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

Ерiк Карел Артур Версавел

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21684818
4. Місцезнаходження
Подiльський, 04070, Київ, Спаська, 30А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 2303030 (044) 2303040
6. Електронна поштова адреса
kiev.news@ingbank.com

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

29.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

ВIДОМОСТI НКЦПФР № 80 (2084)

28.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.ingbankukraine.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2015
(дата)

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

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

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)

X

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

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного
секретаря вiдсутня.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - iнформацiя вiдустня.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнформацiя
вiдсутня.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - iнформацiя
вiдсутня.
- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - цей роздiл Банками не
заповнюється.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - iнформацiя
вiдсутня.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям - iнформацiя вiдсутня.

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на
кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi
вiдбулися протягом звiтного перiоду - iнформацiя вiдсутня.
- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття iнформацiя вiдсутня.
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - iнформацiя
вiдсутня.
- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного
року - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття iнформакцiя вiдсутня.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - iнформацiя вiдсутня.
- Основнi вiдомостi про ФОН - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - iнформацiя вiдсутня.
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - iнформацiя
вiдсутня.
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - iнформацiя вiдсутня
- Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - iнформацiя вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 606656
3. Дата проведення державної реєстрації
16.09.2009
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
731298045.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
144
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
--- ----- --10. Органи управління підприємства
Органами управлiння емiтента є: Органи управлiння Банку: - Загальнi збори акцiонерiв
Одноособовим акцiонером ПАТ "IНГ Банк Україна" є IНГ Банк Н.В., Нiдерланди, (участь у
капiталi - 100%) - Наглядова рада, Склад: 1. Дiдрiк Константiн Барон ван Вассенаар - Голова
Наглядової Ради 2. Лисенко Олександр Володимирович - Член Наглядової Ради 3. Балтуссен
Маркус Хубертус Йоханнес - Член Наглядової Ради - Правлiння, Склад: 1. Ерiк Карел Артур
Версавел - Голова Правлiння 2. Грiнченко Олексiй Миколайович - Перший заступник Голови
Правлiння 3. Михальченко Олена Георгiївна - Член Правлiння 4. Ден Оттер Мартен Юррiан - Член
Правлiння. Загальнi збори акцiонерiв вважаються вищим органом управлiння Банку, до
компетенцiї яких входять наступнi питання: - визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та
затвердження звiтiв про їх виконання; - внесення змiн та доповнень до Статуту; - прийняття
рiшення про розмiщення акцiй; - затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, в тому числi
його рiчного звiту; - затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї та аудиторської фiрми; - розподiл
прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законом; - затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв; - призначення та звiльнення Голови та членiв Наглядової ради; - призначення та
звiльнення Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - iншi. Наглядова рада є органом, що здiйснює
захист прав Акцiонерiв та контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї
Наглядової ради вiдноситься: - здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; призначення та звiльнення Голови та членiв Правлiння Банку; - встановлення порядку проведення
ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; - прийняття рiшення щодо
покриття збиткiв; - iншi. Правлiння є виконавчим органом Банку, який здiйснює управлiння його

поточною дiяльнiстю, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Банку згiдно з принципами та порядком, встановленими
внутрiшнiми документами Банку, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради.
Голова Правлiння керує роботою Правлiння та має право представляти Банк без Довiреностi.
Голова Правлiння здiйснює наступнi повноваження: - керiвництво роботою Правлiння; представлення без довiреностi iнтересiв Банку у вiдносинах з третiми особами та державними
органами стосовно усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку з урахуванням умов/обмежень,
встановлених внутрiшнiми документами Банку, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв,
Наглядової ради; - управлiння коштами та активами Банку з урахуванням умов/обмежень,
встановлених внутрiшнiми документами Банку, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв,
Наглядової ради; - укладення (пiдписання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод) вiд iменi Банку з
урахуванням умов/обмежень, встановлених внутрiшнiми документами Банку, Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради; - видання довiреностей для здiйснення дiй вiд iменi
Банку як в Українi, так i за її межами з урахуванням умов/обмежень, встановлених внутрiшнiми
документами Банку, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради; - прийняття на
роботу та звiльнення працiвникiв Банку, укладення (пiдписання) трудових договорiв (контрактiв) з
працiвниками з урахуванням умов/обмежень, встановлених внутрiшнiми документами Банку,
Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради; - делегування будь-яких своїх
повноважень та обов'язкiв Першому Заступнику Голови Правлiння, Заступнику Голови Правлiння,
iншим Членам Правлiння; - iншi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "IНГ Банк Україна"
2) МФО банку
300539
3) поточний рахунок
3739501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ING Bank N.V., Amsterdam, Netherlands, SWIFT code: INGBNL2A
5) МФО банку
---6) поточний рахунок
50912941
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

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

190

07.10.2011

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя видана без термiну дiї

Здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком до Генеральної
лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Опис

190

07.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя видана без термiну дiї

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
цiнними паперами; Дилерська дiяльнiсть
№185073
паперiв та
фондового
ринку
Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
цiнними паперами; Андеррайтинг
№185074
паперiв та
фондового
ринку
Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
цiнними паперами; Брокерська дiяльнiсть
№185072
паперiв та
фондового
ринку
Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" (УФТ)
2) організаційно-правова форма
510
3) код за ЄДРПОУ
33338204
4) місцезнаходження
49000,Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є учасником АУФТ.
1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
35917889
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є акцiонером ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках". Частка участi у капiталi - 0,000653168%.
1) найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
14281095
4) місцезнаходження
м. Київ, Рильський провулок, 10
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є акцiонером ПрАТ "Українська фондова бiржа". Частка участi у капiталi
- 0,05%.
1) найменування
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД)
2) організаційно-правова форма

510
3) код за ЄДРПОУ
24382704
4) місцезнаходження
01132, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є учасником ПАРД
1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
37006207
4) місцезнаходження
49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є акцiонером ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр". Частка участi у
капiталi - 0,0000024%.
1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ФБ ПЕРСПЕКТИВА"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
33718227
4) місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
5) опис
ПАТ "IНГ Банк Україна" є акцiонером ПАТ "ФБ ПЕРСПЕКТИВА". Частка участi у капiталi 0,00001756%.
1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа ПФТС"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
21672206
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Щорса, 31
5) опис

ПАТ "IНГ Банк Україна" є акцiонером ПАТ "Фондова Бiржа ПФТС". Частка участi у капiталi 0,1874%.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Рейтингове агентство
"Кредит Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

31.12.2014

uaAAA (стабiльний)

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)

"ХАМГIЯ БЕХЕЕР Б.В."

-----

01077Нiдерланди
Амстердам Стравiнскалаан,
2631

35.00

"ДЕСТАРА Б.В."

---

01077Нiдерланди
Амстердам Стравiнскалаан,
2631

35.00

"АЛЕГРОН БЕЛЕГГIНГ
Б.В."

---

01077Нiдерланди
Амстердам Стравiнскалаан,
2631

30.00

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Усього

100.00

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
Ерiк Карел Артур Версавел
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1960
5) освіта**
1983, Вища, Магiстр з правознавства, Унiверситет Антверпену, Бельгiя
6) стаж роботи (років)**

21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IНГ Банк Бельгiя, Брюссель, Керiвник вiддiлу з обслуговування клiєнтiв азiатського регiону в
Європi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2011 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд
03.10.2011. Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Iншi види винагороди, в тому числi, в
натуральнiй формi, не були наданi. Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних
даних.
* 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
Перший заступник Голови Правлiння, Начальник управлiння корпоративних клiєнтiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грiнченко Олексiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1964
5) освіта**
1995, Вища, Київський державний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: Фiнанси та кредит;
квалiфiкацiя: економiст
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АКБ "ХФБ Банк Україна", Член Правлiння, Начальник вiддiлу корпоративних клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2011 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд
01.03.2011. Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Iншi види винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, не були наданi. Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник управлiння з юридичних питань, контролю за дотриманням
регулятивних вимог
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михальченко Олена Георгiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1976
5) освіта**
1998, Вища, Київський державний економiчний унiверситет, Магiстр з правового регулювання
економiки
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Український кредитний банк", Начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2012 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової Ради вiд
24.09.2012. Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Iншi види винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi, не були наданi. Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник управлiння кредитними та ринковими ризиками
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартен Юррiан Ден Оттер
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1972
5) освіта**
1996, Унiверситет iменi Еразма Роттердамського, Магiстр/ Управлiнська економiка/Менеджмент
органiзацiй i адмiнiстрування
6) стаж роботи (років)**

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний радник з питань полiтики, Вiддiлу з питань управлiння корпоративними ризиками
банку, IНГ Банк Амстердам, Нiдерланди
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.01.2014 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд
17.01.2014. Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Iншi види винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, не були наданi. Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних
даних.
* 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
Дiдрiк Константiн Барон ван Вассенаар
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1957
5) освіта**
1982, Лейденський Унiверситет, Нiдерланди, Магiстр права
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Глобальний начальник управлiння з питань розвитку мережi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2014 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 2/2014
вiд 09.07.2014. Будь-якi види винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не були наданi.
Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
* 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
Лисенко Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1961
5) освіта**
1992, Вища, Iнститут перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з фiнансово-банкiвських
спецiальностей Фiнансової академiї при урядi РФ; Квалiфiкацiя: економiст
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника операцiйного вiддiлу ЗАТ "IНГ Банк (Євразiя)", Росiйська Федерацiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2008 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2008
вiд 20.08.2008. Будь-якi види винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не були наданi.
Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
* 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
Балтуссен Маркус Хубертус Йоханнес
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1966
5) освіта**
1991, Вища, Школа права; Унiверситет Найменгена; Нiдерланди; спецiальнiсть: правознавство
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IНГ Банк Н.В., Нiдерланди, Начальник управлiння кредитними ризиками; Регiон Центральної i
Схiдної Європи

