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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ
РАДИ
Шановні клієнти, партнери та колеги!
У звітному році Банк підтримував заходи, спрямовані
на зниження ризиків, розробляв і впроваджував нові
інноваційні банківські рішення. Сучасні технологічні рішення
Банку дозволяють економити час наших клієнтів, а якість
наданих продуктів відповідає найвищим очікуванням.
Визнання досягнень і позитивна оцінка роботи команди
АТ «КІБ» з боку клієнтів та акціонерів в минулому році
надихають нас на подальший розвиток гнучкого й сучасного
банку, у центрі інтересів якого завжди є клієнти.
Ми бажаємо всім процвітання і запевняємо, що Комерційний
Індустріальний Банк і надалі буде своєчасно і якісно
виконувати свої зобов’язання перед своїми клієнтами.
Дуже вдячні всьому колективу Банку за професіоналізм і
високу самовіддачу в роботі.
З найкращими побажаннями,
Юрій Сидоренко,
Голова Спостережної Ради
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Шановні клієнти, партнери та колеги!
Як і в попередні роки Комерційний Індустріальний Банк
постійно проводив роботу з підтримки на достатньому рівні
ліквідності, що дозволило завжди вчасно проводити всі
платежі та розраховуватись за всіма зобов’язаннями.
За підсумками 2012 року Банком отримано прибуток у сумі
2,1 млн. грн.
Значних успіхів досягнуто ризик-менеджментом Банку
і як наслідок – відсутність простроченої заборгованості
у кредитному портфелі. Також впроваджено послугу по
прийому комунальних та інших платежів від фізичних осіб
за допомогою платіжного сервісу UAPay.
Дозвольте від імені Правління подякувати всім клієнтам та
партнерам Банку за співпрацю та довіру, Спостережній Раді
та колективу Банку за підтримку, професійну і наполегливу
роботу.
У 2013 році Комерційному
виповнюється 20 років.

Індустріальному

Банку

Ми розпочинаємо новий етап свого розвитку, але девіз
Банку залишається незмінним: «Кращий Банк – Банк, який
платить завжди».
З найкращими побажаннями,
Людмила Концедайло
Голова Правління
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ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
В ЯКОМУ ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНК
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ,
ФІНАНСОВІ ФАКТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ

БАНКІВСКА СИСТЕМА УКРАЇНИ НА 01.01.2013

Кількість банків у Реєстрі
У 2012 році насиченість української економіки кредитними
коштами продовжувала зменшуватися, як результат,
співвідношення кредитів до ВВП до кінця року скоротилося
до 58,6% (проти 61,8% у 2011 р.), а темпи зростання
кредитного портфеля були нижче росту номінального
валового внутрішнього продукту, що стало наслідком
жорсткої монетарної політики НБУ.
Монетарна політика Національного банку України в 2012
році була спрямована на стримування валютного курсу і
гальмування інфляції.
Все це призвело до зниження ліквідності і кредитного
голодування економіки через обмеження кредитних
ресурсів і зростання їх вартості.
Структура фондування банківського сектора зазнала
суттєвих змін у бік зниження співвідношення кредитів до
депозитів (до 136% проти 153% у 2011 р.), і зниження частки
пасивів в іноземній валюті у загальній структурі балансу (до
52,2% з 53,3%) . Залучення депозитів з відкритого ринку
було ледь не єдиним джерелом залучення гривневого
ресурсу в систему.
У 2012 році банківській системі України вдалося
вийти на позитивний фінансовий результат у розмірі
4,9 млрд. грн. проти 7,7 млрд. грн. збитку в 2011 році.

175+1*

Виключено з Реєстру, з
початку року

26

Банки в стадії ліквідації

22

Банки
з
капіталом

53

іноземним

В т.ч. со 100% іноземним
капіталом
Доля іноземного капіталу у
статутному капіталі банків

22
39,5%*

* – один банк має ліцензію санаційного (ПАТ «Родовід
Банк»)

Джерело: НБУ
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Скорочення відрахувань в резерви, порівняно з минулим
роком, більш ніж на 40% стало основною причиною
відновлення прибутковості системи.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ,
2010-2012 РР.
2010

2011

2012

1 083

1 317

1 409

Активи усього млрд. грн.

942

1 054

1 127

Кредити усього млрд. грн.

751

814

826

■ посилення Національним банком України валютного
контролю та монетарної політики

Кредити усього зростання,
% р/р

3,4

8,4

1,5

■ погіршення показників ліквідності системи на фоні
загальноекономічного спаду

Кредити усього % до ВВП

69,4

61,8

58,6

47,0

40,8

37,2

448

532

609

32,4

32,1

33,3

23,4

18,8

14,5

168

153

136

Адекватність капіталу, CAR, %

20,8

18,9

18,1

Чиста процентна маржа, %

5,79

5,32

4,51

Рентабельність капіталу, %

- 10,19

- 5,27

3,03

Основні тенденції в банківському секторі України в
2012 році:
ВВП млрд. грн.
■ збереження тенденції до виходу європейських банків
з українського ринку, зокрема з його роздрібного
сегменту

■ покращення законодавчих умов роботи банків з
проблемними активами і реалізація банками заходів,
спрямованих на поліпшення якості портфелів
■ розвиток альтернативних банківських продуктів і
послуг
■ прийняття Міжнародних
звітності (МСФЗ)

стандартів

фінансової

Валютні кредити % у заг.
портфелі
Депозити клієнтів, усього
млрд. грн.
депозити клієнтів в ін. валюті
% у заг. портфелі
Депозити усього,
зростання, % р/р
Кредити до депозитів. %

■ підвищення показників прибутковості банків
■ впровадження Національним
банком України
нових підходів до формування банками резервів за
активними операціями та розрахунку показників
капіталізації та ліквідності.

