Клiрингова дiяльнiсть

Опис

д/н

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

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

225/1/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

11000000

110000000

62.50

10

3500000

35000000

19.89

10

500000

5000000

2.84

10

1000000

10000000

5.68

10

790000

7900000

4.49

1

29.11.2012

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Опис

25.06.2008

251/1/08

86/1/06
Опис

14.11.2003

564/1/03
Опис

17.10.2000

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Опис

27.02.2006

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

546/1/00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Опис

19.04.1999

130/1/99
Опис

11.11.1998

483/01/98
Опис

29.10.1997

855/1/97
Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

502500

5025000

2.86

10

157500

1575000

0.89

10

150000

1500000

0.85

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1004321006

Акція проста
бездокументарна
іменна

Не визначено

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНС БАНК» (назва змiнена згiдно з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04 лютого 2013р., протокол № 27) є правонаступником
всiх прав та зобов’язань Публiчного акцiонерного товариства «ТММ-БАНК», яке, в свою чергу,
виступало правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства “Невiкон-Банк”, створеного
шляхом перетворення Закритого акцiонерного товариства “Акцiонерний Комерцiйний “НевiконБанк (Зюйд)”, зареєстрованого Нацiональним банком України 20 сiчня 1992 р. за номером 82.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 10 вiд 28.07.2001р.) змiнена юридична адреса
та мiсцезнаходження банку: м. Київ, вул. Панельна, буд. 5. Робота банку в м. Києвi розпочалася
12 листопада 2001 року.
Органiзацiйна структура Банку, яка є дiйсною на даний час, затверджена Правлiнням ПАТ
«ФIНАНС БАНК» (протокол засiдання Правлiння вiд 01 грудня 2014 року).
Загальна органiзацiйна структура Банку розроблена на пiдставi чинного законодавства
України, Статуту Банку та складається iз органiв управлiння i контролю Банку та структурних
пiдроздiлiв, що входять до системи Банку i забезпечують його дiяльнiсть.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, мiж Загальними зборами
акцiонерiв вищим органом управлiння Банку є Наглядова рада.
Наглядовiй радi пiдпорядковується Служба внутрiшнього аудиту.
Правлiння Банку є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю
Банку i несе вiдповiдальнiсть за її результати. Очолює Правлiння Банку Голова Правлiння, якому
пiдпорядковуються заступники Голови Правлiння i Фiнансовий директор.
Заступники Голови Правлiння i Фiнансовий директор є членами Правлiння i здiйснюють
керiвництво пiдроздiлами Банку за напрямками дiяльностi.
Головi Правлiння безпосередньо пiдпорядковуються:
- Казначейство;
- Управлiння iнформацiйних технологiй (вiддiл iнформацiйних систем i вiддiл АРМ);
- Управлiння служби безпеки (вiддiл iнформацiйної безпеки i вiддiл охорони);
- Управлiння справами (секретарiат i технiчна служба).
Виконавчому директору - начальнику Головного операцiйного управлiння, члену
Правлiння пiдпорядковуються:
- Головне операцiйне управлiння (операцiйний вiддiл, вiддiл касових операцiй i вiддiл
валютних операцiй та контролю);
- Управлiння кредитних операцiй (вiддiл монiторингу та супроводження кредитiв).
Фiнансовому директору, члену Правлiння пiдпорядковуються:
- Головний бухгалтер;
- Вiддiл облiку та звiтностi;
- Вiддiл статистичної звiтностi.
Виконавчому директору з питань фондового ринку та правового забезпечення
пiдпорядковуються:
- Юридичне управлiння (вiддiл правового забезпечення дiяльностi банку i вiддiл судового
захисту iнтересiв банку);
- Управлiння по роботi з персоналом;
- Управлiння по роботi з цiнними паперами;
- Управлiння депозитарної дiяльностi (вiддiл обслуговування рахункiв у цiнних паперах i
вiддiл обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування).
Виконавчому директору з управлiння ризиками, Члену Правлiння, вiдповiдальному
працiвнику за здiйснення фiнансового монiторингу пiдпорядковуються:
- Управлiння ризикiв (вiддiл управлiння ризиками);
- Вiддiл фiнансового монiторингу.

Заступнику Голови Правлiння, Члену Правлiння пiдпорядковуються:
- Управлiння розвитку клiєнтської бази (вiддiл маркетингу та розробки банкiвських
продуктiв);
- Управлiння платiжних систем (вiддiл технологiй та супроводження термiнальної мережi);
- Управлiння iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей (вiддiл iнкасацiї коштiв та
перевезення валютних цiнностей).
Змiни, що вiдбулися в органiзацiйнiй структурi Банку в порiвняннi з попереднiм звiтнiм
перiодом стосуються розширення старих i створення нових пiдроздiлiв, що з'явилися в структурi
Банку в 2014 роцi а саме - створенi управлiння розвитку клiєнтської бази та управлiння iнкасацiї
коштiв та перевезення валютних цiнностей.
Функцiї структурних пiдроздiлiв визначаються внутрiшнiми положеннями та Статутом.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 54 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 6.
Працiвникi, якi працюють на умовах неповного неповного робочого часу (дня, тижня)
вiдсутнi.
За 2014 рiк загальний фонд оплати працi становив 10 396 тис.грн. i в порiвняннi з 2013 роком зрiс
на 17,44%.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента: окрема кадрова програма в Банку вiдсутня, але полiтика Банку спрямована на
постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу.
ПАТ "ФIНАНС БАНК" не є членом нiяких об'єднань.
В звiтному 2014 роцi Банк не проводив нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не
виникали. У звiтному роцi Банк не був учасником будь-яких дiй, пов’язаних з його
реорганiзацiєю.
Облiкова полiтика Банку – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства
України принципiв, методiв i процедур, що використовуються для складання та подання
фiнансової звiтностi.
Основнi засади бухгалтерського облiку та контролю визначенi у «Положеннi про облiкову
полiтику Публiчного акцiонерного товариства «ФIНАНС БАНК» на 2014 рiк», затвердженому
Рiшенням Правлiння Банку 27 грудня 2013 року та iншими внутрiшнiми нормативними
документами.
Положення про облiкову полiтику Банку розроблене вiдповiдно до Законiв України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»,
«Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi», iнших законодавчих актiв України,
Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, Плану рахункiв
бухгалтерського облiку банкiв України та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв
бухгалтерського облiку банкiв України, iнших нормативно-правових документiв Нацiонального
банку України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, виданих Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку зi змiнами, внутрiшнiх документiв Банку, що визначають
порядок здiйснення операцiй та їх бухгалтерський облiк.
Положення про облiкову полiтику ПАТ «ФIНАНС БАНК» визначає основнi принципи
ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку та формування звiтностi, єдинi методи оцiнки
активiв, зобов'язань та iнших статей балансу Банку, порядок їх застосування, передбачених
законодавством України, нормативними документами Нацiонального банку України,
Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку i рiшеннями органiв управлiння банком;