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2010 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 2/2010
вiд 16.07.2010. Будь-якi види винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не були наданi.
Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
* 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
Чижевська Оксана Леонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1974
5) освіта**
1974, Вища, Тернопiльська академiя народного господарства, Фiнанси i кредит, Спецiальнiсть:
економiст
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АКБ "Альянс", Провiдний спецiалiст вiддiлу валютних операцiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.07.2006 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до Наказу № 146-п вiд 27.07.2006. Заробiтна плата
згiдно штатного розкладу. Iншi види винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не були
наданi. Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
* 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
Йоп Iфтiнг
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

--- --- --4) рік народження**
1959
5) освіта**
1995, Вища, НIВ Iнститут, Гаага, Нiдерланди, Спецiальнiсть: Фiнансове та адмiнiстративне
управлiння
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий Менеджер, IНГ, Комерцiйний банкинг, Центральна та Схiдна Європа
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.11.2012 --9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються
статутом банку. Особу призначено вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2012
вiд 02.11.2012. Будь-якi види винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не були наданi.
Зазначена особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
* 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

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

1

2

3

Голова Правлiння

Ерiк Карел Артур
Версавел

Перший заступник
Голови Правлiння,
Начальник управлiння
корпоративних клiєнтiв

Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

4

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Грiнченко
Олексiй
Миколайович

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння,
Начальник управлiння з
юридичних питань,
контролю за
дотриманням
регулятивних вимог та
фiнансового
монiторингу

Михальченко
Олена Георгiївна

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння,
Начальник управлiння
кредитними та
ринковими ризиками

Мартен Юррiан
Ден Оттер

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Дiдрiк Константiн
Барон ван
Вассенаар

-- --- ---

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Лисенко
Олександр
Володимирович

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Балтуссен Маркус
Хубертус
Йоханнес

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Чижевська
Оксана Леонiвна

--- --- ---

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Йоп Iфтiнг

--- -- ---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

IНГ Банк Н.В.

----

1102 Нiдерланди
Амстердам --Бiрмелплейн, 888

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Дата
Кількість
внесення
акцій (штук)
до реєстру

73129804500

Дата
Кількість
внесення
акцій (штук)
до реєстру
Усього 73129804500

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

73129804500

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
73129804500

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

25.04.2014

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*

100
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi Банку за 2013 фiнансовий рiк, звiту аудитора; 2. Розподiл прибутку Банку за
2013 фiнансовий рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi.
Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння Банку. Результати
розгляду питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому загальнi збори не
вiдбулися: вiдсутнi.
чергові

15.05.2014

Кворум
зборів**

Вид
загальних
зборів*

100
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення провадження професiйної
дiяльностi Банку на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi
депозитарної установи.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi.
Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння Банку. Результати
розгляду питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому загальнi збори не
вiдбулися: вiдсутнi.
чергові

09.07.2014

Кворум
зборів**

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

100
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, що
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення
ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду питань порядку денного: 100%
"ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
чергові

позачергові
X
03.12.2014
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Перерозподiл прибутку за попереднi
фiнансовi роки, що був залишений у розпорядженнi Банку. Особи, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних
зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi.

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.

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

---

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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 --- Київ Тропiнiна, 7Г

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

Нацiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

(044)5854241

Вид діяльності

Банкiвська дiяльнiсть щодо проведення грошових розрахункiв за
правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв

Опис

---

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

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна --- Київ Саксаганського 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 584731
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.07.2011

Міжміський код та телефон

(044) 225-60-00

Факс

(044) 225-60-02

Вид діяльності

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування

Опис

---

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхування"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна --- Київ Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №594085
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-21

Факс

(044) 391-11-22

Вид діяльності

страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування

Опис

---

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземним капiталом
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ВЕРIТЕКС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30856319

Місцезнаходження

01032 Україна --- Київ Симона Петлюри 28,

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 9940/10
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.09.2010

Міжміський код та телефон

(044) 494-00-11

Факс

(044) 494-00-11

Вид діяльності

Оцiночна дiяльнiсть

Опис

---

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33156570

Місцезнаходження

01030 Україна --- Київ Богдана Хмельницького, 19-21,

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 10025/10
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.10.2010

Міжміський код та телефон

(044)220-30-60

Факс

(044) 220-30-61

Вид діяльності

Оцiночна дiяльнiсть

Опис

---

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31902816

Місцезнаходження

04210 Україна --- Київ проспект Героїв Сталiнграда, 8, корп. 3, кв. 71

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 9076/09
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 581-36-92

Факс

(044) 581-36-93

Вид діяльності

оцiночна дiяльнiсть

Опис

---

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторськi Послуги"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 Україна --- Київ Хрещатик, 19-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 3516
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2010

Міжміський код та телефон

(044) 490-30-00

Факс

(044) 490-30-30

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

---

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна --- Київ Нижнiй Вал, 17/8

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

---

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 377-72-69

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть дедепозитарiю цiнних паперiв

Опис

---

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

850/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000100135

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

73129804500

731298045

100

07.10.2010

Опис

Акцiї ПАТ "IНГ Банк Україна" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах вiдсутнi. ПАТ "НДУ" є депозитарiєм, що обслуговує емiсiю цих ЦП, да в якому було депоновано глобальний сертифiкат.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна" (надалi – «Банк») є правонаступником
закритого акцiонерного товариства «Акцiонерний банк «IНГ Банк Україна», який був
зареєстрований НБУ 15 грудня 1997 року за № 271.
Жодних змiн до статутних документiв Банку протягом звiтного перiоду не вiдбулось.

ПАТ "IНГ Банк Україна" є юридичною особою, зареєстрованою у вiдповiдностi до чинного
законодавства України. Банк не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Протягом звiтного перiоду жодних змiн в органiзацiйнiй
структурi Банку не вiдбулося.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб): 144;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв: 0;
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом: 0;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2;
Фонд оплати працi за 2014 рiк становив 79 283,0 тисяч гривень;
Фонд оплати працi у 2014 роцi у порiвняннi з 2013 роком зазнав збiльшення на 7,28 % (фонд
оплати працi у 2013 роцi - 73 508,0 тисяч гривень).
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: у банку створена i протягом багатьох рокiв дiє комплексна
система професiйно-економiчного навчання, спрямована на пiдвищення рiвня економiчних знань
та вдосконалення професiйної майстерностi працiвникiв.
Одним iз основних напрямiв органiзацiї роботи з персоналом залишається залучення
перспективних працiвникiв установ банку до навчання у вищих навчальних закладах.
У 2014 роцi вступили до вузiв 0 осiб, отримали вищу освiту рiзних рiвнiв 0 особа, продовжують
навчання 0 осiб.
В 2014 роцi 78 спiвробiтник вiдвiдав тренiнги (семiнари) загальною тривалiстю 104 днi.
1. Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" (УФТ) (код ЄДРПОУ 33338204). Мiсцезнаходження:
49000,Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. ПАТ "IНГ Банк Україна" є учасником АУФТ.
2. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) (код ЄДРПОУ 24382704).
Мiсцезнаходження: 01132, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61. ПАТ "IНГ Банк
Україна" є учасником ПАРД.
спiльна дiяльнiсть не проводилась
такi пропозицiї вiдсутнi
Метою бухгалтерського облiку Банку є забезпечення необхiдною та достовiрною iнформацiєю
зацiкавлених у нiй користувачiв шляхом своєчасного та повного вiдображення в бухгалтерському
облiку банкiвських операцiй. Така iнформацiя надається у фiнансових звiтах, якi мають правдиво
вiдображати фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв.
Принципи бухгалтерського облiку операцiй в Публiчному акцiонерному товариствi "IНГ Банк
Україна", встановленi у повнiй вiдповiдностi до чинного законодавства України та вимог
нормативно-правових актiв України, що безпосередньо регламентують ведення бухгалтерського
облiку в Українi, а саме:

- Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999
року за № 996-XIV (з вiдповiдними змiнами та доповненнями);
- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку;
- Постанова Правлiння НБУ вiд 17.06.2004р. № 280 (з вiдповiдними змiнами та доповненнями)
Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України та Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України;
- Правила органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до НБУ, затвердженi Постановою
Правлiння НБУ вiд 19.03.03 №124 (з вiдповiдними змiнами та доповненнями);
- Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, затверджене
Постановою Правлiння НБУ вiд 30.12.1998 року №566;
- iншi нормативно-правовi акти Нацiонального банку України,
Закони України та iншi нормативнi акти щодо податкового облiку.
Облiкова полiтика базується на фундаментальних та загальних принципах бухгалтерського облiку,
закладених у Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку:
повне висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, застосування
методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або доходи не завищуватимуться, а зобов'язання
та/або витрати - не занижуватимуться, безперервнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i
витрат, окреме подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, послiдовнiсть, подання й
класифiкацiя статей у фiнансових звiтах зберiгаються вiд одного перiоду до iншого.
Активи i зобов'язання облiковуються по первiсний або справедливiй вартостi. Активи визнаються
за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в
обмiн на зобов'язання. За статтями активiв, для яких iснують ризики зменшення вартостi (кредити,
дебiторська заборгованiсть), корисностi (цiннi папери) при необхiдностi формуються резерви, що
зменшують їх балансову вартiсть. Якщо ринкова вартiсть активу чи зобов'язання значно
вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, за рiшенням керiвництва може бути здiйснена його
переоцiнка. З метою пiдтвердження достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi, ПАТ
«IНГ Банк Україна» здiйснює iнвентаризацiю майна, коштiв i фiнансових зобов'язань.
Перегляд портфелю цiнних паперiв i їх справедливої вартостi здiйснюється щомiсячно в
залежностi вiд типу портфелю.
У примiтках до рiчної фiнансової звiтностi банком застосованi правила бухгалтерського облiку
вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв нацiонального банку України, якi враховують
правила бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, вiдповiдно, вiдмiнностi мiж Облiковою полiтикою банку та Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi визначаються тими вiдмiнностями, якi iснують мiж
Нацiональними положеннями (стандартами) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
ПАТ «IНГ Банк Україна» здiйснює банкiвську комерцiйну дiяльнiсть iз широким спектром
фiнансових послуг, а саме: розрахунково-касове обслуговування поточних мультивалютних
рахункiв; здiйснення платежiв в гривнi та iноземнiй валютi; форекснi операцiї; послуги
електронного банкiвського зв'язку; фiнансування обiгових коштiв, пiд гарантiї iноземних
експортних кредитних агенцiй; авалювання векселiв, брокерськi операцiї; консультацiйнi послуги
з питання придбання та випуску корпоративних облiгацiй; випуск та акцептування акредитивiв та
гарантiй; пiсля експортне/iмпортне фiнансування; структурування розрахункiв за експортно iмпортними контрактами.
Ступiнь автономностi ПАТ «IНГ Банк Україна» щодо розробки та впровадження нових
банкiвських продуктiв низька. Головний офiс приймає рiшення щодо прiоритетностi банкiвських
продуктiв та клiєнтiв в кожному окремо взятому регiонi та по Групi в цiлому. В рамках цих
загальних напрямкiв керiвництво ПАТ «IНГ Банк Україна» має право будувати свою стратегiю i
приймати рiшення.
Основнi сегменти контрагентiв: банкiвський сектор, небанкiвськi фiнансовi установи( страховi
компанiї, iнвестицiйнi та брокерськi компанiї), корпоративнi клiєнти, мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї.

Одним iз стратегiчних напрямiв дiяльностi банку є кредитування реального сектору економiки,
тобто корпоративних клiєнтiв, що вiдповiдають стандартам Групи IНГ щодо прийнятностi
кредитного ризику та цiльового клiєнтського сегменту. У структурi кредитного портфелю
переважають короткостроковi комерцiйнi кредити, виданi на поповнення оборотних коштiв та
iнвестицiйнi проекти суб’єктiв господарювання. Кредитний портфель диверсифiкований в
галузевому розрiзi та рiзноманiтний за формами кредитування, що зменшує ризик втрат у разi
кризи пiдприємств однiєї галузi економiки та зменшує загальний кредитний ризик.
Роздрiбний банкiнг не є стратегiчним напрямком дiяльностi ПАТ «IНГ Банк Україна».
Управлiння банкiвськими ризиками є одним iз ключових елементiв стратегiї розвитку ПАТ «IНГ
Банк Україна». Головнi засади управлiння ризиками в ПАТ «IНГ Банк Україна» базуються на
загальновизнаних пiдходах i рекомендацiях Базельського комiтету та Нацiонального банку
України.
Мета системи аналiзу й керування ризиками дiяльностi банку досягається на основi системного,
комплексного пiдходу, що включає вирiшення наступних завдань: виявлення та аналiз всiх
ризикiв, якi виникають у банку в процесi дiяльностi; якiсна й кiлькiсна оцiнка (вимiр) окремих
видiв ризикiв; встановлення взаємозв’язкiв мiж окремими видами ризикiв; проведення повного
аналiзу рiвня ризикiв за здiйснюваними та запланованим банком операцiям з метою визначення
сумарного розмiру банкiвських ризикiв; оцiнка допустимостi та обґрунтованостi сумарного
розмiру ризикiв; вiдстеження ризикiв на стадiї виникнення негативної тенденцiї, а також швидке i
адекватне реагування, спрямоване на запобiгання або мiнiмiзацiю ризику.
Виявлення ризикiв проводиться на регулярнiй основi з огляду на динамiчну змiну зовнiшнього та
внутрiшнього середовища. Вiдповiдно до обраної банком моделi управлiння ризиками на
постiйнiй основi здiйснюється спостереження, аналiз та оцiнка наступних категорiй ризикiв:
кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик, ринковий ризик, валютний ризик,
операцiйно - технологiчний, юридичний ризик, ризик репутацiї, стратегiчний ризик.
Iснуюча в ПАТ «IНГ Банк Україна» система управлiння ризиками побудована з дотриманням
мiжнародних принципiв органiзацiї ризик менеджменту у банкiвськiй сферi.
Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi ПАТ «IНГ Банк Україна» i передбачає
прийняття рiшень та вжиття заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю, уникнення, пом'якшення
ризикiв, їх страхування, встановлення лiмiтiв їх величини, контроль за їх виконанням i
безпосереднє прийняття ризикiв.
За останнi 5 рокiв основнi придбання та вiдчуження активiв ПАТ «IНГ Банк Україна» стосувались
загалом офiсного обладнання, автомобiлiв та нематерiальних активiв, що використовувались(ються) для його статутної дiяльностi.
У 2011 роцi вiдбулося оновлення автомобiльного парку ПАТ "IНГ Банк Україна". Щодо звiтного
2014 року було придбано комп’ютерне обладнання (сервери, комутатори, маршрутизатори та iн.),
що призвело до їх збiльшення.
Балансова вартiсть основних засобiв, включаючи нематерiальнi активи, на початок 2014 року
становила 6 705 тисяч гривень.
Вартiсть основних засобiв, включаючи нематерiальнi активи, на кiнець 2014 року становила 10 456
тисяч гривень.
iнформацiя вiдсутня
Одиницею облiку основних засобiв ( надалi по тексту ОЗ) є iнвентарний об'єкт - окремий предмет
або комплекс предметiв з усiма пристроями i приладдями, призначеними для виконання певних
самостiйних функцiй.
ОЗ в ПАТ «IНГ Банк Україна» класифiкуються за такими групами: будинки, споруди; транспортнi
засоби; iнструменти, прилади, обладнання, iнвентар (меблi); iншi необоротнi матерiальнi активи.

Класифiкацiя розроблена на пiдставi Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi
засоби", затвердженого наказом Мiнфiну вiд 27.04.2000р та "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
ОЗ та НМА комерцiйних банкiв", затвердженої Постановою Правлiння НБУ № 480 вiд
20.12.2005р., з урахуванням потреб банку при веденнi аналiтичного облiку.
Строк корисного використання встановлюється банком пiд час первiсного визнання основного
засобу i становить не менш нiж 2 роки.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об’єктiв
основних засобiв. Нарахування амортизацiї в фiнансовому облiку здiйснюється по кожному
об'єкту прямолiнiйним методом. Строк корисного використання (експлуатацiї) об`єкта ОЗ
переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
ОЗ можуть вибувати з балансу внаслiдок їх фiзичного або морального зносу, реалiзацiї,
безоплатного передавання їх, лiквiдацiї, виявленої нестачi та iнше.
При реалiзацiї ОЗ визначається рiзниця мiж цiною реалiзацiї та їх балансовою вартiстю. Чистий
результат вiд продажу та залишковою балансовою вартiстю вiдображаються на рахунках доходiв
або витрат вiдповiдно.
ОЗ, не придатнi до роботи в результатi зносу або старiння, пiдлягають списанню. Для списання з
балансу ОЗ по банку, створюється комiсiя, яка надає дозвiл на списання основних засобiв згiдно з
актами та наданими матерiалами.
Станом на 31 грудня 2014 року:
- Первiсна вартiсть основних засобiв (без врахування орендованих офiсних примiщень) становить
32 498 тисячi гривень;
- Сума нарахованого зносу без врахування орендованих офiсних примiщень) становить 23 211
тисяч гривень.
Протягом визначеного перiоду суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Iнформацiя
щодо будь-яких обмежень на використання майна емiтента вiдсутня.
До основних засобiв ПАТ «IНГ Банк Україна» також включаються офiснi примiщення, яке
орендується останнiм та використовується банком для здiйснення своєї статутної дiяльностi, а
саме:
- Офiсне примiщення, що знаходиться за адресою: вул. Спаська, 30А, м. Київ, Україна, 04070. У
липнi 2009 року мiж ПАТ «IНГ Банк Україна» та власником вище зазначеного примiщення було
укладено договiр оренди строком до 2016 року.
Офiсне примiщення, що знаходиться за адресою: вул. Амосова, 12, м. Київ, Україна. Строк
договору оренди - до 31 липня 2016 року.
Станом на 31.12.2014 року ПАТ «IНГ Банк Україна» не має укладених договорiв про придбання в
майбутньому основних засобiв.
Дiяльнiсть емiтента здiйснюється згiдно з законодавством України, у тому числi згiдно з
нормативними актами НБУ та НКЦПФР. Тому емiтент значною мiрою залежить вiд змiн у
дiючому законодавствi.
Протягом звiтного 2014 року Банком було сплачено 16 357 гривень (шiстнадцять тисяч триста
п'ятдесят сiм) штрафних санкцiй.
Основною величиною вимiру, що характеризує операцiйну та лiцензiйну дiяльнiсть комерцiйного
банкує регулятивний капiтал банку.
Регулятивний капiтал ПАТ «IНГ Банк Україна» в 2014 роцi зменшився на 7,95 % (2013 рiк – 1 698
719 тис. грн) i становить на кiнець року 1 563 696 тис.грн.
ПАТ «IНГ Банк Україна» враховує у складi додаткового капiталу отриманi субординованi кредити
у
сумi 0,00 тис. дол.США згiдно наданих дозволiв НБУ та, якi будуть враховуватись у складi

