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ВіЗитна картка Банку

Публічне акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк» (далі – Банк, ПАТ «МІБ») є універсаль-
ним банком (дата державної реєстрації – 06.03.2008, дата реєстрації в Державному реєстрі банків – 11.03.2008).

Місцезнаходження Банку: Україна, м. Київ, 01015, вул. Лаврська, 16.
Банк надає необхід ні послуги корпоративним та приватним клієнтам. При цьому спектр пропонованих 

банківських послуг є широким, зокрема: розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб, 
вкладні операції, кредитування корпоративних клієнтів (фінансування оборотного капіталу, інвестиційне фі-
нансування тощо), документарні операції, карткові продукти, кредити фізичним особам, надання в оренду ін-
дивідуальних сейфів, казначейські операції (у т.ч. торгівля цінними паперами) тощо.

У стратегічних планах Банку – подальший розвиток корпоративного та інвестиційного бізнесу, значне роз-
ширення обсягів та діапазону банківських послуг для населення. 

У період фінансової кризи ПАТ «МІБ» зберіг стабільність та надійність і в даний час продовжує покращувати 
свої позиції на банківському ринку України, проводячи прибуткову діяльність.

Перевагами Банку є: 
  зважена політика в сфері управління активами та пасивами, підтримання надійного рівня ліквідності. Банк 
протягом всієї своєї діяльності не допустив жодного випадку несвоєчасного виконання своїх зобов’язань 
перед клієнтами та партнерами;
  швидкість, якість та індивідуальний підхід до обслуговування клієнтів; 
  високий ступінь маневреності при змінах в бізнес-середовищі;
  висока якість кредитного портфелю.

Ліцензії (дозволи), які має Банк
Ліцензія та дозвіл на здійснення банківської діяльності:

  банківська ліцензія №242 від 11.06.2010;
  письмовий дозвіл НБУ №242-3 від 11.03.2011;

Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами:

  ліцензія на брокерську діяльність №581368 від 16.06.2011;
  ліцензія на дилерську діяльність №581369 від 16.06.2011;
  ліцензія на андеррайтинг №581370 від 16.06.2011.

Членство Банку в об’єднаннях, біржах, асоціаціях і міжнародних організаціях
ПАТ “МІБ” є членом:

  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП); 
  VISA International (Асоційований член); 
  S.W.I.F.T., Асоціації “УкрСВІФТ”; 
  ВАТ «Українська біржа»; 
  Асоціації “ПФТС”;
  Асоціації “Українські фондові торговці”;
  Асоціації українських банків (АУБ);
  Державної іпотечної установи (ДІУ).

реквізити Банку
Кореспондентський рахунок у дол. США – The Bank of New York Mellon (США) 
Кореспондентський рахунок у євро – Commerzbank AG (Німеччина)
SWIFT-код: IINBUAUK
Код ЄДРПОУ: 35810511
МФО: 380582

Інтернет-сайт Банку: www.ii-bank.com.ua
Інформацію про Банк представлено на сторінці довідника Bankers’ Almanac www.bankersalmanac.com 

Business card

Public Joint Stock Company “International Investment Bank” (hereinafter referred to as Bank, PJSC “IIB”) is a universal 
bank (the date of state registration - 06.03.2008, date of registration in the State Register of Banks – 11.03.2008). 

Bank’s location: 16, Lavrska str., 01015 Kyiv, Ukraine.
The Bank renders required services to corporate and private clients. The spectrum of offered services is broad, 

including: settlement and cash servicing legal entities and individuals, deposit operations, lending to corporate clients 
(current capital financing, investment financing, etc.), documentary operations, card products, loans to individuals, 
lease of bank deposit boxes, treasury transactions (including securities trading), etc.

Strategic plans of the Bank include further development of corporate and investment business, significant 
expansion of volumes and range of banking services for individuals. 

During the period of financial crisis PJSC “IIB” kept the stability and reliability and now continues to improve its 
position on the banking market of Ukraine by carrying out profitable activity. 

The advantages of the Bank are: 
  balanced policy in the management of assets and liabilities, maintaining a reliable liquidity level. Throughout its 
work the Bank did not allow any case of a delay in meeting its commitments before clients and partners; 

  speed, quality and individual approach in servicing customers; 
  high flexibility degree for changes in the business environment; 
  high quality of the loan portfolio.

Licenses (permissions) of the Bank
License and permission for banking activities:

  banking license No. 242 dated 11.06.2010;
  NBU permission No. 242-3 dated 11.03.2011;

Licenses for professional activities on the stock market – for trading in securities:
  license for brokerage No. 581368 dated 16.06.2011;
  license for dealing No. 581369 dated 16.06.2011;
  license for underwriting No. 581370 dated 16.06.2011.

Membership of the Bank in associations, exchanges and international organizations
PJSC “IIB” is a member of:

  Individuals Deposits Guarantee Fund;
  National System of Mass Electronic Payments (NSMEP);
  VISA International (Associate Member)
  SWIFT, Association “UkrSWIFT”;
  JSC “Ukrainian Exchange”;
  Association “First Securities Trading System” (PFTS);
  Association “Ukrainian securities traders”;
  Association of Ukrainian Banks (AUB);
  State Mortgage Institution (SMI).

Bank details
Correspondent account in USD – The Bank of New York Mellon (USA) 
Correspondent account in EUR – Commerzbank AG (Germany)
SWIFT code: IINBUAUK
Identification (EDRPOU) code: 35810511
BIC (MFO code): 380582

The Bank’s web-site: www.ii-bank.com.ua
Information on the Bank is presented on the Bankers’ Almanac page – www.bankersalmanac.com
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ЗВернення ГоЛоВи наГЛядоВої ради Банку

Шановні пані та панове!

2010 рік для українських банків став періодом стабілізації, відновлення клієнтської довіри, ростом активів 
після кризових явищ двох попередніх  років. 

Звітний рік для ПАТ «МІБ» можна охарактеризувати як період стійкого поступального зростання та стабіль-
ного нарощування основних банківських показників, залучення нових клієнтів, збільшення обсягів кредитних 
операцій, розширення операційної діяльності, розвитку мережі кореспондентських рахунків, активізації на 
міжбанківському ринку, розширення карткового бізнесу тощо.

Банк у 2010 році зберіг позитивну динаміку розвитку, закінчивши рік з прибутком в розмірі 2,7 млн. грн. Про 
розширення діяльності Банку свідчать, зокрема, наступні факти: протягом 2010 року обсяг активів збільшився 
на 54% до 753,6 млн. грн.; обсяг залучених коштів клієнтів зріс на 2/3 (до 518,5 млн. грн.); загальний обсяг нада-
них міжбанківських кредитів в національній валюті збільшився в порівнянні з 2009 роком на 37% до 2,3 млрд. 
грн.; кредитний портфель Банку протягом 2010 року зріс до 447,4 млн. грн. 

Приємно відзначити нагородження Банку низкою дипломів та відзнак авторитетних фінансових установ, а 
також присвоєння та подальше підтвердження довгострокового кредитного рейтингу інвестиційного класу за 
Національною рейтинговою шкалою із стабільним прогнозом.

Одним із першочергових завдань, що вирішувалося Наглядовою радою у звітному році, було вдосконален-
ня організаційної структури Банку та забезпечення системи внутрішнього контролю. І мені дуже приємно кон-
статувати, що за оцінками зовнішніх незалежних аудиторів система внутрішнього контролю в Банку є достат-
ньою для його функціонування та розвитку, забезпечуючи повне та достовірне відображення операцій Банку в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

ПАТ „МІБ” і в подальшому буде підтримувати основні складові свого іміджу – надійність, прозорість, повагу 
до своїх клієнтів та готовність сприяти задоволенню їхніх потреб.

Від імені Наглядової ради Банку висловлюю вдячність усім клієнтам, партнерам та акціонерам Банку за плід-
ну співпрацю та сподіваюсь, що наше співробітництво і надалі буде ефективним і взаємовигідним.

З повагою,
Голова наглядової ради Пат «міБ»       к.м. Ворушилін

appeaL of the Bank supervisory Board chairMan

dear sir or Madam!

For Ukrainian banks 2010 was the period of stabilization, renewal of client confidence, growth of assets after the 
crisis of previous two years. 

The reporting year for the PJSC “IIB” can be characterized as a period of sustainable progressive development and 
stable growth of main banking indices, attraction of new clients, increase of lending operations volumes, extension 
of operational activity, development of the correspondent accounts network, activization at the interbank market, 
expansion of the card business etc.