основнi принципи органiзацiї внутрiшнього контролю банкiвських операцiй.
Принципи облiкової полiтики. Iнформацiя, що наведена у фiнансовому звiтi та примiтках до
нього, повинна вiдповiдати основним якiсним характеристикам та принципам бухгалтерського
облiку, повинна бути зрозумiлою, доречною, достовiрною i зiставною (порiвняною). Активи i
зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною
або справедливою вартiстю).
При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання - за тiєю
сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
Активи Банку складаються з наступних основних статей:
- Грошовi кошти та їх еквiваленти;
- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;
- Цiннi папери в портфелi Банку;
- Основнi засоби та нематерiальнi активи;
- Iншi фiнансовi активи;
- Iншi активи.
В активах Банку облiковуються:
- грошовi кошти та залишки на коррахунку в НБУ оцiнюються за номiнальною вартiстю.
Первинна оцiнка коштiв на коррахунках у НБУ в iноземнiй валютi здiйснюється в еквiвалентнiй
вартостi (за курсом НБУ за видами валют). Оцiнка на дату балансу коштiв на коррахунках у
нацiональнiй валютi здiйснюється також за номiнальною вартiстю, а коштiв на коррахунках у
НБУ в iноземнiй валютi – в еквiвалентнiй вартостi (за курсом НБУ за видами валют) на дату
оцiнки;
- кошти на коррахунках в Банках-резидентах у нацiональнiй валютi оцiнюються за
номiнальною вартiстю. Первинна оцiнка коштiв на коррахунках в iноземнiй валютi здiйснюється
в еквiвалентнiй вартостi (за курсом НБУ по видах валют). Оцiнка коштiв на коррахунках у
нацiональнiй та iноземнiй валютах на дату балансу здiйснюється за чистою балансовою вартiстю.
Для визначення чистої балансової вартостi даного виду активу використовується метод створення
страхового резерву за коштами, що мiстяться на кореспондентських рахунках, якi вiдкритi в
iнших банках;
- наданi кредити, розмiщенi депозити первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю (в сумi
фактично наданих коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов’язанi з
цими операцiями). На дату балансу кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з
використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацiї дисконту (премiї) та
нарахування процентiв. Сума сформованих резервiв пiд кредитну заборгованiсть в балансовому
звiтi зменшує суму позик та авансiв, наданих клiєнтам та банкам;
- основнi засоби та нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, що
вiдкоригована на суму накопиченого зносу за ними;
- iншi фiнансовi активи оцiнюються за первiсною вартiстю за мiнусом створених
спецiальних резервiв за ними;
- iншi активи:
 ТМЦ;
 витрати майбутнiх перiодiв;
 дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток (за виключенням вiдстроченого
податкового активу), за iншими податками та обов’язковими платежами;
 дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками; дебiторська заборгованiсть з
придбання основних засобiв та нематерiальних активiв, за операцiями з фiнансовими
iнструментами оцiнюються за первiсною вартiстю за мiнусом сформованих резервiв пiд
дебiторську заборгованiсть.
Зобов’язання Банку складаються з наступних статей:
- Кошти клiєнтiв;

- Вiдстроченi податковi зобов'язання;
- Iншi фiнансовi зобов’язання
- Iншi зобов’язання
Банк усi зобов'язання подiляє на:
- поточнi (короткостроковi);
- довгостроковi;
- забезпечення;
- непередбаченi зобов'язання;
- iншi.
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка, включають заборгованiсть перед iншими банками, кошти
клiєнтiв. Вiдповiднi витрати вiдображаються як процентнi витрати у складi прибуткiв чи збиткiв з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Заборгованiсть перед iншими банками вiдображається, починаючи з моменту надання Банку
коштiв або iнших активiв банками-контрагентами.
Кошти клiєнтiв складаються з непохiдних фiнансових зобов'язань перед фiзичними особами
та корпоративними клiєнтами.
Облiк коштiв за депозитними операцiями здiйснюється на дату виникнення зобов’язань.
Облiк заборгованостi за кредитними операцiями здiйснюється в сумi на дату виникнення
заборгованостi.
У бухгалтерському облiку Банку облiковуються доходи та витрати вiдповiдно до таких
принципiв:
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - вiдображення в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх виникнення незалежно вiд дати надходження або
сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi
для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду;
- якщо дата виникнення зобов’язань та їх погашення вiдбувається протягом одного
календарного мiсяця, то нарахування процентiв та комiсiй за ними може не проводитись;
- отриманi доходи, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi доходи на
рахунку доходiв майбутнього перiоду;
- здiйсненi витрати та платежi, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як
вiдстроченi витрати на рахунку витрат майбутнього перiоду;
- обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати
заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв Банку.
Фiнансова та статистична звiтнiсть Банку узагальнюється в формi звiтних файлiв Банку i у
формi звiтностi, що формується з них, вiдповiдно до “Правил органiзацiї фiнансової та
статистичної звiтностi банкiв України», затверджених Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 19.03.2003 №124 (зi змiнами та доповненнями).
Рiчна фiнансова звiтнiсть складається згiдно до вимог нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та Облiкової полiтики Банку.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, визначенi облiковою
полiтикою Банку, активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи
виникнення (за первiсною чи справедливою). При облiку за первiсною вартiстю активи
визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих
коштiв в обмiн на зобов’язання . При облiку за справедливою вартiстю активи визнаються за тiєю
сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а
зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний
час.
Крiм методiв та способiв оцiнки, що застосовуються при виникненнi (визнаннi) активiв для
їх оприбуткування за балансом, Банк використовує комплекс методiв оцiнки реального стану
активiв та фiнансового результату на дату балансу з метою формування достовiрної фiнансової та