регулятивного капiталу за поточною оцiнкою (0,00 тис. грн в еквiвалентi) .
Балансовий капiтал банку на кiнець 2014 року становив 1 873 465 тис. грн. (в 2013 роцi – 1 644 585
тис. грн), збiльшення складає 13,92 %. Основними складовими капiталу банку є акцiонерний
капiтал (731 298 тис. грн.), питома вага якого становить 39,0 % (в 2013 роцi – 44,5%) , резерви та
iншi фонди банку (913 287 тис.грн.) – 48,8 % (в 2013 роцi – 394 955 тис.грн. -24,0 %) та
нерозподiлений прибуток, який становить (228 880 тис). грн. – 12,2 % (2013р. – 518 332 тис. грн. –
31,5%)
Станом на 31 грудня 2014 року рентабельнiсть активiв становить 2,05.
Якiсть управлiння активами та пасивами забезпечується Комiтетом з управлiння активами та
пасивами банку. Комiтет з управлiння активами та пасивами забезпечує, щоб ризик лiквiдностi
вiдповiдав нормативним вимогам, а також правилам, що випущенi Комiтетом Групи з управлiння
активами/пасивами, наглядає за миттєвою лiквiднiстю, вживає заходiв для розподiлу витрат по
лiквiдностi серед вiдповiдних центрiв активностi, приймає всi рiшення, необхiднi для виконання
своєї ролi якнайкраще.
Здатнiсть Банку своєчасно та в повному обсязi вiдповiдати за своїми зобов'язаннями ґрунтується
на
пiдтриманнi лiквiдностi Банку на вiдповiдному рiвнi. Станом на 31 грудня 2013 року ПАТ «IНГ
Банк
Україна» мав наступнi показники (за рiк банк не порушував жоден з економiчних нормативiв,
встановлених Нацiональним банком України) - данi наведенi в Таблицi 1.
Динамiка основних економiчних показникiв*
Показник Нормативне значення 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Н2 Норматив адекватностi регулятивного капiталу 45,57; 19,20; 34,08; 42.52; 72.49; 64.74;
Н3 Норматив адекватностi основного капiталу (показник вiдсутнiй в 2014) 17,62; 17,45; 16.89;
16.47; 14.66;
Н4 Норматив миттєвої лiквiдностi 57,01; 72,43; 70,04; 51.45; 146.84; 64.32;
Н5 Норматив поточної лiквiдностi 170,95; 101,6; 141,04; 96.06; 103.17; 96.91;
Н6 Норматив короткострокової лiквiдностi 106,71; 104,9, 110,47; 101.88; 108.23; 28.31;
Н8 Норматив великих кредитних ризикiв 599,81; 332,28; 331,49; 311.66; 286.49; 800; 404.04;
Л13-1 Лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї 0,6402; 1,3945; 2,6684; 2.2105; 10.8567; 11.361;
Л13-2 Лiмiт короткої вiдкритої валютної позицiї 0,0461; 3,3595; 0,3672; 0.2181; 0.00; 0.00;
(коефiцiєнти, що встановленi Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
затвердженою постановою Правлiння НБУ вiд 28.01.2001 №368, зi змiнами
Iнформацiя вiдсутня
Стратегiчний розвиток Групи IНГ в Українi передбачає подальше утримання корпоративного
сегменту за допомогою ПАТ "IНГ Банк Україна" з метою подальшого успiшного здiйснення
вiдповiдних видiв банкiвської дiяльностi, змiцнюючи, таким чином, конкурентнi переваги Банку та
Групи в цiлому на ринку банкiвських послуг України.
Ступiнь автономностi ПАТ "IНГ Банк Україна" щодо розробки та впровадження нових
банкiвських продуктiв низька. Головний офiс приймає рiшення щодо прiоритетностi банкiвських
продуктiв та клiєнтiв в кожному окремо взятому регiонi та по Групi в цiлому.
1) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї
у м. Києвi по роботi з великими платниками податкiв про визнання частково не дiйсним
податкового повiдомлення – рiшення вiд 01.12.2010 року, базуючись на результатах податкової
перевiрки в 2010 роцi. - сторони: позивач - ПАТ "IНГ Банк Україна", вiдповiдач - Спецiалiзована

державна податкова iнспекцiя у м. Києвi по роботi з великими платниками податкiв; - сума позову:
143 016,04 гривнi (основна сума); - суд: Окружний адмiнiстративний суд м. Києва; Поточний стан
справи: рiшеннями вiдповiдно Окружного адмiнiстративного Банку було вiдмовлено в задоволеннi
позову. Банк звернувся до Апеляцiйного адмiнiстративного суду. Слуханная призначено на
25.01.2012 року. Своєю ухвалою Апеляцiйний адмiнiстративний суд залишив апеляцiйну скаргу
банку без задоволення. Банком сплачено фiнансовi санкцiї. Проте, ПАТ «IНГ Банк Україна»
оскаржив зазначену ухвалу в касацiйному порядку. Банк звернувся до Вищого Адмiнiстративного
суду. Останнiй частково задовольнив вимоги Банку, вiдмiнив рiшення судiв першої та другої
iнстанцiй та своїм рiшенням передав розгляд справу до суду першої iнстанцiї для нового розгляду.
Київський окружний адмiнiстративний суд м. Києва та Апеляцiйний адмiнiстративний суд
задовольнив позов Банку. Податкова iнспекцiя подала касацiйну скаргу. Вищий адмiнiстративний
суд вiдмовив Податковiй iнспекцiї в задоволеннi скарги без права подальшого оскарження. Сума
позову належить до зарахування на користь ПАТ «IНГ Банк Україна».
2) Справа за позовом ПАТ "IНГ Банк Україна" до ТОВ "Скандинавiя Фiш" та ТОВ "Грiн Лайн
Плюс" (6 позовних заяв) щодо вiдшкодування боргу по Кредитному договору. - Поточний стан
справи: очiкуємо на призначення розгляду. - сума позову: 91 858 628,39 гривень - суди:
Господарський суд м. Києва, Господарьский суд Київської областi; Господарський суд Запорiзької
областi. Були отриманi позитивнi рiшення всiх вище вказаних судових iнстанцiй. Документи
переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження триває. Майно, що є предметом iпотеки i
належить ТОВ "Грiн Лайн Плюс", продано на користь третьої сторони.
3) Справа за позовом Компанiї «Вега Iнтернешнл Капiтал Лiмiтед» до Вiдкритого акцiонерного
товариства «Укрнафта» щодо стягнення заборгованостi по сплатi дивiдендiв. Сума позову: 477 913
гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» є третьою стороною, яка не заявляє самостiйних вимог на
предмет спору, на сторонi позивача. Суд: Господарський суд мiста Києва. Поточний стан
розгляду: Судом Господарського суду м. Києва в позовi Компанiї «Вега Iнтернешнл Капiтал
Лiмiтед» було вiдмовлено. Апеляцiйним господарським судом м. Києва та Вищим господарським
судом було також вiдмовлено позивачевi та пiдтримано рiшення суду першої iнстанцiї.
4) Справа за позовом ПАТ "IНГ Банк Україна" до Корпорацiї "Золотi Ворота", ПАТ "Будiвельне
управлiння № 813" та ПАТ "Пiвдензахiдшляхбуд" щодо вiдшкодування боргу по Кредитному
договору та за позовом до панi Гусак Али Iванiвни, що виступила поручителем за зобов'язаннями
Корпорацiї "Золотi Ворота" за Кредитним договором. -Сума позову: 110 280 893,35 гривень - Cуд:
Господарський суд м. Києва, Бориспiльський мiськрайонний суд Київської областi - Поточний
стан розгляду: Порушено провадження у справах. Розгляд призначено на 2013 рiк. 25 листопада
2013 року Банк подав заяву щодо початку процедури банкрутства проти корпорацiї «Золотi
Ворота» до Господарського суду Запорiзької областi. Заява була повернута без виконання за
формальними ознаками. Пiсля виправлення помилок така заява буде подана повторно.
25 грудня 2012 року Банком було подано позов до Бориспiльського районного суду проти панi
Гусак Али Iванiвни, що виступила поручителем за зобов'язаннями Корпорацiї "Золотi Ворота" за
Кредитним договором. Рiшеннями першої та апеляцiйної судових iнстанцiй позовнi вимоги Банку
були визнанi в повному обсязi. Банк звернувся до вiдповiдного суду щодо отримання оригiналу
рiшення для подальшого звернення до виконавчої служби. Вiдкрито виконавче провадження.
Станом на 02 квiтня 2014 року Виконавча служба провела iнвентаризацiю вiдповiдної земельної
дiлянки. Виконавче провадження триває.
5) 2 позови Першого Українського Мiжнародного Банку до компанiї "Союз Вiктан" та її
пов'язаних осiб. ПАТ "IНГ Банк Україна" виступає третьою стороною та виступає платiжним
агентом за облiгацiями компанiї «Союз Вiктан». - сума позову: 37 630 868 гривень
6) Позов АТ «Укрексiмбанк» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть спору:
АТ «Укрексiмбанк» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за якими –
02.11.2017. АТ «Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну суму
18403237,06 гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Позов АТ
«Укрексiмбанк» задоволено. Не iснує жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ Банк
Україна».
7) Позов ПАТ «Форум» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть спору: ПАТ