In 2010 the Bank maintained the positive dynamics of development having finished the year with a profit of UAH 
2,7 mln. The extension of the Bank’s activities was proved with following facts: within 2010 assets grew by 54% to UAH 
753,6 mln.; the amount of borrowed funds from clients increased by 2/3 (up to UAH 518,5 mln.); the total volume of 
granted interbank loans in national currency rose in comparison with 2009 by 37% to UAH 2,3 bln.; the Bank’s loan 
portfolio increased by 41% to UAH 447,4 mln. during 2010. 

It’s pleasant to note that the Bank was awarded a number of diplomas and certificates by famous financial 
institutions, as well as assigned and subsequently confirmed the long-term credit rating of investment grade (in terms 
of the National rating scale) with a stable outlook.

One of top priority tasks the Supervisory Board was dealing with in the reporting year was to improve the Bank’s 
organizational chart and to optimize the internal control system. And I am pleased to state that according to the 
conclusions made by external independent auditors this system is sufficient for the Bank’s work and development 
ensuring the full and fair reflection of its operations in accounting and financial statements. 

PJSC “IIB” will further support basic components of its image - reliability, transparency, respect to its clients and 
willingness to contribute to satisfying their needs. 

On behalf of the Bank’s Supervisory Board I express my gratitude to all clients, partners and shareholders for the 
fruitful collaboration and hope that our cooperation will keep being efficient and mutually beneficial.

Sincerely,
chairman of the supervisory Board       k.M. vorushylin
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ЗВернення ГоЛоВи ПраВЛіння Банку

Шановні акціонери, клієнти і партнери!

2010 рік став третім роком діяльності Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний 
Банк» та черговим роком його зростання і зміцнення позицій.

Даний звіт - це коротке викладення результатів важливого періоду у діяльності Банку та коментарів до них. 
Сподіваюся, що за стислими висновками, цифрами та фактами Ви відчуєте відданість справі та професіоналізм 
колективу Банку, наше щире бажання вдосконалювати свою діяльність, направлену на якнайповніше задово-
лення потреб клієнтів (як корпоративних, так і приватних) та впровадження інноваційних технологій.

Звітний рік можна охарактекризувати як період посилення позитивних тенденцій щодо динамічного розви-
тку Банку та щодо якісних і кількісних змін основних показників його діяльності.

Наша мета сьогодні – бути клієнто-орієнтованою фінансовою установою із гнучким підходом та чітким ро-
зумінням потреб кожного клієнта. 

Ми надаємо професійний якісний сервіс та застосовуємо нові конкурентоспроможні банківські продукти. 
Ми додержуємося паритету інтересів клієнтів та акціонерів і прагнемо отримати максимальний розмір при-
бутку з найменшими ризиками.

Ключовим фактором успіху діяльності є робота злагодженої  команди однодумців,  які професійно викону-
ють свої посадові обов’язки, реалізуючи стратегію Банку.

У 2011 році є достатні підстави працювати більш ефективно, застосовувати найкращі світові стандарти бан-
ківського бізнесу. Такий підхід дозволить з оптимізмом дивитися в майбутнє, найкращим чином зберегти і при-
множити кошти акціонерів та клієнтів, довірені нам.

Від імені Правління Банку я хочу подякувати клієнтам, партнерам, акціонерам та колегам за довіру, підтрим-
ку, повагу та розуміння. Ми це дуже цінуємо і намагаємося відповідати взаємністю.

Бажаю, щоб кожен з нас зміг максимально використати свій потенціал і реалізувати можливості розвитку.
Упевнений, що наступний  рік буде успішним як для нашого Банку, так і для Вас.

З повагою,
Голова Правління Пат «міБ»       к.а. Людвик

appeaL of the Bank ManageMent Board chairMan

dear shareholders, clients and partners!

2010 was the third year of activities of Public Joint Stock Company “International Investment Bank” and one more 
year of its growth and strengthening of its positions. 

This report is a brief description of results of an important period in the Bank’s activities and comments to them. 
I hope that the brief findings, facts and figures will help you to feel the devotion for a cause and the professionalism 
of the Bank’s team, our sincere desire for improving our activity directed towards the fullest satisfaction of customer  
(both corporate and private) needs and the adoption of innovative technologies.

The reporting year can be characterized as a period of positive trends strengthening in the Bank’s dynamic 
development and in qualitative and quantitative changes of key indices of its activities. 

Our objective today is to be a client-oriented financial institution with a flexible approach to and a clear 
understanding of of each client’s needs. 

We render professional high quality services and apply new competitive banking products. We keep the parity 
between interests of clients and these of shareholders and try to maximize the profit under least risks.

A key success factor is the work of well-coordinated team of associates who fulfil their professional duties 
competently implementing the Bank’s strategy. 

There is sufficient reason to work more efficiently in 2011, applying the best international banking business 
standards. This approach will allow looking in the future with the optimism, to keep and multiply in the best way 
funds of shareholders and clients trusted to us. 

On behalf of the Bank’s Management Board I would like to thank clients, partners, shareholders and colleagues for 
their trust, support, respect and understanding. We appreciate it very much and try to reciprocate. 

I wish each of us could use the most of his/her potential and realize development opportunities. 
I am sure the next year will be successful both for our Bank and for you.

Sincerely,
chairman of the Management Board       k.a. Ludvyk



8

PJSC  “International Invest Bank”

ANNUAL REPORT 2010 9РІЧНИЙ ЗВІТ 2010

ПАТ  “Міжнародний Інвестиційний Банк”

керіВництВо та акціонери Банку

Правління Пат «міБ»

Голова Правління 
ЛюдВик костянтин анатоЛійоВиЧ 

Стаж роботи у банківських установах близько 16 років, у ПАТ «МІБ» працює з березня 2009 року. Здобув 
вищу освіту у Київському державному економічному університеті (за економічним фахом) та у Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка (за юридичним фахом).

Член Правління, Заступник голови Правління 
БіЛоконь юрій микоЛайоВиЧ

Стаж роботи у банківських установах 9 років, у ПАТ «МІБ» працює з березня 2008 року. Закінчив Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка.

Член Правління, Заступник голови Правління
куриЛець марія мироніВна

Стаж роботи у банківських установах більше 25 років, у ПАТ «МІБ» працює з травня 2011 року. Закінчила 
Київський інститут народного господарства імені Дем’яна Коротченка.

наглядова рада Пат «міБ»

Голова    Ворушилін костянтин миколайович
Заступник Голови  кононенко ігор Віталійович
Члени Наглядової Ради   свинарчук олег Володимирович
    Зімін олег Петрович
     Буглак юрій олександрович (представник акціонера ПАТ «Закритий 

недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс 
кепітал»).

акціонери Банку:

  Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «Прайм ессетс кепітал»
  Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «СОВА»
  Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «ВІК»
 Зімін Олег Петрович
 Ворушилін Костянтин Миколайович

Bank Managers and sharehoLders

Management Board of pJsc “iiB”

chairman of the Management Board
Ludvyk konstyantyn anatoLiyovych

Nearly 16 years working experience in banking institutions, since March 2009 – at PJSC “IIB”. Graduated from 
the Kyiv State Economic University and the Kyiv Taras Shevchenko National University.
 

Board Member, deputy chairman
BiLokon yuriy MykoLayovych

About 9 years working experience in banking institutions, since March 2008 – at PJSC “IIB”. Graduated from the 
Kyiv Taras Shevchenko National University.

Board Member, deputy chairman
kuryLets Mariia Myronivna

Over 25 years working experience in banking institutions, since May 2011 – at PJSC “IIB”. Graduated from the 
Kyiv Demian Korotchenko National Economy Institute.

supervisory Board of pJsc “iiB”

Chairman     vorushylin kostyantyn Mykolayovych
Deputy Chairman    kononenko igor vitaliyovych
Members of the Supervisory Board    svynarchuk oleg volodymyrovych
      Zimin oleg petrovych
       Buglak yuriy oleksandrovych  (representative of the share-

holder PJSC “Closed non-diversified corporate investment fund 
“Prime Assets Capital”).

Bank shareholders:

  Public Joint Stock Company “Closed non-diversified corporate investment fund “Prime Assets Capital” 
  Public Joint Stock Company “Closed non-diversified corporate investment fund “SOVA” 
  Public Joint Stock Company “Closed non-diversified corporate investment fund “VIK” 
  Zimin Oleg Petrovych
  Vorushylin Kostyantyn Mykolayovych
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осноВні Події у 2010 році

Відкриття нових відділень

 Відкриття першого відділення в м. Вінниця.
 Відкриття відділення в м. Києві.
 Відкриття Замостянського відділення в м. Вінниця.