Джерело: НБУ
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АТ «КІБ»

Капітал

2010 рік 2011 рік 2012 рік
БАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Чисті активи, млн.грн.

249

318

215

38%

28%

- 32%

100

209

169

зростання,% р/р

- 9%

109%

- 19%

частка кредитів в активах, %

40%

66%

78%

170

198

93

60%

16%

- 53%

133

163

57

94%

23%

- 65%

78%

82%

61%

76%

128%

296%

Субординований борг, млн.грн.

15

16

16

Балансовий капітал, млн.грн.

78

120

122

5%

54%

2%

32%

38%

57%

зростання,% р/р
Кредитно-інвестиційний
портфель, млн.грн.

Зобов’язання , млн.грн.
зростання,% р/р
Кошти клієнтів, млн.грн.
зростання,% р/р
Частка залучений коштів
від клієнтів в пасивах, %
кредити до коштів
клієнтів, %

зростання,% р/р
частка капіталу в пасивах
банку,%

135

131
122
150

120
89
78

100

50

0

2010

2011

Балансовий капітал, млн. грн.
Регулятивний капітал, млн. грн.

2012
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Результат діяльності

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Чистий процентний дохід,
тис.грн.
зростання,% р/р
Чистий комісійний дохід,
тис.грн.
зростання,% р/р
Дохід від торгівельних
операцій, тис.грн.

16 086

23 074

23 362

2%

43%

1,2%

12 168

10 843

7 853

54%

- 11%

- 28%

69

189

14
12

682

2 023

0,9

2,55

1,76

2 151
8,9

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК
89

135

131

1%

51%

- 3%

72,58

56,25

63,21

0,44

0,79

0,9

1,21

2,55

1,76

10,94

11,71

8,97

7,68

8,9

9,67

8
6

1,21

Регулятивний капітал, млн.грн

10

234
0,44

Чистий прибуток, тис.грн.

0,79

9,67

7,68

4
2
0

зростання,% р/р
Адекватність капіталу, %
Рентабельність активів
(ROA), %
Рентабельність капіталу
(ROE), %
Чистий процентний спред, %
Чиста процентна маржа, %

2010

Чиста процентна маржа, %

2011

ROE, %

2012

ROA, %
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Незважаючи на вплив негативних чинників на економіку
України в 2012 році збережено стабільність у роботі та
отримано 2,15 млн. грн. прибутку.
Статутний капітал станом на 01.01.2013
101 млн. грн.
Регулятивний капітал – 131 млн. грн.
Адекватність капіталу – 63,21%

Активи
318

становив
350

120%

249

300

209

250

Ефективність використання
ресурсів

200

100%

215
169

100

80%
60%

150
40%

296%

350%
300%
250%

128%

76%

66%

78%

40%

100
20%

50
0

0

2010

2011

2012

200%
150%

чисті активи и, млн. грн.

100%

кредитно-інвестеційний портфель, млн. грн.

50%

високоліквідні активи до коштів клієнтів

0%

2010

2011

частка кредитів в активах, %
кредити до коштів клієнтів, %

2012

Чисті активи АТ «КІБ» станом на 31.12.2012 року становили
215 млн. грн., в їх структурі найбільшу
питому
вагу
займає кредитно – інвестиційний портфель – 78,2% (169
млн.грн.), грошові кошти – 13,1% ( 28 млн.грн) та основні
засобі – 6,4% (14 млн.грн.), інші активи – 2,3% (4 млн. грн.).
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БІЗНЕС-ЗВІТ ТА
ДОСЯГНЕННЯ
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ОСНОВНІ ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
2012 РОКУ
У 2012 році Банк акцентував увагу на взаємовигідній
співпраці з партнерами та надання найкращого
обслуговування клієнтам підвищуючи:

■ дистанційне
банківське
обслуговування,
розрахунково-касове обслуговування, а так само
розвиток роздрібного бізнесу, зокрема розвиток
Інтернет – та мобільного банкінгу

■ запуску в широке використання інноваційної системи
розрахунків UAPAY.

■ ефективність діяльності за допомогою збереження
сфокусованого підходу в клієнтській політиці
■ рентабельність бізнесу (в тому числі за рахунок
збільшення частки комісійних доходів); підвищення
технологічності продуктів і процесів, створення і
розвитку мотивованої команди професіоналів
■ та посилюючи ринкові позиції, підтримку іміджевих
позицій сучасного, надійного і високотехнологічного
банку, розвиток продуктового ряду в залежності від
потреб клієнтів.
Пріоритетними
визначені:

для

розвитку

напрямками

діяльності

■ фінансування корпоративного бізнесу, спрямованого
на розвиток інноваційний проектів і підтримки
відповідних інформаційних систем і технологій

КРЕДИТУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЮРИДИЧНИХ

ТА

Обсяг кредитного портфеля клієнтів Банку за 2012 рік
збільшився більш ніж в 1,5 рази і склав 67,2 млн.грн.,
прострочені кредити – відсутні. Доходи по кредитному
портфелю за 2012 рік склали 9,6 млн. грн.

Враховуючи потреби клієнтів, банк постійно розширює
перелік кредитних продуктів і послуг, у тому числі в рамках
окремих програм. Конкурентоспроможність кредитних
продуктів забезпечується за рахунок гнучкості умов
кредитування, обліку індивідуальних потреб клієнтів,
оптимізації витрат часу на оцінку ризиків проектів і бізнесу
позичальників, оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.
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Галузева структура кредитного портфелю
Банку на 01.01.2013 р.