«Форум» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за якими – 02.11.2017. АТ
«Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну суму 482 266,31 гривень.
ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Позов ПАТ «Форум» задоволено. Не iснує
жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ Банк Україна».
8) Позов ПАТ «Кредит Європа Банк» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть
спору: ПАТ «Кредит Європа Банк» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за
якими – 02.11.2017. АТ «Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну
суму 897 681,24 гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Очiкуємо на
призначення розгляду справи. Не iснує жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ
Банк Україна».
9) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк
Україна» пана Яркова В. В. щодо повернення кредиту пiд заставу нерухомостi; - суд:
Комсомольський районний суд м. Херсона; - сума позову: 246 549 доларiв США - поточний стан
розгляду: 23.10.2009 року Банком подано позов до суду. 02 вересня 2010 року було пiдписано
Сторонами та затверджено вiдповiдним судом Мирову Угоду, в якiй визначено умови повернення
вiдповiдного кредиту. У зв’язку з невиконанням вiдповiдачем умов Мирової угоди Банк подав
позов до суду. Позов Банку було задоволено. Апеляцiйну скаргу вiдповiдача оставлено без
задоволення. Було отримано виконавчий лист. Очiкуємо на виконавче провадження.
10) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк
Україна» пана Заблотського В.В. щодо повернення споживчого кредиту. - суд: Шевченкiвський
районний суд м. Києва; - сума позову: 39 604,56 доларiв; - поточний стан розгляду: 23.10.2009
року Банком подано позов до суду. 25 травня 2010 року вiдповiдним судом винесено рiшення
щодо стягнення на користь Позивача 39 394,55 доларiв США, крiм того 1700 та 120 гривень
України судових витрат. Всi належнi документи переданi до виконавчої служби. Виконавче
провадження було проведено та закрите без будь-яких результатiв для Банку.
11) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк
Україна» пана Шмерчука М. П. щодо повернення наданого Банком споживчого кредиту. - суд:
Подiльський районний суд мiста Києва - сума позову: 12 979,77 доларiв США; - поточний стан
розгляду: 23.10.2009 року Банком подано позов до суду. 11 червня 2010 року було пiдписано
Сторонами та затверджено вiдповiдним судом Мирову Угоду, в якiй визначено умови повернення
вiдповiдного кредиту. Пан Шмерчук порушив умови Мирової угоди. До Подiльського районного
суду Банком було подано новий позов про порушення умов Мирової Угоди. Рiшенням
Подiльського районного суду 30.06.2011 року вимоги Банку було задоволено на суму 14803,65
доларiв США та 204,69 гривень України судових зборiв. Документи передано до Виконавчої
служби. Виконавче провадження було проведено та закрите без будь-яких результатiв для Банку.
12) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишньої спiвробiтницi ПАТ «IНГ Банк
Україна» панi Самодурової Е.М. щодо повернення споживчого кредиту. - суд: Подiльський
районний суд мiста Києва - сума позову: 23 406,45 доларiв США; - поточний стан розгляду:
23.10.2009 року Банком подано позов до суду. 19 сiчня 2010 року суд винiс рiшення про стягнення
на користь Позивача 23 288 доларiв США та , крiм того 1700 та 120 гривень України судових
витрат. Всi належнi документи переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження було
проведено та закрите без будь-яких результатiв для Банку.
13) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк
Україна» пана Яротського В. Щодо повернення споживчого кредиту. - суд: Сарнинський районний
суд Ровенської областi - сума позову: 16 193,90 доларiв США; - поточний стан розгляду:
14.12.2011 року – рiшення суду про задоволення вимог позивача на суму 130 259,63 гривень. Всi
належнi документи переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження триває.
14) Позов ПАТ "IНГ Банк Україна" до панi Зуєвої К. В. щодо стягнення 129116,06 доларiв США
боргу та 29081,44 гривень пенi. - Суд: Деснянський районний суд мiста Києва; - Поточний стан:
Рiшенням Денснянського районного суду м. Києва вiд 17.10.2013 року позов задоволено повнiстю.
Ухвалою Апеляцiйного суду м. Києва вiд 10.12.2013 року рiшення Деснянського районного суду
мiста Києва залишено без змiн. Касацiйна скарга панi Зуєвої К.В. була частково задоволена.
Справа була передана для нового розгляду до суду першої iнстанцiї. Панi Зуєва iнiцiювала

конвертацiю власного кредиту в доларах США в гривню України з зобов’язанням виконати власнi
зобов’язання за останнiм в повному обсязi, про що була пiдписана вiдповiдна додаткова угода.
15) Позов ПАТ "IНГ Банк Україна" до колишнього спiвробiтника ПАТ "IНГ Банк Україна", пана
Олексiєнко М. М. щодо вiдшкодування заборгованостi за кредитним договором пiд заставу
нерухомостi, а саме 209960,88 доларiв США, а також пенi у розмiрi 22556,34 гривень. -Суд:
Печерський районний суд м. Києва. Поточний стан розгляду: Рiшенням Печерського районного
суду м. Києва вiд 15.03.2013 року позовнi вимоги задоволенi. Всi належнi документи переданi до
виконавчої служби. Виконавче провадження триває.
16) Позов ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника пана Мельничука В. щодо
вiдшкодвування заборгованостi за кредитним договором пiд заставу нерухомостi, а саме 160291,45
доларiв США, а також пенi у розмiрi 12479,95 доларiв США. Суд: Днiпровський районний суд м.
Києва. Поточний стан розгляду: Позов було подано до вiдповiдного суду 01.02.2013 року. Розгляд
справи триває. Очiкуємо на рiшення на початку 2014 року. 10 березня 2014 року суд задовольнив
позов Банку. Пан Мельничук подав апеляцiйну скаргу, у прийняттi якої останньому було
вiдмовлено.
iнформацiя вiдсутня

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

5153

9284

167

75

5320

9359

0

0

167

75

167

75

машини та обладнання

1643

6727

0

0

1643

6727

транспортні засоби

1743

1101

0

0

1743

1101

інші

1767

1456

0

0

1767

1456

2. Невиробничого
призначення:

7

3

0

0

7

3

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

7

3

0

0

7

3

5160

9287

167

75

5327

9362

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

Усього

Опис iнформацiя вiдсутня

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

6982322

X

X

кредити банку

08.12.2014

394214

0.25

08.01.2015

кредити банку

10.11.2014

473057

0.31

12.01.2015

кредити банку

31.10.2014

1576856

0.28

30.01.2015

кредити банку

05.12.2014

192329

0.03

05.01.2015

кредити банку

10.10.2014

236528

0.32

11.02.2015

кредити банку

15.12.2014

1419170

0.27

13.02.2015

кредити банку

15.12.2014

315371

0.27

13.02.2015

кредити банку

23.12.2014

576987

0.03

23.01.2015

кредити банку

12.12.2014

1261484

0.32

16.03.2015

кредити банку

30.04.2009

10250

3.96

03.04.2017

кредити банку

30.04.2009

13403

3.74

01.04.2015

кредити банку

30.04.2009

14980

3.87

01.04.2016

кредити банку

24.07.2014

63949

0.38

15.09.2017

кредити банку

24.07.2014

78951

0.43

28.06.2018

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

кредити банку

05.06.2014

354793

0.87

20.12.2018

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

55398

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3186406

X

X

Усього зобов'язань

X

10224126

X

X

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

iнформацiя вiдсутня

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

17.01.2014

17.01.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

09.07.2014

09.07.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
вул. Хрещатик, 19-А, м.
Київ, 01001
3516 27.01.2010
241 П 000241 25.09.2019
2014
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
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 «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
вул. Хрещатик, 19-А, м.
Київ, 01001
3516 27.01.2010
241 П 000241 25.09.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ
Акцiонеру та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства «IНГ Банк Україна»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «IНГ Банк Україна»
(далi - «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014
року, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй описується поточна полiтична
та економiчна ситуацiя в Українi. Обставини, про якi йдеться у Примiтцi 2, можуть продовжувати
негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у такий спосiб i такою мiрою,
що наразi не можуть бути визначенi. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
23 квiтня 2015 року
Свiстiч О.М.
Генеральний директор

-------

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

4

3

2

2013

2

1

3

2012

5

4

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): Iнформацiя вiдсутня

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
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iнформацiя вiдсутня

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): 1. Перерозподiл прибутку за попереднi фiнансовi роки, що був
залишений у розпорядженнi Банку.