Впровадження нових послуг

 Грошові перекази за міжнародними системами термінових грошових переказів MoneyGram та Анелік
 Емісія платіжних карток системи VISA International
 Виплата процентів за депозитами на платіжні картки VISA International
 Зарплатні проекти із застосуванням платіжних карток VISA International
 Здійснення консорціумного кредитування юридичних осіб
 Проведення операцій з ПДВ-облігаціями
 Авалювання векселів, значне збільшення обсягу документарних операцій.

отримання дипломів, відзнак, рейтингів

  Отримання відзнаки від Commerzbank AG (Німеччина) за високий рівень професіоналізму в частині здій-
снення міжнародних платежів.
  Отримання почесного диплому від АТ “Укрексімбанк” за досягнення Банку в сфері випуску платіжних кар-
ток міжнародної платіжної системи VISA International. Диплом вручено в номінації “Найкраща динаміка 
зростання у 2010 році”. 
  Присвоєння та подальше оновлення Рейтинговим агентством «Кредит Рейтинг» довгострокового кредит-
ного рейтингу Банку на рівні uaBBB-, прогноз – стабільний.

інші події, досягнення

  Розширення зв’язків з банками-партнерами для оптимізації проведення документарних операцій, налаго-
дження стосунків з наступними банками: Areximbank CJSC (Вірменія), АТ “Банк Москва-Мінськ” (Білорусь), 
ВАТ “Технобанк” (Білорусь), ATF Bank (Казахстан).
  Залучення коштів на умовах субординованого боргу в сумі 2 млн. дол.. США на 5 років. Таким чином було 
збільшено регулятивний капітал до суми, що перевищує 120 млн. грн. (тим самим було виконано вимоги 
законодавства України щодо підвищення рівня регулятивного капіталу та умов проведення пасивних 
операцій).

  Отримання дозволу Пенсійного фонду України на виплату пенсій та соціальної допомоги у м.Вінниця.
  Відкрите акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк» було перейменовано в Публічне ак-
ціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк» у зв’язку з виконанням вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства»  щодо приведення установчих документів  акціонерних товариств у відпо-
відність до чинного законодавства. Державний реєстратор провів державну реєстрацію відповідних змін 
до Статуту Банку.
  Закінчення фінансового року з прибутком в сумі 2,7 млн. грн. 

Main events in 2010

opening new branches

 Opening the first branch in Vinnytsya
 Opening the branch in Kyiv
 Opening Zamostya branch in Vinnytsya

Launching new services

 Money transfers with international urgent money transfers systems MoneyGram and Anelik 
 Emission of VISA International payment cards
 Payment of deposit interest amounts to VISA International payment cards
 Salary projects with VISA International payment cards
 Syndicated loans to corporate clients 
 Operations with VAT-Bonds 
 Avalization of bills, significant increase in the documentary operations volume

diplomas, certificates, ratings

  Commerzbank AG (Germany) certificate for the high level of professionalism in executing international 
payments

  JSC “Ukreksimbank” diploma of honor for the Bank’s achievements in the sphere of VISA International payment 
cards emission. The diploma was awarded in the nomination “The best growth dynamics in 2010”

  Rating agency “Credit-Rating” assigning and subsequently reviewing the Bank’s long-term credit rating at the 
level uaBBB- with a stable outlook 

 

other events, achievements

  Expansion of contacts with partner banks to optimize carrying out documentary operations, establishment 
of relations with following banks: Areximbank CJSC (Armenia), JSC “Bank Moscow-Minsk” (Belarus), OJSC 
“Technobank” (Belarus), ATF Bank (Kazakhstan)

  Attraction of a subordinated loan in the amount of USD 2 mln. for 5 years. In such a way the regulatory capital was 
increased to an amount that exceeds UAH 120 mln. (herewith requirements of Ukrainian legislation concerning 
the regulatory capital increase and conditions of carrying out deposit transactions were fulfilled)

  Pension Fund of Ukraine granted the Bank a permission to serving pension and social welfare payments in 
Vinnytsya

  Open Joint Stock Company “International Invest Bank” was renamed into Public Joint Stock Company 
“International Investment Bank” in connection with fulfiiling requirements of the Law of Ukraine “On Joint Stock 
Companies” about bringing constituent documents of joint stock companies into line with legislation in force. 
The state registrar registered relevant amendments to the Bank’s Statute 

  End of the financial year with UAH 2,7 mln profit. 
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осноВні ПокаЗники діяЛьності

Показники 01.01.2011
млн. грн.

01.01.2010
млн. грн.

01.01.2009
млн. грн.

Приріст, %
2011-2010

Активи 754 490 106 54

Регулятивний капітал 126 106 73 19

Зобов’язання 675 414 33 63

Кредити клієнтам (за мінусом резервів) 447 317 54 41

Кошти юридичних осіб 294 171 6 72

Кошти фізичних осіб 225 137 9 64

Сформовані резерви за кредитами 12,1 5,1 1,0 137

Прибуток 2,7 2,5 (2,4) 8

Прибуток Банку за 2010 рік склав 2,7 млн. грн.
Регулятивний капітал Банку протягом 2010 року збільшився на 20 млн. грн. та станом на 01.01.2011р. дорів-

нював 126 млн. грн.
Активи Банку за рік зросли на 264 млн. грн. і станом на 01.01.2011р. складали 754 млн. грн., в тому числі кре-

дитний портфель суб’єктів господарювання – 432 млн. грн., кредитний портфель фізичних осіб – 15 млн. грн., 
міжбанківські кредити та депозити – 67 млн. грн.

Активи зростали переважно за рахунок збільшення обсягів кредитних операцій. Зокрема, кредитний порт-
фель суб’єктів господарювання у 2010 році зріс на 132 млн. грн. (на 44%). У структурі сукупного кредитного 
портфелю переважали кредити суб’єктам господарювання – 84,1%, частка кредитів фізичним особам – 2,9%, 
іншим банкам – 13,0%.

Іншою складовою зростання активів також було значне збільшення залишків на коррахунках в інших банках 
та НБУ – на 94 млн. грн. (на 88%); обсяг міжбанківських кредитів та депозитів зріс на 35 млн. грн. (у 2,1 разів).

Кількість фізичних осіб, які  скористалися кредитними послугами, порівняно з 2009 роком збільшилась май-
же в 2 рази.

Резерви під заборгованість за кредитами клієнтам були сформовані в повному обсязі та становили 11,8 млн. 
грн. (2,6% від суми заборгованості), що свідчить про високу якість кредитного портфелю Банку.

key figures of Bank activities

indices 01.01.2011
uah mln. 

01.01.2010
uah mln. 

01.01.2009
uah mln. 

growth, %
2011-2010

Assets 754 490 106 54

Regulatory capital 126 106 73 19

Liabilities 675 414 33 63

Loans to customers (net of provision) 447 317 54 41

Due to legal entities 294 171 6 72

Due to individuals 225 137 9 64

Provision for loans impairment 12,1 5,1 1,0 137

Profit 2,7 2,5 (2,4) 8

The Bank’s profit for 2010 amounted to UAH 2,7 mln.
The regulatory capital during 2010 increased by UAH 20 mln. in 2010 and as of 01.01.2011 was equal to UAH 126 

mln. 
The Bank’s assets grew by UAH 264 mln. within a year and as of 01.01.2011 amounted to UAH 754 mln., including 

loans to corporate customers – UAH 432 mln., loans to individuals – UAH 15 mln., interbank loans and deposits – UAH 
67 mln.

Assets rose mostly through the increase of credit operations volumes. So the loan portfolio of corporate customers 
increased by UAH 132 mln. (44%) in 2010. Within the total loan portfolio loans to corporate customers predominated 
- 84,1%, the percentage of loans to individuals made 2,9%, to other banks – 13,0%.

Another component of assets growth was a significant increase of balances with current accounts in other banks 
and the NBU - by UAH 94 mln. (88%); the amount of interbank loans and deposits grew by UAH 35 mln. (a factor of 
2,1). 

The number of individuals who consumed loan services increased almost by a factor of 2 compared to 2009. 
Provision for customer loans impairment was formed in full extent and amounted to UAH 11,8 mln. (2,6% of the 

credit indebtedness amount), which evidences a high quality of the Bank’s loan portfolio.
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структура активів станом на 01.01.2011

3%9%

29%

59%

  Кредити та заборгованість клієнтів

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  Міжбанківські депозити та кредити

  Інші активи

Відповідні позитивні зрушення відбулися і в пасивах Банку: кошти клієнтів зросли на 211 млн.грн. (приблиз-
но на 70%) до 519 млн.грн., із них кошти суб’єктів господарювання – на 123 млн.грн., кошти фізичних осіб – на 
88 млн. грн.