Кредитний портфель юридичних та фізичних
осіб млн.грн.

38%
1.2

1.6
75.0

7%

2%

47%

50.0
41.7

65.6
25.0

3%
2%

0

2012

2013

1%
Кредити, надані фізичним особам
Кредити, надані юридичним особам
Будівництво

Інформатизація

Виробництво

Фізичні особи

Надання послуг

Інші

Торгівля

Кредитний портфель банку диверсифікований за галузями
економіки. Політика галузевої диверсифікації спрямована
на розміщення кредитних ресурсів у найбільш перспективні
галузі економіки. Так, серед позичальників банку є
підприємства сфери послуг, будівництва, оптової торгівлі,
переробної промисловості, а також провідні підприємства
поліграфічної галузі України.
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ПЛАТІЖНІ КАРТКИ
В 2012 році:
■ завершено проект сертифікації чипових карток EMV
по новій технології чипу DDA в платіжній системі
MasterCard WorldWide
■ реалізовано спільно із платіжною системою MasterCard
WorldWide проект активації послуги PIN Managment
System (PMS) – послуги управління ПІН-кодом
■ банк прийняв участь у акційній програмі платіжної
системи VISA International «Розраховуйтесь – Вам
сподобається», а також протягом всього року був
активним учасником сезонних програм міжнародної
платіжної системи MasterCard WorldWide «Сезони
вдалих покупок». За результатами 3 етапу акції
«Сезони вдалих покупок» один із найбільш активних
клієнтів банку здійснив подорож в Дендропарк
Софіївка, яка відбулася 29 вересня 2012 року
■ було введено в експлуатацію платіжний термінал
самообслуговування ПТКС УКРПЛАТ, на якому
реалізовані послуги поповнення карткових рахунків
та здійснення переказів на карткові рахунки клієнтів,
які обслуговуються в мережі УкрКарт в on-line режимі
■ банк був переведений у режим міжбанківської
взаємодії за прийнятою технологією Національної
системи масових електронних платежів.

Плани на 2013 рік:
■ впровадити дистанційне банківське управління
картковим
рахунком
за
допомогою
послуг
Internet-banking та GSM-banking, а також управління
коштами на рахунку клієнта по мобільному телефону –
послуга мобільний платіжний інструмент (МПІ)
■ здійснювати прийом платежів, в тому числі
комунальних
(ГІВЦ,
Укртелеком,
Київгаз,
Воля-Кабель і т.п.) на терміналах самообслуговування
ПТКС УКРПЛАТ.

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:

БАНКІВСЬКІ

■ впроваджена технологія фірми Microsoft Active
Directory, яка дозволяє: підвищити загальний
рівень інформаційної та мережевої безпеки Банку;
забезпечити стійкість роботи системи; розмежувати,
відповідно до функціональних обов’язків, права
доступу роботи в системі
■ проведено аудит системи інформаційної безпеки
платіжних
карток
на
відповідність
Payment
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS-2.0) —
стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток,
що розроблено Радою по стандартам безпеки індустрії
платіжних карт
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■ для формування звітності по цінними паперам в 2012
році впроваджено програмні комплекси «Декра» та
«Депірон»
■ з метою здійснення аналізу фінансового результату
діяльності Банку, прогнозного розрахунку доходів та
витрат АТ «КІБ» розроблена задача «Планування
фінансового результату»
■ впроваджені спеціальні програми для здійснення
контролю за формуванням статистичної звітності НБУ
■ розроблено модуль з управління індивідуальними
банківськими сейфами
■ розпочато роботи
Інтернет-банкінгу.

щодо

впровадження

системи

ДІЯЛЬНІСТЬ НА МІЖНАРОДНИХ ТА
ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У 2012 році на зовнішніх ринках склалася несприятлива
ситуація для українських експортерів. Посилення
нестабільності у світовій фінансовій системі та погіршення
ринкових очікувань обумовило зменшення обсягу операцій
Банку на міжбанківському валютному ринку, який склав в
доларовому еквіваленті 42,740 млн. дол. США. Питома вага
операцій в доларах США становить 93,01% від загального
обсягу, 6,99% – операції в інших валютах.

Зважаючи на незбалансованість попиту та пропозиції на
іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку та
очікування коливань обмінного курсу, Банком було укладено
угоди з деривативами на суму 950 тис. дол. США з метою
хеджування валютних ризиків за зовнішньоекономічними
угодами клієнтів.
У 2012 році Банк розширив генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій щодо залучення, розміщення
і торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках та
валютних операцій на міжнародних ринках, які належать
до фінансових послуг.

ПЛАТІЖНІ СЕРВІСИ
У 2012 році банк продовжував працювати з платіжним
сервісом UAPay (прийом платежів від фізичних осіб через
пункти прийому партнерів банку на користь постачальників
послуг). Впродовж 2012 року кількість торговців на території
України, на користь яких завдяки укладеним договорам є
можливість здійснювати перекази коштів, виросла майже до
700. Мережа торговців, з якими укладені договори, кількість і
географія пунктів прийому платежів банків-партнерів постійно
росте. При цьому зручність сервісу полягає в його мобільності,
готовності до інновацій і постійному вдосконаленні. Якщо
впродовж 2012 року здійснення платежів було можливе
тільки через каси АТ «КІБ» і його банків партнерів, а також
їх банкомати і ПТКС, то впродовж першого півріччя 2013
р. заплановано введення в експлуатацію платежів через
інтернет-банкінг за допомогою
передової комплексної
системи для електронного банкінгу «iBank 2UA».