Так

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

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

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

4

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)

iнших 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

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

iнформацiя вiдсутня

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): iнформацiя вiдсутня

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

iнформацiя вiдсутня

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?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, 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

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
iнформацiя вiдсутня

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

iнформацiя вiдсутня

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
Інше (запишіть)

X
iнформацiя вiдсутня

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

iнформацiя вiдсутня

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

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс
корпоративного управлiння вiдсутнiй
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй
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
iнформацiя вiдсутня

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Основною метою дiяльностi Банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру
внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг як у нацiональнiй валютi України, так i в iноземнiй
валютi, проведення банкiвських операцiй, комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої
дiяльностi, дозволеної для банкiв згiдно з чинним законодавством України. Предметом дiяльностi
Банку є мобiлiзацiя коштiв юридичних осiб, розмiщення коштiв з наступним поверненням з
виплатою винагороди у визначенi строки.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
ING Bank N.V., Amsterdam, Netherlands
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Вiдсутнi
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Структура системи управлiння ризиками та основнi завдання її складових Метою полiтики
управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк, встановлення
прийнятних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також здiйснення
постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Функцiї управлiння
операцiйним ризиком спрямованi на розробку та забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процесiв та процедур, що мiнiмiзують вплив внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв ризику.
Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов, продуктiв, послуг, що пропонуються Банком. Полiтика управлiння ризиком,
монiторинг та контроль здiйснюються рядом спецiалiзованих пiдроздiлiв. Так, в Банку створенi та
дiють вiддiл управлiння кредитними ризиками, вiддiл управлiння ринковими ризиками, вiддiл
управлiння операцiйними ризиками та iнформацiйної безпеки, основними завданнями яких є
монiторинг i контроль динамiки портфелiв, розробка системи аналiзу активiв та пасивiв, контроль
та оцiнка операцiйних та iнформацiйних ризикiв, аудит та вiдстеження дiй, направлених на
зменшення ризикiв, перегляд проектiв/продуктiв, монiторинг iнформацiї та комунiкацiї. До
основних функцiй пiдроздiлiв з управлiння ризиками належать: - забезпечення проведення
кiлькiсної та якiсної оцiнки або формалiзованого аналiзу на основi визначених показникiв тих
ризикiв, на якi наражається Банк або якi можуть надалi з'явитися в його дiяльностi; - розроблення
та подання на затвердження Правлiнню Банку методик оцiнки ризикiв. Цi методики мають
забезпечувати можливiсть зiставлення рiзних ризикiв, а також величини одного ризику в часi; розроблення iнфраструктури для отримання даних вiд iнших систем, створення системи для
автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризикiв, а також для забезпечення
безперервного монiторингу й оцiнки рiзних ризикiв; - розроблення та актуалiзацiя засобiв аналiзу
ризикiв i методик для нових та дiючих моделей, у тому числi їх бек-тестування; - накопичення
спостережень (iсторичних даних) для порiвняльного аналiзу; - здiйснення монiторингу даних щодо
позицiй та цiн, ризикових позицiй; - iдентифiкацiя i монiторинг порушення лiмiтiв; - пiдготовка
загального опису ризикових позицiй i звiтування щодо них Правлiнню Банку (або, у разi потреби,
Наглядовiй радi Банку); - забезпечення координацiї з iншими пiдроздiлами i сферами дiяльностi
Банку; - на основi проведеного аналiзу величини ризикiв Банку та всiх факторiв, якi можуть
призводити до її зниження (страхування, хеджування тощо), а також рiвня розвитку систем
управлiння конкретними ризиками, надання рекомендацiй на розгляд правлiння щодо подальшої
тактики роботи з цими ризиками, у тому числi за допомогою встановлення лiмiтiв та iнших
обмежень, до заборони проведення операцiї; - надання рекомендацiй Наглядовiй радi i Правлiнню
щодо потрiбних вимог до капiталу з метою покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних з
ризиками, виявленими (iдентифiкованими) i вимiряними кiлькiсно з використанням методики
найгiршого сценарiю; - надання допомоги Наглядовiй радi i Правлiнню у розробленнi i
впровадженнi полiтик, положень i процедур з управлiння ризиками. Всi пiдроздiли, якi
вiдповiдальнi за управлiння ризиками, є пiдроздiлами прямого пiдпорядкування Головi Правлiння
Банку. Правлiння є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю,
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть роботи Банку згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради. Правлiння, зокрема, приймає рiшення з наступних
питань: - визначення принципiв кредитної полiтики Банку та призначення членiв кредитного
комiтету Банку; - розробка рiчних бiзнес-планiв, рiчних бюджетiв, показникiв прибуткiв та будьяких проектiв капiтального iнвестування; - затвердження та/або внесення змiн та доповнень до

положень, постанов, правил процедури або всiх iнших внутрiшнiх документiв Банку, включаючи
положення про постiйно дiючi пiдроздiли та комiтети, за винятком тих, якi вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради; - прийняття рiшень щодо випуску та
випуск у визначеному законодавством порядку ощадних сертифiкатiв, облiгацiй, векселiв та iнших
цiнних паперiв, випуск та обiг яких не заборонено законодавством; - затвердження полiтики, щодо
встановлення вiдсоткових ставок, кредитної полiтики, та стратегiї маркетингу операцiй Банку; прийняття рiшень щодо впровадження нових iнформацiйних технологiй, направлених на
пiдвищення рiвня послуг Банку; - затвердження та змiна органiзацiйної структури Банку.
Наглядова рада Банку забезпечує належну систему внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками в першу чергу шляхом забезпечення призначення в Банку ефективного керiвництва,
регламентування та здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, в тому числi шляхом
налагодження щiльної спiвпрацi з внутрiшнiм аудитором Банку, який пiдпорядковується
Наглядовiй радi та звiтує перед нею, попереднього розгляду та схвалення всiх питань, що
виносяться на Загальнi збори акцiонерiв, включаючи рiчнi звiти та рiчнi фiнансовi плани та
бюджет, а також пiдготовку пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв щодо вказаних питань та
основних напрямiв дiяльностi Банку. Наглядова рада виконує наступнi функцiї: - розгляд та
затвердження загальної економiчної стратегiї Банку, включаючи рекомендацiї до рiчного бiзнесплану, рiчних бюджетiв, показникiв прибутковостi та проектiв капiтального iнвестування, що
пiдлягають наступному затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; - затвердження або змiна
будь-яких положень, постанов, правил процедури або всiх iнших внутрiшнiх документiв Банку
(крiм тих, що затвердженi або змiненi в межах виключної компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв); - прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi членiв
Правлiння та iнших посадових осiб Банку; - перегляд проекту рiчного звiту та балансу, складених
Правлiнням, пiдсумкiв Ревiзiйної комiсiї стосовно проекту рiчного звiту та балансу та надання
таких рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для подальшого затвердження, надання
рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв щодо порядку розподiлу прибутку; - визначення того,
чи може Банк брати участь у капiталi будь-якої iншої юридичної особи згiдно iз чинним
законодавством України, чи нi; - попереднiй перегляд усiх або будь-яких питань, поданих для
включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження рекомендацiй для
Загальних зборiв акцiонерiв стосовно прийняття рiшень з таких питань; - будь-якi iншi питання,
що час вiд часу можуть прийматися загальними Зборами акцiонерiв та пiдлягають затвердженню
Радою або делегуються до компетенцiї Ради згiдно iз чинним законодавством України. В Банку
створенi та дiють профiльнi комiтети, якi забезпечують представництво всiх функцiй, в тому числi
представникiв ризик-менеджменту, в процесi управлiння Банком та у такий спосiб забезпечують
слiдування принципам виваженостi та послiдовностi в процесi прийняття рiшень керiвництвом
Банку. До таких комiтетiв належать: - комiтет з управлiння активами та пасивами; - тарифний
комiтет; - комiтет з управлiння операцiйними ризиками; - кредитний комiтет тощо. До основних
функцiй комiтету з управлiння активами та пасивами (далi – КУАП) вiдносяться: - управлiння
капiталом Банку, довгостроковим фiнансуванням, капiтальними iнвестицiями; - монiторинг та
управлiння вiдповiдностi фiнансового стану Банку законодавчо встановленим нормам
капiталiзацiї, платоспроможностi, валютної позицiї та нормам лiквiдностi; - встановлення правил
трансфертного цiноутворення Банку; - монiторинг та управлiння процентним ризиком; - винесення
рiшень щодо всiх пропозицiй на предмет торгових обмежень (валюта, процентна ставка,
обмеження емiтента); - прийняття рiшення про зниження затверджених торгових обмежень у разi
збiльшення ризику; - монiторинг та хеджування неторгового процентного та валютного ризику; монiторинг та управлiння ризику лiквiдностi; - написання стратегiї управлiння капiталом на
мiсцевому рiвнi; - перегляд структури книг КУАП та договорiв внутрiшнього фiнансування мiж
КУАП та Управлiнням фiнансових ринкiв; - затвердження внутрiшньої процедури управлiння
активами та пасивами. КУАП керується положеннями та вказiвками комiтету з управлiння
активами та пасивами Групи ING (далi – «Група»). Управлiння ринковим ризиком є одним з
прiоритетних завдань КУАП. В рамках цього завдання КУАП виконує наступнi тактичнi
настанови: - Займається моделюванням, монiторингом та звiтнiстю про ринковi ризики в рамках
вiдкритих позицiй та бухгалтерських «книг» у тiснiй спiвпрацi зi структурними пiдроздiлами по