У 2010 році Банком було залучено субординований борг у сумі 16 млн. грн. Станом на кінець 2010 року за-
гальний обсяг субординованого боргу становив 48 млн. грн. Залучення цих коштів сприяє зміцненню фінансо-
вої стійкості та довіри до Банку з боку його клієнтів та партнерів, підвищує інвестиційний потенціал та закладає 
основу для подальшого динамічного розвитку Банку.

Окрім зазначеного субординованого боргу, залученого в 2010 році, Банк не залучав іноземних запозичень і 
тому не має тягаря у вигляді їх погашення.

структура пасивів станом на 01.01.2011

1%6%
10%

14%

69%

  Кошти клієнтів

  Кошти інших банків

  Капітал

  Субординований борг

  Інші зобов’язання

Банк проводить активну політику щодо залучення на обслуговування нових клієнтів, забезпечуючи потре-
би в різноманітних банківських продуктах і послугах, підвищує якість обслуговування. У структурі залучених 
коштів клієнтів 67% становили строкові кошти. Їх обсяг зріс в 2,2 рази порівняно з показником минулого року 
та на 1 січня 2011 року склав 350 млн. грн., в тому числі вклади населення – 212 млн. грн. (зростання протягом 
2010 року – 83 млн. грн., або 65%), депозити корпоративних клієнтів – 138 млн. грн. (зростання протягом 2010 
року – 107 млн. грн., або в 4,5 разів).

Зобов’язання за залученими коштами Банк виконує вчасно та в повному обсязі.

structure of assets as of 01.01.2011

3%9%

29%

59%

  Loans and advances to customers

  Cash and cash equivalents

  Interbank loans and deposits

  Other assets

Respective positive changes occurred in the Bank’s liabilities as well: due to customers increased by UAH 211 mln. 
(approximately by 70%) to UAH 519 mln., in particular: due to legal entities - by UAH 123 mln., due to individuals – by 
UAH 88 mln. 

In 2010 the Bank attracted the subordinated debt amounting to UAH 16 mln. As of the end of 2010, the total 
subordinated debt amounted to UAH 48 mln. The attraction of these funds contributes to the enhancement of 
the Bank’s financial stability and the strengthening of clients and partners confidence to the Bank, increases the 
investment potential and creates a basis for further dynamic development of the Bank. 

Besides the mentioned subordinated debt which was attracted in 2010, the Bank did not attract any foreign 
borrowing and therefore is not burdened with their repayment.

structure of equity and liabilities as of 01.01.2011

1%6%
10%

14%

69%

  Due to customers

  Due to other banks

  Equity

  Subordinated debt

  Other liabilities

The Bank realizes the active policy in the attraction of new clients, satisfying their needs in various banking 
products and services, enhances the quality of servicing. In the structure of due to customers the percentage of term 
deposits was 67%. Their amount increased by a factor of 2,2 compared to the previous year and as of January 01, 2011 
was equal to UAH 350 mln., including deposits of individuals – UAH 212 mln. (increase during 2010 – UAH 83 mln., or 
65%), deposits of corporate clients – UAH 138 mln. (increase during 2010 – UAH 107 mln., or a factor of 4,5). 

The Bank fulfils its liabilities arising from borrowing funds timely and in full.
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БанкіВські Продукти та ПосЛуГи

Протягом 2010 року Банк пропонував своїм клієнтам та постійно вдосконалював весь спектр взаємопов’язаних 
продуктів і послуг, зокрема:

 Депозитні вклади; 
 Кредитні продукти;
 Карткові продукти; 
 Документарні операції; 
 Операції з цінними паперами;
 Міжнародні грошові перекази;
 Розрахунково-касові операції як в національній, так і іноземній валюті; 
 Надання в оренду банківських сейфів; 
 Валютно-обмінні операції.

Банк здійснює такі види кредитування: на поповнення оборотних коштів (у т.ч. у формі овердрафту), інвес-
тиційне кредитування, відкриття кредитних ліній, кредитування під заставу прав за банківськими вкладами, 
кредитування під заставу нерухомості, автокредити, іпотечне кредитування.

Банк пропонує різні форми фінансування та підтримки бізнесу клієнтів, в тому числі торгове фінансування 
та документарні операції (зокрема, банківські гарантії, експортні, імпортні, резервні акредитиви, інкасо).

Банк також надає послуги з торгівлі цінними паперами (брокерське обслуговування на ринку цінних папе-
рів, проведення операцій РЕПО).

Банк пропонує наступні карткові продукти: особисті картки, корпоративні картки, депозити, зарплатні про-
екти. У 2010 році Банк здійснював випуск та обслуговування платіжних карток Visa Electron, Visa Classic, Visa 
Gold. 

Банк також здійснює грошові перекази без відкриття рахунку в доларах США, євро, гривнях з використан-
ням міжнародних систем грошових переказів MoneyGram, Anelik.

Своїм клієнтам Банк пропонує широкий вибір депозитних вкладів за різними видами валют, термінами роз-
міщення, процентними ставками.

Упродовж 2010 року Банк удосконалював комплексну систему обслуговування клієнтів, приділяв особли-
ву увагу забезпеченню високої якості їх обслуговування, проводив гнучку оптимізацію тарифів. Зокрема, Банк 
розширював спектр депозитних вкладів, неодноразово переглядалися умови та вносилися зміни до параме-
трів діючих продуктів.

Banking products and services

In 2010 the Bank offered to its clients and continuously improved the whole range of interrelated products and 
services, including:

 Deposits;
 Credit products;
 Card products;
 Documentary operations;
 Securities transactions;
 International money transfers;
 Cash and settlements transactions in national and foreign currencies;
 Lease of bank deposit boxes;
 Currency exchange operations.

The Bank grants following types of loans: lending to replenish circulating assets, (in particular in the form of 
overdraft), investment lending, opening credit lines, loans secured by deposits, loans secured by real estate, car loans, 
mortgage loans.

The Bank offers its clients various forms of funding and support of their business, including trade finance 
and documentary operations (in particular, bank letters of guarantee, letters of credit (export, import, standby), 
collections).

The Bank renders services of securities trading as well (brokerage services at the securities market, repurchase 
operations). 

The Bank offers the following card products: personal cards, corporate cards, card deposits, salary projects. In 2010 
the Bank issued and supported Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold payment cards. 

The Bank also ensures money transfers without opening an account in USD, EUR, UAH with international money 
transfer systems MoneyGram, Anelik.

Bank offers its clients a wide range of deposits in different currencies, with different tenors and interest rates. 
During 2010 the Bank has been fine-tuning a comprehensive system of servicing its clients, paid a particular 

attention to ensuring the high quality of this servicing, carried out the flexible optimization of pricing. In particular, 
the Bank expanded the range of deposit products, revised conditions and amended parameters of existing deposit 
products more that once.
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корПоратиВний БіЗнес 

В основі політики ПАТ “МІБ” щодо обслуговування корпоративних клієнтів - партнерські стосунки, налаго-
дженню яких сприяють фінансова стабільність Банку та надійність в роботі, індивідуальний підхід із застосуван-
ням сучасних форм обслуговування, конкурентний рівень тарифів. В основі співробітництва з клієнтами лежать 
принципи відкритості, професіоналізму та довіри. 

У 2010 році Банк надавав корпоративним клієнтам повний спектр банківських послуг за всіма аспектами їх 
діяльності: розрахунково-касове обслуговування, різні форми кредитування, обслуговування міжнародної ді-
яльності, зарплатні проекти, надання консультацій.

З метою раціонального використання вільних коштів клієнтів Банк пропонує їм широкий спектр депозитів 
в національній та іноземних валютах на різні терміни зберігання з урахуванням специфіки діяльності суб’єктів 
господарювання та спрямування грошових потоків.

За третій рік своєї діяльності Банк сформував постійне коло клієнтів, які динамічно розвиваються, в тому 
числі і, за рахунок своєчасної кредитної підтримки.

Політика Банку і в подальшому буде спрямована на нарощування фінансових ресурсів, створення сприятли-
вих умов для обслуговування юридичних осіб, розширення обсягів кредитування.

корпоративні кредити

Кредитна діяльність Банку спрямована на фінансування підприємств провідних галузей економіки, розви-
ток малого та середнього бізнесу, збільшення обсягів кредитування та розширення спектру кредитних послуг 
для клієнтів. Ця діяльність базувалася на принципах прибутковості та зваженості ризиків. Основною метою 
кредитної політики Банку в 2010 році було: 

  задоволення потреб клієнтів в кредитних коштах при збереженні надійності та прибутковості кредитних 
вкладень; 
  диверсифікація кредитного портфеля за секторами економіки, галузями, строками кредитування, група-
ми позичальників;
  покращення якісної структури кредитного портфелю та мінімізація кредитних ризиків для Банку.