30

РІЧНИЙ ЗВІТ 2012

На 2013 рік заплановано:
■ реалізація розрахунків за допомогою мобільних телефонів
(мобільна комерція через сервіс Банкофон) з доступом
до поточних рахунків з використанням спеціальних
платіжних засобів внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем. Для забезпечення еквайринга
по платежах з використанням мобільних телефонів
розпочата інтеграція з постачальниками послуг, з якими
Банк уклав угоди
■ реєстрація багатофункціональної внутрішньодержавної
банківської платіжної системи UAPay.
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3

СИСТЕМА РИЗИК–
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
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СИСТЕМА РИЗИК−МЕНЕДЖМЕНТУ
Політика Банку в області управління ризиками направлена
на забезпечення оптимального балансу між рівнем ризику,
прийнятого Банком, і прибутковістю банківських операцій з
метою обмеження потенційного негативного впливу ризиків
на фінансові результати Банку. Також метою управління
ризиками є забезпечення стійкості бізнесу Банку та захист
прав акціонерів, клієнтів, контрагентів і інших зацікавлених
сторін.
Своєчасне виявлення та подолання ризиків забезпечують
спеціалізовані комітети, засідання яких проводяться на
регулярній основі:
■ кредитний комітет
■ комітет з управління активами і пасивами (КУАП)
■ тарифний комітет.
Діяльність колегіальних органів координується Правлінням
Банку шляхом затвердження рішень профільних комітетів.
Банк здійснює адекватне управління щодо всіх найбільш
вагомих ризиків: кредитного, процентного, валютного,
операційного та ризику ліквідності.
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КРЕДИТНИЙ РИЗИК

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Одним з основних фінансових ризиків у діяльності Банку є
кредитний ризик, який пов’язаний з ймовірністю отримання
збитків внаслідок несвоєчасного або неповного виконання
контрагентами своїх фінансових зобов’язань.

Політика Банку з управління ліквідністю складається:

Висока якість кредитного портфеля досягається
за рахунок диверсифікації проведених операцій і
індивідуальних підходів до оцінки здатності позичальників
виконати свої зобов’язання. Важливим інструментом
обмеження кредитного ризику є обов’язкові вимоги щодо
достатнього і ліквідного забезпечення кредитних операцій
корпоративними та роздрібними клієнтами. На регулярній
основі діє система моніторингу якості кредитів.

■ із щоденного прогнозування грошових потоків в
розрізі основних валют

■ підтримки поточної ліквідності в розмірі, достатньому
для покриття зобов’язань банку терміном до 30 днів

■ підтримки диверсифікованої
фінансування

структури

джерел

■ управління концентрацією і структурою позикових
коштів

Банк не має простроченої заборгованості по кредитах.

Станом на 31.12.2012 року Банком створені резерви під
зменшення корисності за фінансовими інструментами в
сумі 5 064 тис. грн., що складає 2,8% від загальної суми
кредитних вкладень. Необхідні резерви на покриття
ризиків і втрат за кредитними операціями сформовані у
повному обсязі відповідно до вимог НБУ, МСФЗ.

■ здійснення контролю за відповідністю показників
ліквідності
Банку
законодавчо
встановленим
нормативам.

Основними цілями політики Банку з управління ліквідністю
є досягнення оптимального співвідношення між ліквідністю
та доходністю проведення банківських операцій.
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Механізм управління ризиком ліквідності ґрунтується на
наступних принципах:
■ при здійсненні активних операцій враховуються
строки залучення ресурсів з метою їх розміщення на
відповідні строки (підтримка збалансованості активів
та пасивів за строками)
■ Банк фінансує довгострокові кредитні вкладення за
рахунок довгострокових ресурсів (а саме: капіталу, а
також коштів на депозитних рахунках).
Причиною виникнення ризику ліквідності є невідповідність
активів та пасивів за строками до погашення, відтак,
методи управління ризиком ліквідності побудовані таким
чином, щоб Банк мав достатньо грошових коштів для
забезпечення повернення залучених ресурсів, проведення
активних операцій та своєчасного проведення клієнтських
платежів. Крім систематичного аналізу активів та пасивів
за строками погашення, Банк додатково аналізує
динаміку руху коштів за фінансовими інструментами без
визначеного строку погашення (поточні рахунки клієнтів,
кореспондентські рахунки банків), з метою визначення їх
впливу на ліквідність Банку.
Станом на 31 грудня 2012 року сукупний розрив ліквідності
за фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями
становив «+» 107 272 тис.грн. , у тому числі:
■ у періоді до 31 дня – «+» 41 882 тис.грн.
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■ у періоді до 1 року – «+» 45 547 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 року Банк мав наступні показники:

■ у періоді більше 1 року – «+» 19 843 тис.грн.
Банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених
Національним банком України.

■ чиста процентна маржа – 9,67%

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК
Управління процентним ризиком спрямоване на підтримку
достатньої процентної маржі і стабільного рівня чистого
процентного доходу, одночасно підтримуючи необхідний
рівень ліквідності в обсязі, необхідному для виконання
зобов’язань Банку, як на дату балансу, так і в майбутньому.
З метою мінімізації процентного ризику Банком визначена
внутрішня процентна політика згідно з якою застосовуються
наступні методи:
■ оцінка ризику зміни відсоткових ставок на рівні
розриву строків перегляду процентних ставок за
активами та пасивами
■ управління процентною позицією,
маржею та процентним спредом
■ поміркована стратегія ціноутворення.