управлiнню ризиками та управлiнням фiнансових ринкiв; - Здiйснює монiторинг процентного та
валютного ризикiв у торгових «книгах»; - За поданням управлiння ризикiв затверджує
повiдомлення (заявки) про обмеження ринкових ризикiв. До основних функцiй комiтету з
управлiння операцiйними ризиками (далi – КУОР) вiдносяться: - розгляд рекомендацiй та
зауважень зовнiшнiх iнспекцiй, а також управлiння ризиками, iдентифiкованими у процесi
внутрiшнiх перевiрок та роботи Банку; - розгляд iнцидентiв та пов’язаних з ними ризикiв та
необхiднi дiї; - новi проекти/продукти Банку; - ключовi ризик-iндикатори; - iншi питання,
пов’язанi з iнформацiйною та фiзичною безпекою. Начальник вiддiлу управлiння операцiйними
ризиками та iнформацiйної безпеки є членом КУОР та має право «вето» при узгодженнi нових
проектiв. Начальник вiддiлу управлiння кредитними ризиками є членом кредитного комiтету та
має право «вето» при видачi/пролонгацiї/реструктуризацiї кредитiв. У своїй дiяльностi Банк
використовує методи вимiрювання/оцiнки ризикiв, якi використовуються в Групi в цiлому та не
суперечать нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Враховуючи наведене
вище, керiвництво Банку вважає, що заходи внутрiшнього контролю Банку є достатнiми та
покривають максимально можливi ризики, що виникають в процесi дiяльностi Банку. Управлiння
ризиками в Банку базується на дотриманнi працiвниками Банку детальних iнструкцiй, визначених
вiдповiдними внутрiшнiми положеннями та процедурами. Банк в своїй дiяльностi iдентифiкує
наступнi ризики: - кредитний ризик; - ризик лiквiдностi; - ризик змiни процентної ставки; ринковий ризик; - валютний ризик; - операцiйно-технологiчний ризик; - ризик репутацiї; юридичний ризик; - стратегiчний ризик. Стратегiя Банку щодо ризикiв, якi Банк визначає як
найбiльшi, полягає в наступному: Операцiйний ризик Мiнiмiзацiя операцiйного ризику
досягається впровадженням системи чiткого розподiлу повноважень окремих пiдроздiлiв та
працiвникiв Банку при виконаннi всiх банкiвських операцiй з обмеженим доступом в операцiйну
систему та щоденною звiркою рахункiв. З кiнця 2002 року у Банку впроваджена система заходiв
операцiйного ризик-менеджменту. Юридичний ризик Юридичний ризик знаходиться пiд
контролем завдяки тому, що переважна бiльшiсть банкiвських операцiй здiйснюється на пiдставi
стандартної юридичної документацiї, затвердженої Правлiнням Банку з урахуванням висновкiв
зовнiшнiх юридичних фiрм та юридичних радникiв Банку. Ринковий ризик, ризик змiни
процентної ставки та валютний ризик Система управлiння ринковим ризиком, ризиком змiни
процентної ставки та валютним ризиком передбачає щоденний аналiз строкової структури активiв
та пасивiв Банку, розмiру i структури вiдкритої валютної позицiї та їх вiдповiдностi встановленим
лiмiтам. Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється на пiдставi щоденного прогнозування
грошових потокiв з урахуванням лiквiдностi активiв та середньостатистичної динамiки пасивiв
Банку. Кредитний ризик Мiнiмiзацiя кредитного ризику досягається за рахунок проведення
зваженої кредитної полiтики, яка передбачає кредитування лише фiнансово мiцних позичальникiв
пiд надiйне забезпечення. Процедури розгляду, затвердження та надання кредитiв чiтко визначенi
вiдповiдними внутрiшнiми положеннями Банку. Мiжбанкiвськi операцiї здiйснюються виключно в
межах лiмiтiв, що розглядаються та затверджуються кредитним комiтетом Банку за кожним
окремим банком-контрагентом. Iнформацiйний ризик З метою мiнiмiзацiї ризикiв в областi
iнформацiйних систем Банк контролює та здiйснює монiторинг iнформацiйних систем на предмет
вiдповiдностi внутрiшнiм процедурам стосовно iнформацiйної безпеки. Репутацiйний та
стратегiчний ризик Мiнiмiзацiя ризику репутацiї та стратегiчного ризику вiдбувається завдяки
впровадженню чiтких критерiїв визначення особистостi та бенефiцiарної власностi клiєнтiв та в
процесi контролю репутацiї клiєнтiв для уникнення контактiв iз клiєнтами з негативною
репутацiєю. У Банку наявнi плани безперервної дiяльностi: побудованi процеси по пiдтримцi
безперервної дiяльностi у разi катастрофи та неможливостi експлуатацiї будiвлi (у разi настання
пожеж, повеней, загроз вибухiв i т. Iн.), а також процеси по пiдтримцi безперервної дiяльностi, що
пов’язанi з iнформацiйними ризиками.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

Вiддiлом внутрiшнього аудиту у 2014 роцi було проведено наступнi перевiрки: 1) Аудит
Структурного фiнансування (дата випуску звiту 11 березня 2014); 2) Аудит реалiзацiї
корпоративної полiтики щодо не фiнансових ризикiв (дата випуску звiту 28 серпня 2014); 3) Аудит
Ризик-менеджменту (дата випуску звiту 10 жовтня 2014); 4) Аудит з питань фiнансового
монiторингу (дата випуску звiту 21 листопада 2014);
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдсутнi
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Вiдсутнi
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Згiдно чинного законодавства України
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" (код за
ЄДРПОУ - 33306921), органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Мiсцезнаходження: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, 01001. Аудитор надає ПАТ «IНГ Банк Україна»
послуги з аудиту рiчної фiнансової звiтностi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
7
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
вiдсутня
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
вiдсутня
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
На даний момент - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi
Послуги"; KPMG - попереднiй аудитор
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

вiдсутня
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Банк є Учасником Фонду Гарантування Вкладiв Фiзичних Осiб (свiдоцтво учасника Фонду № 101
вiд 21.01.2010). Кожному вкладнику Банку Фонд гарантує вiдшкодування коштiв за його вкладом
на Умовах зазначених у статтi 26 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних
осiб".
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
iнформацiя вiдсутня Голова Правлiння Ерiк Карел Артур Версавел
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
вiдсутня
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
1) Справа за позовом ПАТ "IНГ Банк Україна" до ТОВ "Скандинавiя Фiш" та ТОВ "Грiн Лайн
Плюс" (6 позовних заяв) щодо вiдшкодування боргу по Кредитному договору. - Поточний стан
справи: очiкуємо на призначення розгляду. - сума позову: 91 858 628,39 гривень - суди:
Господарський суд м. Києва, Господарьский суд Київської областi; Господарський суд Запорiзької
областi. Були отриманi позитивнi рiшення всiх вище вказаних судових iнстанцiй. Документи
переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження триває. Майно, що є предметом iпотеки i
належить ТОВ "Грiн Лайн Плюс", продано на користь третьої сторони. 2) Справа за позовом
Компанiї «Вега Iнтернешнл Капiтал Лiмiтед» до Вiдкритого акцiонерного товариства «Укрнафта»
щодо стягнення заборгованостi по сплатi дивiдендiв. Сума позову: 477 913 гривень. ПАТ «IНГ
Банк Україна» є третьою стороною, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору, на
сторонi позивача. Суд: Господарський суд мiста Києва. Поточний стан розгляду: Судом
Господарського суду м. Києва в позовi Компанiї «Вега Iнтернешнл Капiтал Лiмiтед» було
вiдмовлено. Апеляцiйним господарським судом м. Києва та Вищим господарським судом було
також вiдмовлено позивачевi та пiдтримано рiшення суду першої iнстанцiї. 3) Справа за позовом
ПАТ "IНГ Банк Україна" до Корпорацiї "Золотi Ворота", ПАТ "Будiвельне управлiння № 813" та
ПАТ "Пiвдензахiдшляхбуд" щодо вiдшкодування боргу по Кредитному договору та за позовом до
панi Гусак Али Iванiвни, що виступила поручителем за зобов'язаннями Корпорацiї "Золотi Ворота"
за Кредитним договором. -Сума позову: 110 280 893,35 гривень - Cуд: Господарський суд м.
Києва, Бориспiльський мiськрайонний суд Київської областi - Поточний стан розгляду: Порушено
провадження у справах. Розгляд призначено на 2013 рiк. 25 листопада 2013 року Банк подав заяву
щодо початку процедури банкрутства проти корпорацiї «Золотi Ворота» до Господарського суду
Запорiзької областi. Заява була повернута без виконання за формальними ознаками. Пiсля
виправлення помилок така заява буде подана повторно. 25 грудня 2012 року Банком було подано
позов до Бориспiльського районного суду проти панi Гусак Али Iванiвни, що виступила
поручителем за зобов'язаннями Корпорацiї "Золотi Ворота" за Кредитним договором. Рiшеннями
першої та апеляцiйної судових iнстанцiй позовнi вимоги Банку були визнанi в повному обсязi.
Банк звернувся до вiдповiдного суду щодо отримання оригiналу рiшення для подальшого
звернення до виконавчої служби. Вiдкрито виконавче провадження. Станом на 02 квiтня 2014 року
Виконавча служба провела iнвентаризацiю вiдповiдної земельної дiлянки. Виконавче провадження
триває. 4) 2 позови Першого Українського Мiжнародного Банку до компанiї "Союз Вiктан" та її
пов'язаних осiб. ПАТ "IНГ Банк Україна" є третьою стороною та виступає платiжним агентом за