управлiнської звiтностi для зовнiшнiх i внутрiшнiх користувачiв: принцип нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, амортизацiї дисконту за фiнансовими iнструментами, формування
спецiальних банкiвських резервiв на вiдшкодування втрат вiд активних операцiй Банку,
нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв тощо. Активи i зобов'язання
оцiнюються та вiдображаються в облiку таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi
ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку, на наступнi звiтнi перiоди.
Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi є монетарними
статтями балансу, вiдображаються в бухгалтерському облiку за iсторичною вартiстю в номiналi
iноземних валют; у фiнансовiй звiтностi вказанi статтi вiдображаються у нацiональнiй валютi за
офiцiйним валютним курсом на дату балансу. Активи i зобов'язання, що є немонетарними
статтями балансу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за офiцiйним курсом на дату їх
виникнення.
Господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети оприбутковуються за
фактичними цiнами придбання - первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки,
збори та iншi обов'язковi платежi, що безпосередньо пов'язанi з придбанням i доставкою
матерiальних цiнностей до Банку.
Передавання матерiальних цiнностей пiд звiт, з пiдзвiту в експлуатацiю здiйснюється за
iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Банку
за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням),
доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.
До необоротних матерiальних активiв Банком вiднесенi будинки, споруди, передавальнi
пристрої, машини та обладнання, комп'ютерна i обчислювальна технiка, меблi, транспортнi
засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи iз строком корисного використання бiльше одного
року. Вартiсною ознакою предметiв, що входять до складу основних засобiв, у звiтному роцi була
сума в 2 500,00 грн.
Основнi засоби, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдносилися до вiдповiдної групи/
пiдгрупи згiдно з класифiкацiєю необоротних активiв Банку. Оприбуткування основних засобiв
здiйснюється на пiдставi актiв приймання-передавання основних засобiв встановленої
законодавством форми.
Основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю,
уключаючи всi витрати на їх придбання (створення), доставку, установку та введення в
експлуатацiю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на
придбання об'єкта основних засобiв чи доведення його до робочого стану, не включаються до
первiсної вартостi цього об'єкта.
У фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю - первiсна
вартiсть за вирахуванням нарахованого зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв у процесi їх експлуатацiї збiльшується на суму витрат,
пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання,
реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно
очiкуванi вiд використання цього об'єкта. Капiтальнi iнвестицiї Банку оцiнюються за фактичною
вартiстю будiвельно-монтажних робiт. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта
основних засобiв у придатному для використання станi та одержання первiсно визначеної суми
майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного
перiоду i не впливають на залишкову вартiсть об'єкта необоротних активiв.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво
вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. Сума дооцiнки
залишкової вартостi об'єкта основних засобiв включається до складу додаткового капiталу.
Станом на звiтну дату основнi засоби облiковуються, в основному, за первiсною вартiстю (за
вирахуванням амортизацiї).
Для нарахування зносу (амортизацiї вартостi) основних засобiв Банк застосовує
прямолiнiйний метод. При цьому, лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля.
Норми, за якими нараховується знос основних засобiв, розраховуються в залежностi вiд строку

корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв, визначеного при введеннi основних засобiв в
експлуатацiю.
Строки корисного використання встановленi внутрiшнiм положенням Банку.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання об'єкта у розмiрi 100% його первiсної вартостi.
До нематерiальних активiв вiдносяться права на користування майном, права на знаки для
товарiв i послуг, авторськi та сумiжнi з ними права, гудвiл, iншi нематерiальнi активи, що
визнаються об'єктом права власностi Банку та приносять прибуток.
Облiк нематерiальних активiв Банку ведеться пооб'єктно за первiсною вартiстю, яка включає
всi витрати на їх придбання, установку i введення в експлуатацiю. Якщо нематерiальний актив
створюється (розробляється) Банком самостiйно, вiн визнається в балансi, якщо Банк має намiр,
технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, придатного для
реалiзацiї або використання; змогу отримати майбутнi економiчнi вигоди вiд використання або
реалiзацiї нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних iз
розробленням нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним вище
критерiям, то витрати, пов'язанi з його придбанням, визнаються витратами того звiтного перiоду,
протягом якого вони були здiйсненi.
Облiк витрат на виготовлення нематерiальних активiв/ невведених в експлуатацiю
нематерiальних активiв здiйснюється за рахунками для облiку капiтальних iнвестицiй за
невведеними в експлуатацiю нематерiальними активами. Змiна первiсної вартостi допускається у
випадках удосконалення нематерiального активу, пiдвищення його можливостей та строку
корисного використання, що призведе до збiльшення первинно очiкуваних майбутнiх
економiчних вигод.
Амортизацiя вартостi нематерiальних активiв, вiдповiдно до облiкової полiтики Банку,
нараховується щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного методу за нормами, визначеними
згiдно зi строками корисного використання активiв. При цьому, лiквiдацiйна вартiсть
нематерiальних активiв прирiвнюється Банком до нуля.
Амортизацiя на невведенi в експлуатацiю нематерiальнi активи не нараховується.
У фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи Банку вiдображенi в залишковiй вартостi: рiзниця
мiж первiсною вартiстю та нарахованими на дату звiту амортизацiйними вiдрахуваннями.
Облiк доходiв/ витрат базується на методi нарахування: вони визнаються в тому перiодi, до якого
вiдносяться, тобто, в якому доходи/витрати заробленi/понесенi.
Облiк доходiв та витрат в iноземнiй валютi здiйснюється шляхом перерахування їх сум у
валюту України за курсом НБУ на дату отримання/ нарахування.
У разi отримання доходiв авансом, їх облiк (за iсторичною вартiстю) ведеться iз
застосуванням рахунку "Доходи майбутнiх перiодiв", а здiйсненi авансом витрати - рахунку
"Витрати майбутнiх перiодiв". Наприкiнцi кожного мiсяця доходи/витрати майбутнiх перiодiв (у
сумi, що вiдноситься до звiтного перiоду) визнаються доходами/ витратами звiтного перiоду.
Банк входить в групу невеликих банкiв (група IV). Станом на 01 сiчня 2015 року капiтал
Банку склав 202,6 млн.грн., чистi активи Банку склали 262,3 млн. грн., в тому числi кредитний
портфель юридичних та фiзичних осiб - 129,7 млн. грн.
Банком здiйснюються банкiвськi операцiї згiдно Лiцензiї Нацiонального банку України №
187 вiд 26 квiтня 2013 року, дозволу № 187-1, додатка до дозволу № 187-3 вiд 25 листопада 2013
року:
- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв на
власний ризик вiд власного iменi та на власних умовах;
- надання гарантiй, порук та iнших зобов’язань вiд третiх осiб.
Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) наступнi фiнансовi послуги, у тому
числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв:
- дiяльнiсть з обмiну валют;