■ процентна позиція – в розмірі «+» 107 272 тис.грн. (або
53,9% до фінансових активів Банку)

■ процентний спред – 8,97%.

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Головним фактором, що впливає на розмір валютного
ризику, є стан валютної позиції. Небезпека такого ризику
підвищується із збільшенням позиції або зростанням
нестабільності валюти. Валютний ризик контролюється
шляхом встановлення лімітів відкритої валютної позиції та
щоденного моніторингу наявних позицій по кожній з валют,
аналізу впливу можливих змін в обмінних курсах іноземних
валют на доходи та капітал.

процентною
Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав коротку відкриту
позицію в розмірі 845 тис.дол. США і 198 тис.євро; позиції
в інших валютах є несуттєвими. Ризик зміни курсів обміну
іноземних валют є помірним.
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ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК
Джерелами операційного ризику є внутрішні процеси, дії
персоналу, збій автоматизованих систем і програмного
забезпечення, а також несприятливі зовнішні впливи.
Реалізація операційного ризику може позначитися, як на
фінансовому результаті, так і на репутації Банку.
З метою зниження рівня операційних ризиків, забезпечення
безпеки, а також запобігання негативним наслідків
можливих подій, Банк здійснює виявлення джерел
операційних ризиків і проводить їх регулярний моніторинг
та вживає заходи щодо підтримання операційних ризиків
на прийнятному рівні, що не загрожує фінансовій стійкості
Банку, інтересам його кредиторів, вкладників, акціонерів,
співробітників та контрагентів. Формалізація банківських
операцій і операцій, а також багаторівнева система
контролю на всіх стадіях їх здійснення дозволяють
забезпечити зниження рівня ризиків.
Банком
впроваджені
стандартизовані
процедури
ідентифікації клієнтів, аналізу операцій перед їх
здійсненням. Банк постійно здійснює удосконалення
наявних інформаційних систем управління, спрямованих
на економію часу при проведенні операцій, прискорення
аналізу, зниження ризику виникнення помилок, підтримує
високий рівень операційних систем. Більш того, усі наші
бізнес-процеси чітко визначені й добре задокументовані.

Ми забезпечуємо розподіл обов’язків між відділами
й співробітниками та суворо дотримуємося принципу
«чотирьох очей» під час здійснення операцій.
Операційний ризик знаходиться під пильною увагою
керівництва і в 2012 році не впливав на результати
діяльності Банку.
Дотримуючись Стратегії свого розвитку, Банк постійно
здійснює вдосконалення систем ризик-менеджменту в
цілях їх відповідності сучасним стандартам ведення бізнесу.
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Структура органів управління АТ «КІБ»

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ:

Загальні
збори
Акціонерів

Станом на 31.12.2012 року розмір акціонерного капіталу
Банку становив 101 276 684 грн.

Ревізійна
комісія
33.72%

Спостережна
Рада

Управління
внутрішнього
аудиту

33.30%

Правління
Банку

32.98%

ТОВ «Інко-форт»

ДП «Феротранс»

ДП «Арго-Дубль»

Тарифний
комітет

Комітет з
питань
управління
активами та
пасивами

Кредитний
комітет
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)
НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)
НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(тис. грн.)

(тис. грн.)

Найменування
статті

Примітки 31 грудня 31грудня 01 січня
2012 року 2011 року 2011 року

1

2

АКТИВИ
Грошові кошти
та їх еквіваленти
Кошти
обов’язкових
резервів банку в
Національному
банку України
Кошти в інших
банках
Кредити та
заборгованість
клієнтів
Цінні папери в
портфелі банку
на продаж
Інвестиції в
асоційовані та
дочірні компанії
Дебіторська
заборгованість
щодо поточного
податку на
прибуток

3

6

–

4

26 191

2 079

5

85 594

2 718

125 048

1 992

7

102 100

166 733

57 551

8

66 457

42 245

42 619

9

60

60

60

10

–

675

675

–

1 751

2 702

2 478

Найменування
31 грудня
Примітки
статті
2012 року
1
2
3
Відстрочений
податковий
–
308
актив
Основні засоби
та нематеріальні
11
13 884
активи
Інші фінансові
12
2 279
активи
Інші активи
13
520
215 629
Усього активів
–
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
17 953
Кошти банків
14
Кошти клієнтів
15
57 451
Зобов’язання
щодо поточного
–
–
податку на
прибуток
Відстрочені
податкові
–
–
зобов’язання
Резерви за
16
48
зобов’язаннями
Інші фінансові
17
726
зобов’язання

31грудня 01 січня
2011 року 2011 року
4
5
267

–

14 800

16 020

1 574

1 933

749
318 117

247
248 623

17 513
163 162

17 974
132 554

162

540

–

318

101

2 622

244

381
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)
НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)
ЗА 2012 РІК

(тис. грн.)