Кредитні взаємовідносини між Банком та позичальниками ґрунтуються на принципі ефективного диферен-
ціювання, який полягає в індивідуальному підході до кожного позичальника з урахуванням особливостей його 
бізнесу. Використовуються різноманітні форми фінансування: мультивалютні кредитні лінії, овердрафти, бан-
ківські гарантії та інші.

Усі ресурси Банк спрямовує в реальну економіку, сприяючи розвитку національного виробника, нарощен-
ню експортного потенціалу та створенню нових робочих місць.

Результатом активної кредитної підтримки національних товаровиробників стало зміцнення позицій Банку 
на ринку кредитування суб’єктів підприємницької діяльності та нарощування кредитних вкладень в їх розви-
ток на 44% – з 300 млн. грн. до 432 млн. грн. 

Загальний обсяг наданих кредитів за 2010 рік склав в гривневому еквіваленті понад 4,1 млрд. грн. 
Протягом 2010 року домінували короткострокові кредити на фінансування торгівельно-посередницьких 

операцій позичальників, їх виробничих потреб, пов’язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей та 
здійсненням поточних витрат тощо. Значна увага у кредитній діяльності Банку приділялася диверсифікації кре-
дитного портфеля за галузями економіки. Пріоритетними галузями були виробництво – 53%, та торгівля – 23%. 
За минулий рік збільшилася питома вага кредитів, наданих підприємствам торгівлі.

corporate Business 

The basis of the policy of PJSC “IIB” in relation to servicing corporate clients is a partnership establishment and 
development of which are promoted through the Bank’s financial stability and operational reliability, the individual 
approach to a customer with applying modern forms of servicing, the competitive pricing level. The cooperation with 
clients is built on openness, professionalism and trust principles. 

In 2010, the Bank has provided to corporate clients a full range of banking services in all aspects of their activities: 
cash and settlement servicing, various forms of lending, servicing cross-border activity, salary projects, consulting 
services.

With the purpose of the rational use of customers’ available funds the Bank offers them a wide range of deposits 
in local and foreign currencies for different tenors taking into account peculiarities of corporate customers’ activity 
and cash flow directions. 

During the third year of its activity the Bank formed a stable circle of customers who are developing dynamically, 
among other, through the Bank’s timely credit support. 

The Bank’s policy in the future will be focused on increasing financial resources, creating favorable conditions for 
servicing corporate clients, extending volumes of lending.

corporate loans

The Bank’s lending activities are aimed at financing enterprises in leading economic sectors,  developing small 
and medium business, increasing volumes of lending and expanding the range of credit services for customers. These 
activities were based on principles of profitability and risks rationality. Main targets of the Bank’s credit policy in 2010 
were: 

  satisfaction of clients’ needs in credit funds maintaining at the same time the reliability and the profitability of 
credit placements;

  diversification of the loan portfolio by economic sectors, lending tenors, borrower groups;
  improvement of the qualitative structure of the loan portfolio and minimizing the credit risk for the Bank.

Credit relations between the Bank and its borrowers are based on the effective differentiation principle which 
is characterized by the individual approach to each borrower taking into account the peculiarities of its business. 
Various forms of financing are used: multicurrency credit lines, overdrafts, bank letters of guarantee and others. 

The Bank directs all resources into the real economy, promoting to the development of domestic producers, the 
increase of their export potential and the creation of new working places.

The result of the active credit support of national producers was the Bank’s positions strengthening at the corporate 
lending market and the increase of credit placements into their development by 44% – from UAH 300 mln. to UAH 
432 mln. 

Total extent of loans granted in 2010 amounted to over UAH 4,1 bln. 
Short-term loans for financing borrowers’ trade and mediatory operations and their production needs related to 

purchasing inventories and to current expenses etc. prevailed during 2010. Significant attention in the Bank’s lending 
activities was paid to diversifying the loan portfolio by economic sectors. Priority sectors for lending were: production 
- 53% and trade - 23%. In the last year the percentage of loans granted to trade enterprises increased.
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структура кредитного портфелю юридичних осіб  
за видами економічної діяльності станом на 01.01.2011
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структура кредитного портфелю юридичних осіб  
за строками станом на 01.01.2011
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  довгострокові кредити

  короткострокові кредити

структура кредитного портфелю юридичних осіб  
за валютами станом на 01.01.2011

  у національній валюті
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62%
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Банк приділяв постійну увагу збалансованому нарощуванню клієнтської бази, формуванню якісної структу-
ри кредитних ресурсів. По кожному позичальнику присвоєння категорії ризику Банк проводив на підставі його 
фінансової звітності, а формування резерву відбувалося виходячи із суми наданих йому кредитних коштів, суми 
забезпечення та категорії ризику.

При здійсненні кредитних операцій Банк дотримувався вимог власної кредитної політики щодо забезпече-
ності кредитів. Обсяг оформленого забезпечення в більшості випадків перевищував кредитну заборгованість 
не менше ніж у 2 рази.

structure of the corporate loan portfolio 
broken down by economic sectors as of 01.01.2011
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structure of the corporate loan portfolio 
broken down by currencies as of 01.01.2011
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Bank constantly paid attention to the balanced expansion of the customer base, the maintenance of the good-
quality structure of loan funds. The Bank assigned the risk category for each borrower based of its financial statements, 
and provisions were formed on the basis of the loan amount, the collateral amount and the risk category. 

Carrying out credit transactions the Bank met collateralization requirements of its own credit policy. The extent of 
accepted collateral in most cases exceeded the loan indebtedness not less than by a factor of 2
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роЗдріБний БіЗнес

Банк надає повний спектр банківських послуг фізичним особам, зокрема: 
  переказ коштів у національній та іноземній валюті без відкриття поточного рахунку (у т.ч. з використанням 
міжнародних систем грошових переказів);
  здійснення приватних переказів та безготівкових платежів за товари/послуги з поточних рахунків в на-
ціональній та іноземній валюті;
  випуск платіжних карток НСМЕП та Visa International;
  оренда індивідуальних сейфів, що дозволяє клієнтам мати постійний доступ до власних цінностей, що 
зберігаються конфіденційно;
  кредитування;
  валютно-обмінні операції;
  залучення депозитів; 
  продаж пам’ятних та ювілейних монет.

За допомогою системи дистанційного обслуговування Клієнт-Банк клієнти одержують доступ до своїх по-
точних рахунків та можливість управління ними у будь-який момент часу без обмежень.

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази Банку. При цьо-
му лінія депозитних продуктів Банку для цих клієнтів є достатньо широкою. Приймання вкладів від фізичних 
осіб протягом 2010 року здійснювалося Банком на строки від 1 місяця і більше, з виплатою процентів щомісяч-
но (у т.ч. з їх капіталізацією) або в кінці строку. 

Залишок коштів на строкових депозитах на 1 січня 2011 року складає 212 млн. грн., в тому числі коротко-
строкові – 79 млн. грн. (37% депозитного портфелю фізичних осіб; на 01.01.2010 – 57%), довгострокові – 133 
млн. грн. (63% депозитного портфелю фізичних осіб; на 01.01.2010 – 43%).

Протягом 2010 року обсяг довгострокових депозитів збільшився на 78 млн. грн. (у 2,4 рази), а їх питома вага 
почала домінувати порівняно з часткою короткострокових депозитів.

ПАТ «МІБ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розмір гарантованої суми відшкодування 
по вкладах, включаючи проценти, складає 150 тис. грн.

Протягом 2010 року Банком було виконано всі вимоги Visa International щодо початку емісії карток міжна-
родної платіжної системи (МПС). Завдяки цьому був розроблений ряд нових продуктів, що передбачають ви-
користання карток, зокрема:

  депозитні картки;
  пенсійні картки;
  картки для приватних клієнтів.

Банк активно працює за агентськими договорами щодо приймання платежів від фізичних осіб за допомогою 
програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), які дозволяють не тільки приймати готівкові ко-
шти, а й обслуговувати платіжні картки. Це дає можливість надавати такі послуги клієнтам через ПТКС, як:

  оплата комунальних платежів;
  поповнення рахунків операторів мобільного зв‘язку;
  сплата за навчання у ВНЗ та проживання у гуртожитках.

retaiL Business

The Bank offers a full range of banking services to individuals, in particular: 
  transfer of funds in national and foreign currency without opening a current account (including with international 
money transfer systems); 

  private transfers and wire payments for goods/services from current accounts in national and foreign 
currencies; 

  emission of NSMEP and VISA International payment cards
  lease of bank deposit boxes, which allows clients having permanent access to their values kept confidentially; 
  lending; 
  currency exchange; 
  deposits; 
  sale of commemorative and jubilee coins.