- залучення фiнансових активiв iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту;
- надання гарантiй та поручительств;
- переказ коштiв;
- професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, що пiдлягає лiцензуванню, у тому числi
брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть, андеррайтинг, депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи та зберiгача активiв iнститутiв спiльного iнвестування;
- факторинг;
- iншi фiнансовi послуги, якi можуть здiйснюватись банками у вiдповiдностi до чинного
законодавства України.
Перелiк фiнансових послуг, що Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом
укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк
зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про укладенi ним агентськi договори. Банк
має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим
Нацiональним банком України вимогам.
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
- iнвестицiй;
- випуску власних цiнних паперiв;
- зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського
сейфа;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових
послуг.
Банк здiйснює дiяльнiсть, надає банкiвськi та iншi фiнансовi послуги в нацiональнiй валютi, а
за наявностi вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України - в iноземнiй валютi.
На пiдставi отриманої Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 187-4 вiд
27.01.2014р. Банк здiйснює наступнi валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в
пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i
пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про

порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних
операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.
Банк постiйно розвивається, орiєнтуючись на мiжнароднi стандарти, розширює спектр своїх
послуг та запроваджує сучаснi технологiї обслуговування клiєнтiв. За 2014 рiк ПАТ «ФIНАНС
БАНК» запровадив обслуговування клiєнтiв з використанням системи дистанцiйного доступу
Iнтернет-Банк, розпочав надавати послуги iкасацiї та перевезення валютних цiнностей, набув
членства в платiжнiй системi НСМЕП та Мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard International,
набув статусу субагента систем грошових переказiв Money Gram та АВЕРС
Залежнiсть вiд сезонних змiн
Сезонний характер виробництва у Банка вiдсутнiй.
Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв
В 2014 роцi головними ринками збуту залишалися ринок фiзичних осiб та ринок юридичних
осiб. Цiльовими сегментами на даних ринках були визначенi:
Ринок юридичних осiб:
- малий та середнiй бiзнес;
- крупний бiзнес;
- бюджетнi органiзацiї;
- фiнансовi заклади.
Ринок фiзичних осiб:
- працююче населення вiком вiд 25 до 60 рокiв;
- пенсiонери;
- студенти.
Метою дiяльностi Банку є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних
та залучених коштiв. Предметом дiяльностi Банку є надання клiєнтам комплексу розрахунковокасових та кредитно-фiнансових операцiй згiдно лiцензiй та письмових дозволiв Нацiонального
банку України.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Свiдоцтво учасника фонду №
138, дата реєстрацiї 05.02.2002, реєстрацiйний № 148 вiд 17.05.2013.
У 2014 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах полiтичних потрясiнь та надскладних
макроекономiчних умовах: змiна влади у лютому 2014 року, посилення фiнансово-економiчної
кризи в Українi, банкiвської кризи лiквiдностi, анексiя Криму Росiйською федерацiєю та
проведення антитерористичної операцiї на сходi України.
Попри суттєвi реформiстськi зусилля Уряду та Нацiонального банку України основнi
макроекономiчнi показники мали тенденцiю до погiршення. Суттєве погiршення показникiв
реального сектору було зумовлено агресiєю Росiйської Федерацiї. Через бойовi дiї значна
кiлькiсть пiдприємств не мала змоги проводити господарську дiяльнiсть. Разом з цим взаємнi
обмеження в зовнiшнiй торгiвлi з Росiєю зменшили зовнiшнiй попит на продукцiю українських
виробникiв. Нестабiльна ситуацiя на сходi України негативно вплинула на iнвестицiйну
привабливiсть країни в цiлому.
Як результат - напруга на грошово-кредитному ринку, зниження довiри до банкiвської
системи та нацiональної валюти.
Основнi показники економiки України у 2014 роцi наступнi:
- значне падiння ВВП - 7,5% у 2014 роцi;
- стрiмка девальвацiя гривнi - майже 100%;
- споживча iнфляцiя сягнула майже 25%;
- втрата третини депозитiв банкiвською системою;
- найнижчий з 2009 року рiвень падiння мiжнародних резервiв країни – до 7,5 млрд. дол.
США.

Унаслiдок цього, навiть за умови здiйснення реформ та низки позитивних зовнiшнiх сигналiв
(економiчна та полiтична пiдтримка Мiжнародного валютного фонду (далi – МВФ) i провiдних
країн Заходу), внутрiшнi споживчий та iнвестицiйний, а також зовнiшнiй попит протягом 2014
року знижувались.
Погiршення економiчної ситуацiї вiдобразилось на стабiльностi банкiвської системи. Пiсля
тимчасового припинення в червнi починаючи з липня 2014 року вiдновився вiдплив вкладiв
населення з банкiвських рахункiв. За таких умов дiї Нацiонального банку України насамперед
спрямовувалися на стабiлiзацiю банкiвської системи та сприяння забезпеченню вчасного
проведення розрахункiв. З цiєю метою Нацiональний банк України активно пiдтримував
лiквiднiсть банкiв як через надання нових кредитiв рефiнансування, так i пролонгацiю ранiше
наданих кредитiв. Також були лiбералiзованi вимоги до формування банками обов’язкових
резервiв, у тому числi через повне вивiльнення коштiв з окремого рахунку.
Незважаючи на пiдтримку лiквiдностi банкiв на достатньо високому рiвнi, кредитна активнiсть
банкiв продовжувала скорочуватись, що було зумовлено як факторами попиту (зменшення
кiлькостi надiйних позичальникiв в умовах зниження економiчної активностi), так i пропозицiї (з
огляду на скорочення ресурсної бази банкiв).
Валютний ринок України в 2014 роцi характеризувався переходом на гнучкий плаваючий
курс, жорсткими адмiнiстративними обмеженнями з боку НБУ, значним перевищенням попиту
валюти над пропозицiєю, двома хвилями девальвацiї гривнi та зростанням курсу долара США до
нацiональної валюти майже у 2 рази.
Кризовi явища в економiцi та банкiвському секторi зокрема, призвели до значного
збiльшення ризикiв банкiвської дiяльностi (в т.ч. лiквiдностi, валютного, процентного, кредитного
та iнших ризикiв), що вимагало вiд керiвництва Банку у звiтному роцi застосувати низку
додаткових заходiв щодо постiйного монiторингу та управлiння ризиками (жорсткий контроль
розмiру вiдкритої валютної позицiї, виважена кредитна полiтика, пiдвищення вимог
платоспроможностi до iснуючих та потенцiйних клiєнтiв постiйний контроль рiвня негативно
класифiкованих активiв, посилення роботи з проблемною заборгованiстю, вкладення коштiв у
високолiквiднi активи (ОВДП), проведення операцiй РЕПО з ОВДП, впровадження плану
управлiння лiквiднiстю в умовах кризи).
Враховуючи економiчне середовище та стан банкiвської системи країни, у звiтному роцi
ПАТ «ФIНАНС БАНК» пiд постiйним контролем ризик-менеджменту активно проводив операцiї
на фiнансових ринках iз розмiщення та залучення грошових коштiв на мiжбанкiвському ринку, в
тому числi i за рахунок проведення операцiй репо; проводив короткостроковi вкладення в
облiгацiї внутрiшнього державного боргу; арбiтражнi операцiї з цiнними паперами. Банк
здiйснював виважену кредитну полiтику. Кредити суб’єктам господарювання надавались лише в
нацiональнiй валютi, в основному пiд заставу ОВДП. Банк здiйснював всi можливi заходи по
скороченню рiвня проблемних кредитiв.
Протягом 2014 року вiдсутнi будь-якi факти невиконання зобов’язань перед клiєнтами та
контрагентами з боку Банку.
За результатами 2014 року керiвництво Банку забезпечило прибуткову дiяльнiсть.
Лiквiднiсть характеризується високим рiвнем, що дозволяє своєчасно та в повному обсязi
виконувати свої зобов’язання перед вкладниками та iншими клiєнтами Банку. Регулятивний
капiтал Банку протягом 2014 року пiдтримувався на рiвнi, який забезпечує покриття ризикiв, в т.ч.
у надзвичайних ситуацiях, фактичнi значення нормативiв капiталу значно перевищують
нормативнi. Цi факти свiдчать про платоспроможнiсть Банку, здатнiсть протистояти кризовим
явищам та фiнансову стiйкiсть Банку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року ПАТ «ФIНАНС БАНК» за розмiром активiв
вiднесено до 4-ї групи банкiв.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва стосовно можливого впливу

економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Банку. Майбутнi умови можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi
могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено,
якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримувана (власником або лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг
[оренду]) з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи
для досягнення обох цiлей.
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить об’єкти нерухомостi, подальше використання
яких на цей час не визначено та будiвлi, що не зайнятi на цей час персоналом Банку та призначенi
для надання в лiзинг (оренду) за договорами про оперативний лiзинг (оренду) за одним або
кiлькома договорами. Якщо об’єкти нерухомостi включають одну частку, яка утримуєть¬ся з
метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та другу частку, яка утримується
для надання послуг, або для адмiнiстра¬тивних цiлей, то об’єкт визнається Банком iнвестицiйною
нерухомiстю, якщо тiльки незначна його частка утримується для використання для
адмiнiстративних цiлей (площа, що надана в лiзинг (оренду), дорiвнює або перевищує 50
вiдсоткiв вiд загальної площi будiвлi).
При первiсному визнаннi iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю, яка включає всi витрати, пов’язанi з її створенням
(придбанням).
Пiсля первiсного визнання об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi подальша їх оцiнка
здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та
втрат вiд зменшення корисностi. На об'єкт iнвестицiйної нерухомостi нараховується амортизацiя
прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання будiвлi 50 рокiв.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт i утримання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi
визнаються Банком витратами пiд час їх здiйснення.
Перемiщення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi, коли має
мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При перемiщеннi з iнвестицiйної нерухомостi
в займаний власником об'єкт нерухомостi умовна вартiсть для цiлей наступного облiку являє
собою справедливу вартiсть на момент змiни цiльового використання. У випадку, коли займаний
власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Банк облiковує таку
власнiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних коштiв до моменту змiни цiльового
використання.
На протязi звiтного року Банком переведено один об’єкт iнвестицiйної нерухомостi - власне
офiсне примiщення в м. Києвi, до категорiї нерухомостi, яка використовується для лiцензiйної
дiяльностi. Переведення здiйснено на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради ПАТ
«ФIНАНС БАНК».
Вiдповiдним чином, на кiнець дня 31 грудня 2014 року, Банк має в розпорядженнi один
об’єкт iнвестицiйної нерухомостi на суму 19 432 тис. грн. Доходи вiд iнвестицiйної нерухомостi
Банк визнає в складi iнших операцiйних доходiв, вiдображає в Звiтi про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд та Примiтцi «Iншi операцiйнi доходи».
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року Банком не укладалися.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю,
яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i
введенням їх в експлуатацiю. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться у випадку їх
полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї) або переоцiнки. Банк переоцiнює об’єкт
основних засобiв, якщо його залишкова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої
вартостi. У разi необхiдностi здiйснення переоцiнки об’єкта на ту ж дату, здiйснюється
переоцiнка вартостi всiх об’єктiв групи необоротних активiв.
Пiсля первiсного визнання, об’єкт основних засобiв облiковується за первiсною або
переоцiненою вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд

зменшення корисностi.
Балансова вартiсть основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року становить
17 533 тис. грн. Основна частина вартостi основних засобiв – вартiсть власних примiщень банку
15 628 тис. грн., що складає 89,2 % вартостi основних засобiв Банку.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Банк застосовує прямолiнiйний метод,
вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на
строк корисного використання об‘єкта основних засобiв. Нарахування амортизацiї починається з
першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об’єкт передано в експлуатацiю i
закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкту.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Банк додатково враховує:
• очiкуване використання об‘єкта з урахуванням його потужностi;
• фiзичний та моральний знос, що передбачається;
• правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об‘єкта.
Строки корисного використання основних засобiв, затверджених по Банку наступнi:
Групи

1
2
3
4
5

Найменування

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар

Строки корисного
використання (рокiв)