Найменування
31 грудня 31грудня 01 січня
Примітки
статті
2012 року 2011 року 2011 року
1
2
3
4
5
Інші
18
1 142
901
383
зобов’язання
Субординований
19
15 764
15 640
15 480
борг
Усього
–
93 084 197 723
170 252
зобов’язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний
20
101 277
101 277
61 277
капітал
Нерозподілений
прибуток
–
12 167
10 223
8 234
(непокритий
збиток)
Резервні та інші
–
3 266
3 059
3 025
фонди банку
Резерви
21
5 835
5 835
5 835
переоцінки
Усього власного
– 122 545
120 394
78 371
капіталу
Усього
зобов’язань
318 117
248 623
– 215 629
та власного
капіталу
ЗАТВЕРДЖЕНО ДО ВИПУСКУ ТА ПІДПИСАНО
14 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

(тис. грн.)
Найменування статті

Примітки

2012 рік

2011 рік

1

2

3

4

Чистий процентний
дохід

23

23 362

23 074

Процентні доходи

–

31 782

32 664

Процентні витрати

–

(8 420)

(9 590)

Чистий комісійний
дохід

24

7 853

10 843

Комісійні доходи

–

9 864

13 324

Комісійні витрати

–

(2 011)

–

(13)

–

265

Результат від
переоцінки інших
фінансових
інструментів, що
обліковуються за
справедливою вартістю
з визнанням результату
переоцінки
Результат від операцій
з іноземною валютою
Результат від операцій
з іноземною валютою

–

(31)

(2 481)

–

63
126
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(ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)
ЗА 2012 РІК

(ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)
ЗА 2012 РІК
(тис. грн.)

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

2012 рік

2011 рік

1

2

3

4

Відрахування до
резерву під знецінення
кредитів та коштів в
інших банках
Відрахування до
резерву під знецінення
дебіторської
заборгованості та
інших фін.активів
Відрахування
до резервів за
зобов’язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші
операційні витрати
Прибуток/(збиток)
до оподаткування
Витрати на податок
на прибуток
Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває
Прибуток/(збиток)
за рік

7,8

3 601

(3 724)

2

(3)

16

45

23

25

65

2 497

12,13

26

(32 251)

(30 424)

–

2 898

2 475

27

(747)

(452)

–

2 151

2 023

–

2 151

2 023

Найменування статті

Примітки

2012 рік

2011 рік

1

2

3

4

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка основних
–
–
–
засобів та немат.активів
Податок на прибуток,
пов’язаний з інш.
–
–
–
сукупним доходом
Інший сукупний дохід
після оподаткування
21
–
–
за рік
Усього сукупного
–
2 151
2 023
доходу за рік
ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА АКЦІЮ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО
ТРИВАЄ:
чистий та
скоригований чистий
28
0,02
0,03
прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА АКЦІЮ, ЩО НАЛЕЖИТЬ
ВЛАСНИКАМ БАНКУ:
чистий та скоригований
чистий прибуток/
28
0,02
0,03
(збиток) на одну просту
акцію за рік
ЗАТВЕРДЖЕНО ДО ВИПУСКУ ТА ПІДПИСАНО
14 ЛЮТОГО 2013 РОКУ
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5

ЗВІТ (ВИСНОВОК)
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
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Акціонерам та Правлінню Публічного акціонерного
товариства «Комерційний Індустріальний Банк»
Національному банку України

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний
Банк», що додається та включає загальну інформацію про
діяльність Банку, Звіт про фінансовий стан (баланс) станом
на 31 грудня 2012 року, Звіт про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід(Звіт про фінансові результати), Звіт про
зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік, а також опис основних
принципів облікової політики та інші пояснювальні примітки
до фінансової звітності.
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Відповідальність
управлінського
фінансову звітність

персоналу

за

Управлінський персонал несе відповідальність за
складання та достовірне подання цієї фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Управлінський персонал несе відповідальність
за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю
стосовно
підготовки
та
достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї
фінансової звітності на підставі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування
і проведення аудиту для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття
інформації у фінансовій звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного
представлення суб’єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
застосованої облікової політики та обґрунтованості
облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом,
та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні
аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, подана нижче фінансова звітність
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2012 року, за результатами
його діяльності і рух грошових коштів за 2012 рік відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інші питання
Аудит фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2011
року і за рік ,що закінчився на зазначену дату, проведено
іншим аудитором, в звіті якого висловлено не модифіковану
думку про зазначену звітність.
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ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ
АКТІВ
(Додаткова інформація згідно вимог постанови Правління
Національного банку України №389 від 09 вересня 2003
року(зі змінами))
Відповідність (достовірність відображення) розподілу
активів та пасивів Банку за строками до погашення
встановлювалась на підставі аналізу статистичної форми
№631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками»,
затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 19 березня 2003 №124(із змінами), з
урахуванням коригуючих проводок за 2012 рік. В частині
фінансових активів, зменшених на відповідну суму резервів
і фінансових зобов’язань вона достовірно відображена
Банком у примітці 30 «Управління фінансовими ризиками»
(таблиця 30.10. «Аналіз фінансових активів та зобов’язань
за строками погашення на основі очікуваних строків
погашення на 31 грудня 2012 року»). Станом на кінець
дня 31 грудня 2012 року невідповідність між фінансовими
активами та зобов’язаннями Банку, що знаходяться
під ризиком ліквідності, в окремих часових інтервалах
становить: до одного місяця – позитивна в розмірі
21,0% фінансових активів Банку; від 1 до 3 місяців –
позитивна в розмірі 11,3% фінансових активів Банку; від
3 до 12 місяців – позитивна в розмірі 11,6% фінансових
активів Банку, від 12 місяців до 5 років – позитивна в
розмірі 11,2% фінансових активів Банку; понад 5 років –
негативна в розмірі 1,2% фінансових активів Банку.