With the remote servicing system “Client-Bank customers obtain an access to their accounts and an opportunity 
to operate them at any time without restrictions. 

 Attracting individuals’ deposits is one of important sources of the Bank forming its funding base. The line of Bank’s 
deposit products for individuals is quite wide. Deposits from individuals during 2010 were accepted by the Bank for 
tenors of 1 month and more, with interests paid monthly (including their capitalization) or at maturity. 

The balance of time deposits as of January 01, 2011 amounted to UAH 212 mln., including UAH 79 mln. of short-
term deposits (37% of the individuals’ deposit portfolio; as of 01.01.2010 - 57%) and UAH 133 mln. of long-term 
deposits (63% of the individuals’ deposit portfolio; as of 01.01.2010 - 43%). 

In 2010 the volume of long-term deposits increased by UAH 78 mln. (a factor of 2,4), and their percentage began 
to prevail compared to the percentage of short-term deposits. 

PJSC “IIB” is a member of the Individuals Deposits Guarantee Fund. The guaranteed amount of deposit compensation, 
including interests, is equal to UAH 150 thousand. 

During 2010 the Bank completed all Visa International requirements in relation to the beginning of the emission 
of international payment systems cards. Due to this fact a number of new products based on cards were developed, 
namely:

  deposit cards;
  pension cards.
  cards for private clients.

The Bank works actively under agent agreements on the receipt of payments from individuals through software 
and hardware self-servicing complexes (SHSC) which allow of accepting not only cash but also payment cards. This 
enables to provide following services to clients with SHSC:

  payments to municipal services;
  recharge of the mobile operators’ accounts;
  payments for studying at a college/university and for staying at a dormitory.
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кредитування фізичних осіб

Кредитний портфель фізичних осіб характеризується як високоліквідний. В структурі кредитного портфелю 
фізичних осіб переважають споживчі кредити. Кризові явища тимчасово зупинили тенденцію збільшення пито-
мої ваги іпотечних кредитів. Тому серед пріоритетів Банку в 2010 році було розширення споживчого кредиту-
вання фізичних осіб, при цьому довгострокові кредити суттєво перевищують суму короткострокових кредитів 
в кредитному портфелі фізичних осіб.

У перспективі подальшого розвитку Банком планується посилення кредитної підтримки клієнтів – фізичних 
осіб Банку, розширення переліку кредитних продуктів, впровадження нових форм кредитування, перегляд та 
оптимізація існуючих умов, підходів та процедур кредитування цієї групи клієнтів.

структура кредитного портфелю фізичних осіб  
за строками станом на 01.01.2011
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структура кредитного портфелю фізичних осіб  
за валютами станом на 01.01.2011
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Lending to individuals

The individuals’ loan portfolio could be characterized as highly liquid. In the structure of individuals’ loan portfolio 
consumer loans prevail. Crisis events stopped temporarily the trend of mortgage loans percentage increasing. 
Therefore, one of the Bank’s priorities in 2010 was the expansion of lending to individuals, and the amount of long-
term loans significantly exceeds that of short-term loans in the individuals’ loan portfolio. 

In the prospect of further development the Bank plans to enhance the credit support of individual customers, to 
expand the list of loan products, to launch new forms of lending, to review and to optimize existing terms, approaches 
and procedures of lending to this clients group.

 

structure of the individuals’ loan portfolio 
broken down by tenors as of 01.01.2011
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structure of the individuals’ loan portfolio 
broken down by currencies as of 01.01.2011
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міжнародні оПерації

Протягом 2010 року ПАТ «МІБ» розширював присутність на міжнародних фінансових ринках.
Було значно збільшено кількість банків-контрагентів та обсяги угод з ними на валютному, грошовому та фон-

довому ринках. 
Банк станом на кінець 2010 року встановив та підтримує стабільні кореспондентські відносини з провідним 

банками України та світу, серед яких The Bank of New York Mellon (США), Commerzbank AG, LBBW (Німеччина), 
ВАТ «Сбербанк Росії» (Росія), ВАТ «Промсвязьбанк» (Росія). 

Банк комплексно підтримував активну зовнішньоекономічну діяльність своїх клієнтів, надаючи їм  послуги, 
прийняті у міжнародній банківській практиці, зокрема:

 виконання доручень клієнтів щодо купівлі, продажу та обміну іноземної валюти; 
  міжнародні розрахунки, в тому числі всі види документарних операцій, прийняті в міжнародній практиці 
(акредитиви, гарантії, інкасо). 

Загальна кількість міжнародних платежів клієнтів Банку в іноземних валютах за рік значно зросла. При цьо-
му підвищилася якість, надійність та швидкість проведення розрахунків, їх обсяг. 

Про високу якість співробітництва Банку з іноземними банками-кореспондентами, зокрема, говорить отри-
маний від Commerzbank AG сертифікат, що за підсумками року засвідчив високу частку (понад 98% від загаль-
ної кількості) платежів через кореспондентський рахунок в цьому банку, які були здійснені Банком коректно і 
належним чином.

Виконання економіЧних норматиВіВ

Протягом 2010 року Банком підтримувався високий рівень ліквідності.
Економічні нормативи, встановлені Національним банком України, дотримувалися Банком протягом звітно-

го року в повному обсязі (не було допущено жодного порушення).
Станом на 1 січня 2011 року економічні нормативи Банку мали наступні значення, які значно перевищували 

нормативні величини.
Розмір регулятивного капіталу Банку (Н1) становив 125,7 млн. грн. (з урахуванням річних коригуючих про-

водок) при встановленому мінімальному розмірі регулятивного капіталу (Н1) 120 млн. грн.
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) склав 35,3% при встановленому нормативному значен-

ні не менше 10%. 
Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) склав 16,4% при встановленому 

нормативному значенні не менше 9%. 
Норматив миттєвої ліквідності (Н4) склав 119,8% при встановленому нормативному значенні не менше 

20%. 
Норматив поточної ліквідності (Н5) склав 144,2% при встановленому нормативному значенні не менше 

40%. 
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) склав 127,4% при встановленому нормативному значенні не 

менше 60%.
Банк також дотримувався нормативів кредитного ризику та лімітів відкритої валютної позиції.

internationaL transactions

In 2010 PJSC “IIB” expanded its presence at international financial markets. 
The number of counterparty banks and the volume of deals with them at forex, money and securities markets 

were significantly increased. 
As of the end of 2010 the Bank has established and maintains stable correspondent relations with leading banks 

of Ukraine and the world, including The Bank of New York Mellon (USA), Commerzbank AG, LBBW (Germany), OJSC 
“Sberbank of Russia” (Russia), OJSC “Promsvyazbank” (Russia). 

The Bank supported in the comprehensive way active foreign economic activities of its clients, rendering services 
which are generally accepted in the international banking practice, in particular:

  execution of clients’ orders for the purchase, sale and exchange of foreign currency;
  international settlements, including all types of documentary operations accepted in the international practice 
(letters of credit, letters of guarantee, collections). 

The total number of the Bank clients’ international payments in foreign currencies grew considerably during the 
year. At the same time the quality, the reliability and the speed of settlements, their volume were raised. 

The high quality of cooperation between the Bank and foreign correspondent banks is, in particular, confirmed 
with the certificate obtained from Commerzbank AG which evidenced, according to the results of 2010, a high 
percentage (over 98% of total number) of payments with correspondent account in this bank that were executed by 
the Bank correctly and properly.

Meeting nBu target ratios 

During 2010 the Bank maintained a high liquidity level. 
Economic standards (target ratios) set by the National Bank of Ukraine were complied with by the Bank in full 

during the reporting year (no violation occurred). 
As of January 01, 2011 the Bank’s ratios considerably exceeded target values   and were as follows. 
The Bank’s regulatory capital (H1) amounted to UAH 125,7 mln. (taking into account annual adjustment 

bookkeeping records) while the minimum amount of regulatory capital (H1) was UAH 120 mln.
The regulatory capital adequacy ratio (H2) made up 35,3% with the target level of at least 10%. 
The ratio of regulatory capital to total assets (H3) made up 16,4% with the target level of at least 9%. 
The instant liquidity ratio (N4) made up 119,8% at with the target level of at least 0%. 
The current liquidity ratio (N5) made up 144,2% with the target level of at least 40%. 
The short-term liquidity ratio (H6) made up 127,4% with the target level of at least 60%. 
The Bank met also credit risk target ratios and open currency position limits.
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корПоратиВна куЛьтура

Банк дотримується найвищих стандартів етики та професійної поведінки персоналу. Суспільство оцінює нас 
за вчинками та поведінкою наших співробітників, тому ми приділяємо багато уваги розвитку та втіленню в що-
денну діяльність Банку принципів нашої корпоративної культури. 