облiгацiями компанiї «Союз Вiктан». - сума позову: 37 630 868 гривень 5) Позов АТ
«Укрексiмбанк» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть спору: АТ
«Укрексiмбанк» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за якими –
02.11.2017. АТ «Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну суму
18403237,06 гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Позов АТ
«Укрексiмбанк» задоволено. Не iснує жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ Банк
Україна». 6) Позов ПАТ «Форум» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть
спору: ПАТ «Форум» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за якими –
02.11.2017. АТ «Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну суму 482
266,31 гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Позов ПАТ «Форум»
задоволено. Не iснує жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ Банк Україна». 7)
Позов ПАТ «Кредит Європа Банк» проти АТ «Богдан» (клiєнт ПАТ «IНГ Банк Україна»). Суть
спору: ПАТ «Кредит Європа Банк» є власником облiгацiй, випущених АТ «Богдан», дата сплати за
якими – 02.11.2017. АТ «Богдан» прострочив сплату вiдсоткiв за такими облiгацiями на загальну
суму 897 681,24 гривень. ПАТ «IНГ Банк Україна» виступає третьою стороною. Очiкуємо на
призначення розгляду справи. Не iснує жодних юридичних/фiнансових ризикiв для ПАТ «IНГ
Банк Україна». 8) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ
«IНГ Банк Україна» пана Яркова В. В. щодо повернення кредиту пiд заставу нерухомостi; - суд:
Комсомольський районний суд м. Херсона; - сума позову: 246 549 доларiв США - поточний стан
розгляду: 23.10.2009 року Банком подано позов до суду. 02 вересня 2010 року було пiдписано
Сторонами та затверджено вiдповiдним судом Мирову Угоду, в якiй визначено умови повернення
вiдповiдного кредиту. У зв’язку з невиконанням вiдповiдачем умов Мирової угоди Банк подав
позов до суду. Позов Банку було задоволено. Апеляцiйну скаргу вiдповiдача оставлено без
задоволення. Було отримано виконавчий лист. Очiкуємо на виконавче провадження. 9) Справа за
позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк Україна» пана
Заблотського В.В. щодо повернення споживчого кредиту. - суд: Шевченкiвський районний суд м.
Києва; - сума позову: 39 604,56 доларiв; - поточний стан розгляду: 23.10.2009 року Банком подано
позов до суду. 25 травня 2010 року вiдповiдним судом винесено рiшення щодо стягнення на
користь Позивача 39 394,55 доларiв США, крiм того 1700 та 120 гривень України судових витрат.
Всi належнi документи переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження було проведено
та закрите без будь-яких результатiв для Банку. 10) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна»
до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк Україна» пана Шмерчука М. П. щодо повернення
наданого Банком споживчого кредиту. - суд: Подiльський районний суд мiста Києва - сума позову:
12 979,77 доларiв США; - поточний стан розгляду: 23.10.2009 року Банком подано позов до суду.
11 червня 2010 року було пiдписано Сторонами та затверджено вiдповiдним судом Мирову Угоду,
в якiй визначено умови повернення вiдповiдного кредиту. Пан Шмерчук порушив умови Мирової
угоди. До Подiльського районного суду Банком було подано новий позов про порушення умов
Мирової Угоди. Рiшенням Подiльського районного суду 30.06.2011 року вимоги Банку було
задоволено на суму 14803,65 доларiв США та 204,69 гривень України судових зборiв. Документи
передано до Виконавчої служби. Виконавче провадження було проведено та закрите без будь-яких
результатiв для Банку. 11) Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишньої
спiвробiтницi ПАТ «IНГ Банк Україна» панi Самодурової Е.М. щодо повернення споживчого
кредиту. - суд: Подiльський районний суд мiста Києва - сума позову: 23 406,45 доларiв США; поточний стан розгляду: 23.10.2009 року Банком подано позов до суду. 19 сiчня 2010 року суд
винiс рiшення про стягнення на користь Позивача 23 288 доларiв США та , крiм того 1700 та 120
гривень України судових витрат. Всi належнi документи переданi до виконавчої служби.
Виконавче провадження було проведено та закрите без будь-яких результатiв для Банку. 12)
Справа за позовом ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника ПАТ «IНГ Банк
Україна» пана Яротського В. Щодо повернення споживчого кредиту. - суд: Сарнинський районний
суд Ровенської областi - сума позову: 16 193,90 доларiв США; - поточний стан розгляду:
14.12.2011 року – рiшення суду про задоволення вимог позивача на суму 130 259,63 гривень. Всi
належнi документи переданi до виконавчої служби. Виконавче провадження триває. 13) Позов
ПАТ "IНГ Банк Україна" до панi Зуєвої К. В. щодо стягнення 129116,06 доларiв США боргу та

29081,44 гривень пенi. - Суд: Деснянський районний суд мiста Києва; - Поточний стан: Рiшенням
Денснянського районного суду м. Києва вiд 17.10.2013 року позов задоволено повнiстю. Ухвалою
Апеляцiйного суду м. Києва вiд 10.12.2013 року рiшення Деснянського районного суду мiста
Києва залишено без змiн. Касацiйна скарга панi Зуєвої К.В. була частково задоволена. Справа була
передана для нового розгляду до суду першої iнстанцiї. Панi Зуєва iнiцiювала конвертацiю
власного кредиту в доларах США в гривню України з зобов’язанням виконати власнi зобов’язання
за останнiм в повному обсязi, про що була пiдписана вiдповiдна додаткова угода. 14) Позов ПАТ
"IНГ Банк Україна" до колишнього спiвробiтника ПАТ "IНГ Банк Україна", пана Олексiєнко М.
М. щодо вiдшкодування заборгованостi за кредитним договором пiд заставу нерухомостi, а саме
209960,88 доларiв США, а також пенi у розмiрi 22556,34 гривень. -Суд: Печерський районний суд
м. Києва. Поточний стан розгляду: Рiшенням Печерського районного суду м. Києва вiд 15.03.2013
року позовнi вимоги задоволенi. Всi належнi документи переданi до виконавчої служби.
Виконавче провадження триває. 15) Позов ПАТ «IНГ Банк Україна» до колишнього спiвробiтника
пана Мельничука В. щодо вiдшкодвування заборгованостi за кредитним договором пiд заставу
нерухомостi, а саме 160291,45 доларiв США, а також пенi у розмiрi 12479,95 доларiв США. Суд:
Днiпровський районний суд м. Києва. Поточний стан розгляду: Позов було подано до вiдповiдного
суду 01.02.2013 року. Розгляд справи триває. Очiкуємо на рiшення на початку 2014 року. 10
березня 2014 року суд задовольнив позов Банку. Пан Мельничук подав апеляцiйну скаргу, у
прийняттi якої останньому було вiдмовлено.

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

2731282

1544374

0

0

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

7

9361

273571

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

8

0

0

Кошти в інших банках

9

0

1060899

Кредити та заборгованість клієнтів

10

9617993

6562253

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

62

62

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

279

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

10457

6705

Інші фінансові активи

17

207269

233669

Інші активи

18

5535

6696

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

12581959

9688508

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

7180204

4144422

Кошти клієнтів

21

3171296

3846233

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

0

0

42866

0

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

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

0

6629

Інші зобов'язання

26

95591

42864

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

10489957

8040148

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

751579

751579

Емісійні різниці

28

46278

13359

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1294145

883422

0

0

0

0

0

0

Усього власного капіталу

2092002

1648360

Усього зобов'язань та власного капіталу

12581959

9688508

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

---

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2015

року

Керівник

Ерiк Карел Артур Версавел
(підпис, ініціали, прізвище)

Остахова Л.В. (044)2303097
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Чижевська О.Л.
(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

767480

628495

Процентні витрати

31

-49144

-54521

718336

573974

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

33367

34922

Комісійні витрати

32

-229480

-182612

1964

44883

0

0

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

165198

98717

Результат від переоцінки іноземної валюти

142979

-5690

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

0

0

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

0

0

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

0

0

Інші операційні доходи

33

14880

19921

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-345248

-360441

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

501995

223676

-91270

-38580

0

0

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

43

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

11

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

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

35

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

410725

185096

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

0

0

410725

185096

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

0.0056

0.0025

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

Примітки

---

Затверджено до випуску та підписано

36

36

36

22.04.2015

року

Керівник

Ерiк Карел Артур Версавел
(підпис, ініціали, прізвище)

Остахова Л.В. (044)2303097
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Чижевська О.Л.
(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

3

4

5

6

7

8

9

751579

13359

0

1224324

0

0

1989264

0

0

0

0

0

0

0

751579

13359

0

1224324

0

0

1989264

0

0

0

185096

0

0

185096

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

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

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

-526000

0

0

-526000

751579

13359

0

883420

0

0

1648358

0

32920

0

410725

0

0

443625

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

доходу
Емісія акцій:

28

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

751579

46278

0

1294147

0

0

2092004

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

---

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2015

року

Керівник

Ерiк Карел Артур Версавел
(підпис, ініціали, прізвище)

Остахова Л.В. (044) 2303097
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Чижевська О.Л.
(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

752163

658454

Процентні витрати, що сплачені

-50804

-75906

Комісійні доходи, що отримані

33367

34922

Комісійні витрати, що сплачені

-229596

-182612

12872

44883

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

165314

98717

Інші отримані операційні доходи

41202

19921

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-91253

-86178

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-87933

-67188

Податок на прибуток, сплачений

-29043

-290961

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

248030

-77181

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

1107114

80352

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

1755524

1728646

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

509

1077

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-1089192

-624018

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-1828985

-567243

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

-2866

-23015

684345

511966

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

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

9, 17

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

3329

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-6687

-1544

14, 17

2

1978

14

0

0

14, 17

0

0

0

0

-6685

3763

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

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

526000

26, 27

0

0

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

0

-526000

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

509247

670

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

1186908

-9601

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

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

Примітки

6

1544374

1553975

2731282

1544374

----

Затверджено до випуску та підписано
22.04.2015

року

Керівник

Ерiк Карел Артур Версавел
(підпис, ініціали, прізвище)

Остахова Л.В. (044)2303097
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Чижевська О.Л.
(підпис, ініціали, прізвище)

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
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6
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