Сукупний
розрив
ліквідності
за
активами
та
зобов’язаннями, що знаходяться під ризиком ліквідності
на кінець дня 31 грудня 2012 року, є позитивним в розмірі
53,9% фінансових активів Банку або 105,9% фактично
сплаченого зареєстрованого статутного капіталу.
Якість управління активами та пасивами Банку протягом
звітного року дозволяла забезпечувати Банку необхідний
рівень ліквідності та платоспроможності, про що свідчить
дотримання Банком відповідних нормативів банківської
діяльності. Протягом 2012 року Банк не допускав
порушення строків погашення власних зобов’язань. В 2012
році списання безнадійних кредитів за рахунок створених
резервів не проводилося, т.я. негативно класифіковані
активи у Банка відсутні, інформація про що наведена в
примітці 8 «Кредити та заборгованість клієнтів».
Достатність резервів та капіталу Банку обумовлюється як
формуванням капіталу, фондів та резервів у відповідності до
вимог МСФЗ та нормативно-правових актів Національного
банку України, так і якістю його активів, яка випливає із
рівня ризику банківських операцій, у тому числі операцій з
інсайдерами/пов’язаними особами.
Станом на 31 грудня 2012 року та протягом звітного року
Банк дотримувався нормативних вимог щодо формування
резервів
та
капіталу,
включаючи
регулятивний
капітал (примітки 20 «Статутний капітал та емісійні
різниці(емісійний дохід)», 21 «Резерви переоцінки
(компоненти іншого сукупного доходу)», 31 «Управління
капіталом», 32 «Потенційні зобов’язання Банку»).
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Банком, протягом звітного року, не порушувались нормативи
адекватності регулятивного капіталу та співвідношення
регулятивного капіталу до сукупних активів, які встановлені
постановою Правління Національного банку України
№368 від 28 серпня 2001 року «Інструкція про порядок
регулювання діяльності банків в України» (далі – Постанова
№368). Показники Банку по зазначених нормативах
значно перевищують мінімальне нормативне значення,
встановлене Постановою № 368. В Банку є в наявності
внутрішні процедури щодо визначення достатності капіталу
з урахуванням усіх ризиків, притаманних його діяльності.
За станом на 31 грудня 2012 року величина капіталу Банку
є достатньою для виконання операцій, які передбачені
банківською ліцензією, а його абсолютний розмір (131
405 тис. грн.) відповідає нормативним вимогам щодо його
величини.

У звітному році, відповідно до рішення, прийнятого
Спостережною Радою Банку про продаж фінансової
інвестиції у дочірню компанію, зазначена інвестиція
була переведена в портфель цінних паперів Банку
на продаж і продана. Станом на звітну дату Банк
повністю втратив контроль по цій інвестиції. Операції з
цінними паперами в фінансовій звітності відображені
за собівартістю згідно з обліковою політикою Банку та
вимогами постанови Правління Національного банку
України №358 від 03.10.2005 р. «Про затвердження
Інструкції з бухгалтерського обліку цінних паперів в
банках України» (зі змінами). Цінні папери у портфелі
Банку станом на 31 грудня 2012 року визнання
зменшення корисності не потребують

Стосовно результатів аналізу якості активів Банку, а також
операцій з інсайдерами/пов’язаними особами, відповідно
до вимог нормативно-правових актів Національного банку
України, у тому числі з питань регулювання діяльності
банків та оцінки ризиків щодо формування та використання
резервів для відшкодування можливих втрат за активними
банківськими операціями, зазначаємо наступне:

■ оцінку якості кредитного портфеля управлінський
персонал Банку здійснює з 31.12.2012 р. на підставі
внутрішніх положень Банку, розроблених виходячи з
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
та вимог Національного банку України щодо оцінки
фінансового стану позичальників та обслуговування
ними боргу, викладених у Положенні про порядок
формування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат за
активними банківськими операціями, затвердженому
постановою Правління Національного банку України
від 25.01.2012 року № 23, з урахуванням накопиченого
Банком досвіду з кредитного обслуговування інших
банків, юридичних та фізичних осіб.

■ інформація щодо якості портфеля цінних паперів
наведена в примітці 9 «Цінні папери в портфелі банку
на продаж» та примітці 10 “Інвестиції в асоційовані
та дочірні компанії”. Загальний розмір вкладень
Банку в цінні папери становить 60 тис. грн., або
0,03% від активів Банку. На початок звітного року
Банк мав фінансову інвестицію в дочірню компанію.
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Розмір кредитного портфеля Банку, станом на 31 грудня
2012 року, становить 102 100 тис. грн., або 78,2 % від активів
Банку. Якість кредитного портфеля розкрита в примітці 7
«Кошти в інших банках» (таблиця 7.2 «Аналіз кредитної
якості коштів в інших банках на 31.12.2012 року»), примітці 8
«Кредити та заборгованість клієнтів» (таблиця 8.7. «Аналіз
кредитної якості кредитів на 31.12.2012 року»), примітці
16 «Резерви за зобов’язаннями» (Таблиця 16.1. Зміни
резервів за зобов’язаннями»). В звітному році банк не мав
потреби використовувати створений резерв під втрати
за активними операціями. На нашу думку, в економічних
умовах, що склалися, достатність сформованого резерву
за кредитними операціями фізичних та юридичних осіб
обумовлюється, в першу чергу, станом обслуговування
кредитних операцій, а також перспективами погашення
боргу, в тому числі за рахунок реалізації заставного
майна. Резерв під кредитні ризики, в цілому, сформований
адекватно;

■ інформація щодо якості дебіторської заборгованості
розкрита у складі приміток 12 «Інші фінансові активи»
та 13 «Інші активи»; розмір дебіторської заборгованості,
з урахуванням сформованого резерву, станом на
31 грудня 2012 року складає 784 тис. грн., або 0,4%
від активів Банку. Стан дебіторської заборгованості
визначений Банком на підставі внутрішніх положень
Банку, відповідно до яких сформована сума резерву

■ розмір інших активів Банку не створює суттєвого
ризику втрати капіталу Банку

■ операції з інсайдерами/пов’язаними особами розкриті
в примітці 36 «Операції з пов’язаними сторонами».
Ці операції здійснювались Банком відповідно до
вимог нормативно-правових актів Національного
банку України. Ми оцінюємо ризик за операціями з
інсайдерами/пов’язаними особами як помірний.