Банк підтримує здорове, безпечне та продуктивне робоче середовище, вільне від дискримінації чи утисків. 
Банк проводить відбір, найом, навчання, підвищення кваліфікації без дискримінації щодо расової приналеж-
ності, релігійних та політичних переконань, громадянства, віку, статі, фізичних вад чи інших факторів, що не 
впливають негативно на легітимні ділові інтереси Банку.

Банк затвердив внутрішні правила щодо протидії та запобігання відмиванню грошей, набутих злочинним 
чином, та фінансуванню тероризму. Виконання цих правил є суворо обов’язковим для всіх співробітників. 

Працівники Банку дуже велике значення надають збереженню конфіденційної інформації незалежно від 
її суті чи походження та дотримуються вимог, що встановлені законодавством України та внутрішніми доку-
ментами Банку щодо нерозголошення такої інформації, несучи відповідальність за дотримання банківської та 
комерційної таємниці. 

Працівники повинні уникати будь-яких дій, що викликають чи можуть викликати конфлікт власних інтересів 
з інтересами Банку.  Працівники не можуть мати жодних фінансових чи інших ділових відносин з клієнтами, по-
стачальниками чи конкурентами, що можуть завдати будь-якої шкоди Банку, в тому числі, його діловій репутації 
(зокрема, негативно вплинути на незалежність рішень, які повинні приймати працівники в інтересах Банку). Ми 
вважаємо, що всі рішення та діяльність персоналу повинні прийматись/ провадитись з максимальною вигодою 
для Банку. Наші співробітники докладають всіх зусиль для реалізації законних інтересів Банку.

Згідно з нашою корпоративною культурою персонал Банку не повинен вчиняти жодних дій – ні особисто, ні 
від імені Банку, – що суперечать вимогам чинного законодавства чи внутрішніх документів Банку і таким чином 
негативно впливають на його господарську діяльність і репутацію.

Корпоративна культура Банку передбачає ретельний контроль за достовірним і повним відображенням 
здійснених операцій в бухгалтерському обліку та розкриттям інформації про його діяльність у фінансовій звіт-
ності. Тому в Банку існує розвинута система внутрішніх облікових та операційних процедур контролю, включа-
ючи процедури та системи контролю щодо розкриття фінансової інформації.

Наш підхід до організації роботи полягає у провадженні чесних та добросовісних відносин з клієнтами, по-
стачальниками, конкурентами, державними органами та колегами. 

corporate cuLture

The Bank adheres to the highest standards of ethics and professional conduct of employees. The social environment 
evaluates us for our actions and the behavior of our employees, so we pay much attention to the development and 
the implementation of our corporate culture principles in daily Bank’s activities. 

The Bank maintains a healthy, safe and productive work environment free from discrimination or harassment. The 
Bank recruits, hires, trains, develops employees without discrimination based  on their race, religion, political beliefs, 
citizenship, age, sex, disability or other factors that do not affect negatively legitimate business interests of the Bank.

The Bank approved internal rules on the counteraction and the prevention of money laundering and terrorism 
financing. The implementation of these rules is strictly mandatory for all employees. 

The Bank’s employees attach a very high importance to preserve confidential information regardless of its nature 
or origin and meet requirements established by the legislation of Ukraine and Bank’s internal documents in relation 
to the disclosure of such information being responsible for keeping the banking and business secrecy. 

Employees should avoid any actions that cause or may cause a conflict of personal interests with the Bank’s 
interests. Employees shall not have any financial or other business relations with clients, suppliers or competitors 
that could cause any damage to the Bank, including its business reputation (particularly have negative impact on the 
independence of decisions employees should take in the Bank’s interests). We believe that all decisions and activities 
of employees should be taken/ carried out with a maximum benefit for the Bank. Our staff makes every effort to 
realize Bank’s legitimate interests.

In accordance with our corporate culture the Bank’s staff should not undertake any action – either personally or 
on behalf of the Bank – that contravenes requirements of the current legislation or the Bank’s internal regulations and 
thus affect adversely its business activities and reputation. 

The Bank’s corporate culture includes the diligent control over the reliable and complete reflection of fulfilled 
operations in its accounting and over the disclosure of information on its activities in its financial statements. Therefore, 
the Bank has a developed system of internal accounting and operational control procedures, including procedures 
and control systems related to the disclosure of financial information. 

Our approach to organizing the work consists in maintaining fair and honest relations with customers, suppliers, 
competitors, government authorities and colleagues. 
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уПраВЛіння риЗиками

Основою управління ризиками банку є ефективна система балансування ризиків та доходності у процесі 
виконання поточних завдань та досягнення стратегічних цілей Банку. Банк  здійснює заходи з управління на-
ступними ризиками: операційним, юридичним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним. 
Політика Банку щодо управління ризиками є консервативною та виваженою.

При управлінні операційним ризиком проводяться заходи щодо уникнення та мінімізації впливу технічних і 
технологічних помилок шляхом забезпечення сучасною технікою та передовими технологіями для здійснення 
банківських операцій, оперативного прийняття рішень при здійсненні платежів клієнтів Банку, своєчасного ви-
явлення та усунення недоліків корпоративного управління, систем внутрішнього контролю або інформаційних 
технологій. Банк на постійній основі вживає заходи щодо забезпечення адекватності інформаційних технологій 
і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і 
безперервності роботи.

При управлінні ризиком ліквідності Банк здійснює забезпечення своєчасного, повного та ефективного ви-
конання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами. Мінімізація ризику ліквідності 
забезпечується Банком за рахунок підтримання збалансованості між строками і сумами погашення активів та 
строками і сумами виконання зобов'язань Банку (при одночасному досягненні встановлених цілей щодо рен-
табельності Банку). Обов'язковим є проведення  постійного моніторингу згаданої збалансованості, а також нор-
мативів ліквідності Банку та їх дотримання.

Управління кредитним ризиком та його мінімізація здійснюється Банком за рахунок: 
  системи якісної оцінки та постійного моніторингу платоспроможності всіх категорій позичальників;
  отримання ліквідних застав та належного їх оформлення, страхування та оцінки забезпечення тощо;
  встановлення та контролю лімітів  кредитування, що встановлені для відділень Банку, та лімітів на кредитні 
операції з банками-контрагентами;
  системи контролю за якістю кредитного портфелю Банку та адекватного формування резервів для відшко-
дування можливих втрат за активними операціями (операціями з ЦП, кредитними операціями, інше);
  суворого дотримання нормативів кредитного ризику, встановлених НБУ;
  постійного вдосконалення стандартів кредитування.

При управлінні юридичним ризиком здійснюється постійне врахування вимог нормативно-правових актів 
у практичній діяльності Банку, впровадження системи заходів щодо суворого контролю за дотриманням ви-
мог чинного законодавства при здійсненні банківської діяльності, недопущення укладання угод із порушенням 
нормативних актів.

При управлінні валютним ризиком Банк з метою адекватної оцінки та моніторингу валютного ризику шля-
хом розрахунку величини можливих втрат VaR (Value at Risk) вирішує задачі з поточного управління ризиками: 
своєчасно відстежує рівень валютного ризику та вживає необхідні заходи щодо його мінімізації. Обов'язковим є 
проведення моніторингу встановлених НБУ лімітів відкритої валютної позиції та вжиття заходів щодо їх чіткого 
дотримання.

Управління процентним ризиком проводиться з метою забезпечення якісного керування прибутковістю 
Банку (в короткостроковій перспективі) та його економічною вартістю (в довгостроковій перспективі). Це до-
сягається шляхом проведення аналізу змін процентних ставок, встановлення, дотримання та моніторингу від-
повідних лімітів і адекватного реагування на зміни  умов фінансового ринку.

При управлінні ринковим ризиком проводиться аналіз (моніторинг) наявного або потенційного ризику для 
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів в портфелях Банку.

Загальний контроль за управлінням ризиками здійснюється Наглядовою радою Банку.
Відповідно до законодавства в Банку функціонують наступні комітети Правління Банку:

  Комітет з управління активами і пасивами;
  Кредитний комітет;
  Тарифний комітет.

Комітетами приймаються рішення щодо управління основними категоріями ризиків: ліквідності, кредитним, 
ринковим, валютним та процентним.

risk ManageMent

The basis of the Bank’s risk management is an effective system of balancing risk and profitability in the process 
of fulfilling the current tasks and achieving strategic objectives of the Bank. The Bank takes measures to manage 
following risks: operational, legal, currency, interest, market, liquidity and credit risks. The Bank’s risk management 
policy is conservative and balanced.