50
15
5
7
10

До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв Банк вiдносить основнi засоби,
вартiсть придбання яких не перевищує 2500 гривень.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Сума нарахованої амортизацiї по основних засобах за звiтний рiк склала 1 202 тис. грн.
Активи у виглядi основних засобiв у заставу пiд зобов’язання Банком у 2014 роцi не
надавались.
Банк не отримував основнi засоби у фiнансовий лiзинг.
Витрати на ремонт основних засобiв вiдображаються у складi витрат у тому перiодi, в якому
такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Банк щорiчно переглядає лiквiдацiйну вартiсть, строк корисної експлуатацiї активу та
проводить за необхiднiстю переоцiнку. Переоцiнка основних засобiв здiйснюється, якщо
залишкова вартiсть об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання
балансу. Пiд час переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка
всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої вiн належить.
У звiтному роцi Банк здiйснював переоцiнку основних засобiв, групи «Меблi, iнструменти,
прилади, iнвентар» на суму 541 тис. грн..
Справедлива вартiсть групи основних засобiв, що пiдлягали переоцiнцi, здiйснена за
витратним методом та пiдтверджена зiтом незалежного оцiнювача ТОВ «ЦЕНТР ОЦIНКИ
ВЛАСНОСТI «ПАРЕТО».
При проведеннi iнвентаризацiї Банк розглядав питання корисного строку використання
основних засобiв, але не змiнював їх.
Нематерiальнi активи
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року
становить 1 045 тис. грн.
У Банку використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, який полягає у
тому, що витратами поточного перiоду визначається завжди однакова частина первiсної вартостi

об’єкта за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi протягом усього визначеного термiну їх корисного
використання.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку, становить
вiд трьох до десяти рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором
поставки нематерiальних активiв.
Перегляд термiну корисного користування нематерiальних активiв, Банком в звiтному роцi
не здiйснювалося. Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв в 2014 роцi також не
здiйснювалася.
Суттєвих проблем в дiяльностi емiтента на протязi звiтного року не спостерiгалося, а тi
незначнi, якi виникали, є вiдображенням реальної соцiально-полiтичної ситуацiї в країнi.
Протягом 2014 року проведено три перевiрки Банку контролюючими органами. Нараховано
та сплачено штрафiв на загальну суму 8,5 тис. грн. Штрафи стягненi за порушення банкiвського
законодавства.
Важливим аспектом фiнансового плану Банку є полiтика нарощування власного капiталу, як
одного з голосних показникiв стiйкостi та надiйностi дiяльностi Банку. Власний капiтал є
джерелом фiнансування, розвитку та формування резервiв Банку, одним з найважливiших
показникiв дiяльностi Банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв
рiзноманiтних ризикiв та забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi та стабiльної
дiяльностi Банку.
В умовах зростання кризових явищ, що виникли в України, на перше мiсце виходять
проблеми неповернення позик, загальний дефiцит ресурсiв, а також збiльшення статутного
капiталу та залучення iнвесторiв. На протязi останнiх рокiв, за рiшенням Загальних Зборiв
акцiонерiв прибуток у повнiй сумi направляється у резервний фонд з метою збiльшення
регулятивного капiталу.
Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу для банкiв, вiдповiдно до вимог Постанови
Правлiння НБУ № 273 вiд 09.06.2010р. повинен складати 120 000 000 грн. За результатами
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi Банк забезпечив виконання вимог НБУ щодо
мiнiмального розмiру регулятивного капiталу. Загальна потреба докапiталiзацiї Банку в 2013 роцi
була вирiшена шляхом завершення проведення додаткової емiсiї акцiй Банку на суму 110 000 000
(сто десять мiльйонiв) гривень.
Рiвень регулятивного капiталу банку станом на 31.12.2014 року склав 201 760 000 (двiстi
один мiльйон сiмсот шiстдесят тисяч) гривень та збiльшився за рiк на 228 000 (двiстi двадцять
вiсiм тисяч) гривень. Структура регулятивного капiталу якiсна - капiтал першого рiвня складає
99,47 % (200,695 млн.грн.).
Протягом 2014 року Банк виконав всi зобов'язання по укладеним договорам.
Стратегiчна мета Банку - створення унiверсальної кредитно-фiнансової установи,
отримання статусу надiйного фiнансового партнера в обслугованнi середнiх корпоративних
клiєнтiв та пiдприємств МСБ, що надає якiснi послуги на сучасному рiвнi з обов`язковим
дотриманням високих професiйних i етичних стандартiв стосовно клiєнтiв, партнерiв, акцiонерiв i
персоналу.
Основними стратегiчними завданнями Банку є:
- розвиток клiєнтської бази;
- вдосконалення процедури управлiння ризиками;
- пiдтримка рiвня менеджменту складностi вирiшуваних задач.
Банк планує приступити до формування клiєнтської бази, розробити и запровадити новi
послуги та технологiї. Зважаючи на жорстку конкуренцiю в сегментi великого корпоративного
бiзнесу, Банк передбачає головним чином зосередитися на залученнi i обслуговуваннi середнiх
корпоративних клiєнтiв i пiдприємств МСБ.
Стратегiчнi завдання на 2015р.:
- стабiлiзувати фiнансове становище Банку;
- оптимiзувати показники дiяльностi, полiпшити якiсть бiзнес-процесiв;

- створити надiйну технiчну, технологiчну i продуктову бази для подальшого розвитку Банку;
- пiдвищити лiквiднiсть, якiсть активiв Банку за рахунок реструктуризацiї активiв, їх
диверсифiкацiї, перетворення не лiквiдних i «не працюють» активiв в активи, що приносять дохiд;
- приступити до формування стiйкої депозитної бази в нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Забезпечити розвиток депозитної бази в основному за рахунок залучення коштiв копроратiвних
клiєнтiв i коштiв фiзичних осiб-представникiв середнього класу населення;
- органiзувати персональне банкiвське обслуговування заможних клiєнтiв - приватних осiб;
- створити репутацiю стабiльної та професiйної фiнансової установи, що володiє статусом
надiйного «альтернативного банку».
В Банку немає спецiально затвердженої полiтики дослiджень та розробок, проте в Банку
постiйно проводиться робота по вдосконаленню банкiвських процесiв та вiдповiдно пiдвищення
якостi послуг, якi надаються клiєнтам.
Станом на 31 грудня 2014 року судові справи, позовні вимоги по яких складають 10 і більше
відсотків активів Банку (тобто більше 20 млн.грн.), та судові справи, стороною в яких виступають
посадові особи емітента ПАТ "ФІНАНС БАНК" - відсутні.