Системи управління ризиками Банку є, в цілому,
адекватними. Істотним ризиком, що його ідентифікує Банк,
є кредитний ризик, тому процес управління кредитним
ризиком є ключовим у системі ризик-менеджменту Банку.
Системи управління кредитним ризиком знаходяться під
впливом подій, які не є під безпосереднім контролем Банку
( негативні зміни в національних економічних умовах,
ймовірність дефолту). Стосовно інших ринкових ризиків:
валютного ризику, ризику зміни відсоткової ставки,
ліквідності та інвестиційного ризику зазначаємо, що вони
є помірними та контрольованими. Інформація щодо оцінки
ризику банківських операцій розкрита в примітці 7 «Кошти
в інших банках», примітці 8 «Кредити та заборгованість
клієнтів», примітці 16 «Резерви за зобов’язаннями»
та в примітці 30 «Управління фінансовими ризиками»
(таблиці 30.1«Аналіз валютного ризику», 30.4 «Загальний
аналіз процентного ризику», 30.6 «Аналіз географічної
концентрації фінансових активів та зобов’язань на
31.12.2012 року», 30.10 «Аналіз фінансових активів та
зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних
строків погашення на 31.12.2012 року»), а також у примітці
32 «Потенційні зобов’язання банку».
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Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту
та заходів контролю Банку, в цілому, адекватні вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України
та забезпечують контроль за ризиками відповідно до
обсягу операцій та потреб Банку.
Ідентифікація та оцінка нами ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності Банку станом на 31
грудня 2012 року внаслідок шахрайства, здійснена в рамках
аудиту річної фінансової звітності Банку згідно МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності», свідчить, що фінансова
звітність Банку на зазначену дату, в цілому, не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.
Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик
того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності
можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно
спрямований і виконується відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту.

■ місцезнаходження:
Україна,
вул. Ф.Пушиної 30/32

Київ,

Договір про надання аудиторських послуг №б/н від 26
жовтня 2012 року.
Дата початку проведення аудиту договором не передбачена,
дата закінчення проведення аудиту –10 квітня 2013 р.
Директор ТОВ «АФ «Аналітик-Партнери»
В.М.Терещенко

Аудитор

Основні відомості про аудиторську фірму:
Сертифікований аудитор
Сертифікат аудитора банків № 0146
Свідоцтво НБУ № 0000141
■ свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги №2135 від 26.01.2001 р .№0084,
видане Аудиторською палатою України 26 січня
2001 року

м.

■ телефон (факс):+ 38 0 44 452 42 28/452 36 90.

Н.М.Аршинова

■ товариство
з
обмеженою
відповідальністю
Аудиторська фірма «Аналітик-Партнери»

03115,

від 02.06.2011 р.
10 квітня 2013 року
м. Київ, вул. Ф. Пушиної 30/32
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ЛІЦЕНЗІЇ ТА УЧАСТЬ У
РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
Реєстрація в НБУ № 219 від 03.12.1993 р.
Банківська ліцензія НБУ № 186 від 11.11.2011 р. на право
здійснення банківських операцій
Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій
№ 186-2 від 21.05.2012 р.
Ліцензія ДКЦПФР АВ №507095/507096/507097 від
11.12.2009 р. на здійснення комерційної діяльності з
цінними паперами (брокерська, дилерська діяльність,
андерайтинг)
Ліцензія ДКЦПФР АВ №507098 від 11.12.2009 р. на
здійснення діяльності з управління цінними паперами
Ліцензія ДКЦПФР АВ №520513 від 30.03.2010 р. на
здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
Товариство Всесвітніх Міжбанківських Фінансових
Телекомунікацій
Емітент і еквайр Національної системи масових
електронних платежів
Багатоемітентна міжбанківська платіжна система
Укркарт
Член Української Національної Групи Членів користувачів
« УкрСВІФТ»

УЧАСТЬ У ОБ’ЄДНАННЯХ, БІРЖАХ
І ФОНДАХ
Асоціація українських банків (АУБ)
Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»
Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних
систем «ЄМА»
Асоціація «Перша фондова торгівельна система»
Асоціація «Українські фондові торговці»

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ І
НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ
СИСТЕМАХ
Принциповий член Міжнародної
MasterCard Worldwide

платіжної

системи

Асоційований член Міжнародної платіжної системи VISA
International

Київська міжнародна фондова біржа
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Український союз промисловців і підприємців

АУДИТОРИ БАНКУ:
ТОВ Аудиторська фірма «Аналітик-Партнери»
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
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Повна назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
Скорочена назва
АТ «КІБ»
Юридична адреса
вул. Воровського, 6, м. Київ, 04053
Телефони:

+38 0 44 272 42 95/561 25 09

Факс:

+38 0 44 461 37 93/561 25 93

Телекс 6301007 СIB UX
e-mail:cib@cib.ukrpack.net
http:

www.cib.com.ua

S.W.I.F.T.: BIC CIBF UA UK
REUTERS: CIBA
Банківські реквізити
Кореспондентський рахунок №32002183701 в Головному
управлінні НБУ по м. Києву і Київській обл.,
МФО 322540,
Код ЄДРПОУ 21580639
Банківські послуги
Банківська ліцензія НБУ №186
від 11.11.2011 року*
*на правах реклами
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