.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

8915

18586

0

0

8915

18586

будівлі та
споруди

7623

15628

0

0

7623

15628

машини та
обладнання

581

509

0

0

581

509

транспортні
засоби

0

520

0

0

0

520

711

1929

0

0

711

1929

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

8915

18586

0

0

8915

18586

Найменування
основних засобів

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Строки корисного використання основних засобiв, затверджених по Банку наступнi:
1. Будинки, споруди 50 рокiв
2. Передавальнi пристрої 15 рокiв
3. Машини та обладнання 2-5 рокiв
4. Транспортнi засоби 4-7 рокiв
5. Iнструменти, прилади, iнвентар 2-10 рокiв
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв Банк вiдносить основнi засоби, вартiсть
придбання яких не перевищує 2500 гривень.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Сума нарахованої амортизацiї по основних засобах за звiтний рiк склала 1 202 тис. грн. (данi
наведенi в Примiтцi «Основнi засоби та нематерiальнi активи») та Примiтцi «Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати».
Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов’язань Банком у 2014 роцi не надавались.
Банк не отримував основнi засоби у фiнансовий лiзинг.
Витрати на ремонт основних засобiв вiдображаються у складi витрат у тому перiодi, в якому такi
витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Банк щорiчно переглядає лiквiдацiйну вартiсть, строк корисної експлуатацiї активу та проводить
за необхiднiстю переоцiнку. Переоцiнка основних засобiв здiйснюється, якщо залишкова вартiсть
об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. Пiд час
переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи
основних засобiв, до якої вiн належить. У звiтному роцi Банк здiйснював переоцiнку основних
засобiв, групи «Меблi, iнструменти, прилади, iнвентар» на суму 541 тис. грн..
При проведеннi iнвентаризацiї Банк розглядав питання корисного строку використання основних
засобiв, але не змiнював їх.
Придбанi (виготовленi) Банком нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають

вiдшкодуванню, а також iнших витрат, що безпосередньо пов‘язанi з придбанням нематерiального
активу та доведенням його до придатного для використання стану.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року становить 1
045 тис. грн. (данi зазначенi в Примiтцi «Основнi засоби та нематерiальнi активи». У Банку
використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, який полягає у тому, що
витратами поточного перiоду визначається завжди однакова частина первiсної вартостi об’єкта за
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi протягом усього визначеного термiну їх корисного
використання.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку, становить вiд
трьох до десяти рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором
поставки нематерiальних активiв.
Перегляду термiну корисного користування нематерiальних активiв Банком в звiтному роцi не
здiйснювалося. Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв в 2014 роцi також не
здiйснювалася.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

40085

X

X

Короткостроковий кредит, отриманий
вiд iншого банку

30.12.2014

20042

38.0

06.01.2015

Короткостроковий кредит, отриманий
вiд iншого банку

30.12.2014

20043

40.0

06.01.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1173

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

18491

X

X

Усього зобов'язань

X

59749

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

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

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

Вид інформації

1

2

3

28.02.2014

03.03.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

11.04.2014

14.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

11.04.2014

14.04.2014

Відомості про прийняття
рішення про викуп власних
акцій

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

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ТОВ "АФ "АктивАудит"
30785437
03115, м. Київ, вул.
Генерала Наумова, буд.
23-А
2315 30.03.2001
43 П 000043 12.03.2013 до
24.02.2016 року

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської фiрми «АКТИВ-АУДИТ»
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК»
станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року
Цей «Аудиторський висновок (звiт)» адресується:
керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК»;
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК», в тому числi власникам цiнних паперiв Банку.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» (далi – ПАТ «ФIНАНС БАНК», Банк), а саме: Звiту про фiнансовий стан
(Балансу), Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), Звiту
про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал), Звiту про рух грошових коштiв, складених
станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, а також Примiток до звiтiв (далi – рiчна фiнансова звiтнiсть,
фiнансовi звiти), якi додаються.
Повне найменування Банку: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНС БАНК».
Скорочена назва банку: ПАТ «ФIНАНС БАНК».
Банк є правонаступником всiх прав i обов’язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТММБАНК» (найменування Банку змiнене згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №27 вiд

04.02.2013р.)
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 02002, мiсто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.
Код ЄДРПОУ – 19193869.
Дата реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв – 20.01.1992р.
Внесений до Державного реєстру банкiв 20.01.1992р. за номером 82.
Має Банкiвську лiцензiю №187 вiд 26.04.2013р. та Генеральну лiцензiю №187-4 вiд 27.01.2014р. на
здiйснення валютних операцiй, виданi Нацiональним банком України.
Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами
андеррайтинг (серiя АЕ №263055, дата видачi 25.04.2013р., строк дiї - необмежений);
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами
дилерської дiяльностi (серiя АЕ №263054, дата видачi 25.04.2013р., строк дiї - необмежений);
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами
брокерської дiяльностi (серiя АЕ №263053, дата видачi 25.04.2013р., строк дiї - необмежений);
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами
дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами (серiя АЕ №263056, дата видачi 25.04.2013р., строк дiї необмежений);
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи (серiя АЕ №263466, дата видачi 01.10.2013р., строк дiї – необмежений);
• на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування (серiя АЕ №286601, дата видачi 10.10.2013р., строк дiї
– необмежений).
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2014 рiк складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Основнi принципи облiкової полiтики Банку викладенi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у
фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовiрностi зазначеної
фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з
Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської
перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора,
включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають
обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку подана нижче фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах та
повно подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображає дiйсний фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» на дату її складання.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою
дiяльнiсть» до рiчної звiтностi, де зазначається, що на сьогоднi банкiвська система України знаходиться пiд

впливом негативних явищ, пов'язаних iз полiтичною та економiчною кризою в країнi, високою
волатильнiстю валютного ринку. Стабiлiзацiя економiчного та фiнансового середовища в значнiй мiрi
залежить вiд подальших антикризових дiй керiвництва країни, тому вплив зазначених обставин на
результати дiяльностi i фiнансовий стан Банку в майбутньому достовiрно оцiнити неможливо.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Станом на кiнець дня 31.12.2014р. зареєстрований та сплачений Статутний капiтал Банку складав 176 000
тис. грн., що вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України.
Власний капiтал (чистi активи) Банку на звiтну дату становить 202 563 тис. грн., що перевищує розмiр
статутного капiталу та вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Протягом звiтного року нормативи капiталу, встановленi Нацiональним банком України, Банком
дотримувалися.
В ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та з
використанням принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, нами не були
встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Також ми отримали достатнi та прийнятнi
докази, щодо того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
За результатами аудиту нами не встановленi будь-якi суттєвi факти, якi могли б свiдчити про недолiки
системи корпоративного управлiння Банку, в тому числi iнституту внутрiшнього аудиту, процедур
прийняття значних правочинiв, що могли би вплинути на ефективнiсть дiяльностi Банку, та не дотримання
ним вимог чинного законодавства.
Аудит здiйснений згiдно з Договором №395 про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки, що
укладений 31.07.2014р. мiж ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» та ПАТ «ФIНАНС БАНК». Аудит здiйснювався в
перiод з 24.11.2014р.
по 14.04.2015р.
Додаток: Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку.
14 квiтня 2015 року
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ»
В.М. Мнiщенко
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено
рiшенням АПУ вiд 24.02.2012р. №228/4 до 24.02.2016р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р. до 01.01.2020р.)
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07
Аудитор Н.В. Домарєва
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)
Примiтка 33. Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дату балансу, що потребують коригування рiчної фiнансової звiтностi банку, не вiдбувалися.
12.02.2015 року Комiсiєю Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв
прийнято рiшення про погодження одноосiбного набуття iстотної участi у ПАТ «ФIНАНС БАНК»
Довгополюку Олександру Iвановичу - Головi Наглядової ради банку, який за дорученням акцiонерiв банку
набув права голосу на загальних зборгах акцiонерiв банку та, з урахуванням його прямої участi у банку, має
у сукупностi 50,4739 % голосiв.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

3

2

3

2012

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

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

Ні

Ні

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

34

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
комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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): Вища освiта, бездогання дiлова репутацiя, досвiд роботи на
керiвних посадах

X

Ні

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетензбори
рада
орган
ції жодного
акціонерів
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, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Кодекс корпоративного
управлiння

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

Так

Так

Так

Ні

Так

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

Так

Ні

Так

Ні

Так

Інформація про склад
органів управління
товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 01.07.2013 ; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Iнформацiя про прийняття Банком Кодексу корпоративного управлiння
оприлюднена на офiцiйному веб-сайтi Банку.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Протягом року Банк дотримувався правил та принципiв корпоративного управлiння, вiдхилень
не було.

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

31.12.2014
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

7167

19411

0

60

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

7

0

0

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

8

0

0

Кошти в інших банках

9

78957

6930

Кредити та заборгованість клієнтів

10

129684

31768

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

7469

135170

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

19323

28109

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

356

182

Відстрочений податковий актив

31

0

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

18586

8915

Інші фінансові активи

17

25

55

Інші активи

18

714

331

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

262312

230931

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

40151

16990

Кошти клієнтів

21

18054

11836

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

1098

300

26

152

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

24

11

563

Інші фінансові зобов'язання

25

28

34

Інші зобов'язання

26

381

257

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

59749

30132

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

176000

176000

Емісійні різниці

28

5765

5765

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

445

-812

19983

20795

370

-949

0

0

Усього власного капіталу

202563

200799

Усього зобов'язань та власного капіталу

262312

230931

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

д/н

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Петченко П.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Єрмоленко Г.М., (044) 569-40-70
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Єрмоленко Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

28778

22641

Процентні витрати

31

-4319

-1717

24459

20924

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

1169

965

Комісійні витрати

32

-51

-106

822

0

0

0

-69

63

1219

336

Результат від операцій з іноземною валютою

169

1155

Результат від переоцінки іноземної валюти

923

13

0

0

9, 10

0

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів
в інших банках

9, 10

-10120

-7745

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

26

-41

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

553

-552

Інші операційні доходи

33

2466

2119

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-19980

-16233

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

1586

898

-1141

-346

445

552

0

0

445

552

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

43

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

11

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

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

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

19

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

652

-797

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

541

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

-26

-152

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

1167

-949

Усього сукупного доходу за рік

1612

-397

445

552

0

0

1612

-397

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.03

0.05

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0.03

0.05

0.03

0.05

0

0

0.03

0.05

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

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

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

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

36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

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

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

36

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

Примітки

д/н

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Петченко П.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Єрмоленко Г.М., 044 569-40-70
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Єрмоленко Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

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

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість
емісійний
дохід

3

4

5

6

7

8

9

66000

5765

20795

-1363

91197

0

91197

0

0

0

0

0

0

0

66000

5765

20795

-1363

91197

0

91197

0

0

-949

551

-398

0

-398

110000

0

0

0

110000

0

110000

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

176000

5765

19846

-812

200799

0

200799

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

507

1257

1764

0

1764

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176000

5765

20353

445

202563

0

202563

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

37

В 2012 роцi результатом фiнансово-господарської дiяльностi Банку був збиток
в розмiрi 1 363 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток за 2013 рiк в сумi 551 тис.грн. було направлено в
резервний фонд.
Загальними зборами акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi Банку в 2014 року прибуток в розмiрi 445 тис.грн. було вирiшено
направити в резервний фонд.

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Петченко П.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Єрмоленко Г.М. (044) 569 40 70
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Єрмоленко Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній
рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

30604

18492

Процентні витрати, що сплачені

-4248

-4002

Комісійні доходи, що отримані

1169

965

Комісійні витрати, що сплачені

-51

-106

Результат операцій з торговими цінними паперами

822

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

-69

63

Результат операцій з іноземною валютою

1091

1168

Інші отримані операційні доходи

3685

2411

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-13491

-10943

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-6489

-5290

Податок на прибуток, сплачений

-547

-162

12476

2596

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

60

-17

Чисте (збільшення)/зменшення торгових ЦП

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-76998

-7070

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборг. клієнтів

-185182

10195

98

-132

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-383

-187

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

23086

16990

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

6222

-1829

0

0

553

-553

-263

243

-220331

20236

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

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

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінанс.активів

Чисте збільшення/(зменшення) боргових ЦП, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

9, 17

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

9, 17

-456429

-493769

Надходження від реалізації ЦП у портфелі банку на продаж

9, 17

666220

391408

Придбання ЦП у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення ЦП у портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених
грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

-20045

12, 17

0

0

14

-744

18865

14, 17

0

53

14

-960

-298

14, 17

0

0

0

0

208087

-103786

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

26

0

110000

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

-40000

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

-243

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

-12244

-83793

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

19411

103204

7167

19411

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Рядок "Емiсiя простих акцiй" - це внески акцiонерiв за зареєстрованим в 2013
роцi статутним капiталом.

Затверджено до випуску та підписано
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Керівник

Петченко П.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у НБУ

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінанс.активів, що обліковуються за
справедлив.вартістю з визнанням результату переоцінки у фін.результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових ЦП, що емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

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

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації ЦП у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення ЦП у портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грош.коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених
грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки
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