The operational risk management includes measures with regard to avoiding and minimizing the impact of 
technical and technological errors by means of providing with modern equipment and advanced technologies for 
banking operations, taking efficient decisions related to the payments execution of the Bank’s clients, detecting timely 
and removing shortcomings in the corporate governance, internal control systems or information technologies. On 
a regular basis the Bank takes measures to ensure the adequacy of information technologies and of the information 
treatment processes in terms of manageability, universality, reliability, controllability and continuity.

Managing the liquidity risk the Bank takes measures related to ensuring the timely, complete and efficient 
fulfillment of its debt and financial liabilities before all counterparties. Minimization of the liquidity risk is ensured 
by the Bank with maintaining a balance between maturities and amounts of its assets and liabilities (simultaneously 
achieving profitability targets). The permanent monitoring of the mentioned balance and liquidity standards (target 
ratios) as well as the compliance with them are compulsory.

The credit risk is managed and minimized by the Bank by means of: 
  the system of qualitative evaluation and permanent monitoring of the solvency of all borrowers categories; 
  the acceptance of liquid collaterals and their proper registration, insurance, appraisal etc.; 
  the establishment of and the control over lending limits for branches of the Bank and for credit transactions with 
other banks; 

  the control system over the quality of the Bank’s loan portfolio and over forming adequate provisions for loans 
impairment and other losses arising from active operations of the Bank (securities etc.); 

  the strict adherence to credit risk standards (target ratios) established by the NBU; 
  the permanent improvement of lending standards.

The legal risk management includes taking permanently into account legislation requirements in the Bank’s 
practical activities, implementing measures systems for the strict control over the compliance with these requirements, 
preventing the conclusion of agreements that violate regulator acts. 

With the purpose of evaluating adequately and monitoring the currency risk the Bank calculates the possible 
losses value VaR (Value at Risk) and solves current risk management tasks: monitors timely the currency risk level 
and takes necessary measures to minimize it. Monitoring open currency position limits set by the NBU and taking 
measures to comply strictly with them are mandatory.

The interest risk is managed to ensure the good-quality control over the Bank’s profitability (in short-term 
prospect) and its economic value (in long-term prospect). This is reached with analyzing changes in interest rates, 
establishing, complying with and monitoring respective limits and responding adequately to changes of financial 
market conditions. 

The market risk management includes the analysis (monitoring) of existing or potential risk for earnings and 
capital arising from unfavorable fluctuations in the value of securities held by the Bank.

The general control over the risk management is carried out by the Bank’s Supervisory Board.
According to the legislation, the Bank has following Management Board’s Committees:

  Assets and Liabilities Committee;
  Credit Committee;
  Tariff Committee.

The Committees make decisions on managing main categories of risks: liquidity, credit, market, currency and 
interest risk.
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ФінансоВі реЗуЛьтати діяЛьності

ПАТ «МІБ» підтвердив свою стабільність у 2010 році фінансовими результатами  своєї діяльності, що наведе-
ні нижче.

Відповідно до зростання обсягів операцій за звітний фінансовий рік Банком були отримані доходи в сумі 
85,3 млн. грн., що на 27,6 млн. грн. (на 48%) більше ніж у попередньому році. Загальна сума витрат у 2010 році 
склала 82,6 млн. грн.

У структурі доходів найбільшу частку складають проценті доходи – 82%; комісійні доходи складають 11%.
У структурі витрат найбільшу частку складають проценті витрати – 51%; адміністративні та інші операційні 

витрати складають 35%.
Основний обсяг процентних доходів – 93% (64,8 млн. грн.) – Банк отримав від кредитів, наданих суб’єктам 

підприємницької діяльності, що було пов’язано зі значним ростом кредитного портфелю Банку. 
Процентні витрати за 2010 рік були пов’язані переважно із залученням Банком строкових коштів у фізичних 

осіб: обсяг цих витрат склав 20,4 млн. грн. (50% від загальної суми процентних витрат). 
За 2010 рік чистий процентний дохід Банку зріс на 60% до 27,5 млн. грн., що є свідченням ефективної кре-

дитної політики.
Рівень чистого комісійного доходу практично не змінився в 2010 році порівняно з 2009 роком.
З витрат, понесених протягом 2010 року на формування резервів в загальній сумі 7,1 млн. грн. (на 3,2 млн. 

грн., або 82%, більше ніж за попередній рік), на резерви під заборгованість за кредитними операціями клієнтів 
припадало 6,9 млн. грн.

Зростання обсягів операцій за звітний фінансовий рік призвело до зростання адміністративних та інших 
операційних витрат порівняно з 2009 роком на 7,7 млн. грн. (36%) до позначки 29 млн. грн.

Чистий прибуток Банку за 2010 рік склав 2,7 млн.грн., що перевищує показник попереднього року.

financiaL perforMance

PJSC “IIB” confirmed its stability in 2010 with financial results of its activities which are stated below. 
According to the growth of operations volumes for the reporting financial year the Bank received the income 

amounting to UAH 85,3 mln. which is more than the previous year by UAH 27,6 mln. (48%). Total expenses in 2010 
amounted to UAH 82,6 mln. 

In the income structure interest income makes the biggest percentage which is 82%; the commission income 
percentage is 11%.

In the expense structure interest expense makes the biggest percentage which is 51%; the other operating and 
administrative expense percentage is 35%. 

The most of interest income – 93% (UAH 64,8 mln.) – was received by the Bank from loans granted to corporate 
customers, which was connected with a significant increase in the Bank’s loan portfolio. 

Interest expense in 2010 were mainly connected with the Bank attracting term deposits from individuals: the 
amount of these expense amounted to UAH 20,4 mln. (50% of total interest expense). 

The Bank’s net interest income increased in 2010 by 60% to UAH 27,5 mln., which evidences the efficiency of the 
Bank’s lending policy. 

The net commission income level was almost unchanged in 2010 compared to 2009. 
Provision expense for impairment of loans to customers amounted to UAH 6,9 mln. At the same time the total 

amount of provision expense in 2010 was equal to UAH 7,1 mln. (more than the previous year by UAH 3,2 mln., or 
82%).

The growth of operations volumes for the reporting financial year caused the increase in other operating and 
administrative expense compared to 2009 by UAH 7,7 mln. (36%) to UAH 29 mln.

The Bank’s net profit for 2010 amounted to UAH 2,7 mln., exceeding the figure of the previous year.



34

PJSC  “International Invest Bank”

ANNUAL REPORT 2010 35РІЧНИЙ ЗВІТ 2010

ПАТ  “Міжнародний Інвестиційний Банк”

ФінансоВа ЗВітність

Баланс станом на 01 січня 2011 року

актиВ 01.01.2011
млн. грн.

01.01.2010 
млн. грн.

1. Готівкові кошти 19,8 20,9

2. Кошти в НБУ 44,8 30,4

3. Кошти на коррахунках в інших банках 156,6 77,0

4. Міжбанківські кредити та депозити 66,6 31,5

5. Кредитний портфель 447,4 317,2

6. Портфель цінних паперів 6,0 5,9

7. Основні засоби та інвестиційна нерухомість 11,3 4,7

8. Нематеріальні активи 0,4 0,7

9. Інші активи 0,5 1,4

актиВ усьоГо 753,6 489,7

ПасиВ 01.01.2011
млн. грн.

01.01.2010
млн. грн.

Зобов’язання 

1. Кошти банків 105,1 71,6

2. Кошти клієнтів 518,5 308,1

3. Інші зобов’язання 2,7 1,8

4. Субординований борг 48,3 32,3

Усього зобов’язань 674,6 413,8

Власний капітал

5. Статутний капітал 75,8 75,8

6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2,7 0,1

7. Резервні та інші фонди 0,5 0

Усього власного капіталу 79,0 75,9

ПасиВ усьоГо 753,6 489,7

financiaL stateMents

statement of financial position as of 31 december 2010

assets 01.01.2011
uah mln. 

01.01.2010 
uah mln. 

1. Cash in hand 19,8 20,9

2. Cash at NBU accounts 44,8 30,4

3. Balances with current accounts in other banks 156,6 77,0

4. Interbank loans and deposits 66,6 31,5

5. Loans and advances to customers 447,4 317,2

6. Securities available for sale 6,0 5,9

7. Fixed assets and investment property 11,3 4,7

8. Intangible assets 0,4 0,7

9. Other assets 0,5 1,4

totaL assets 753,6 489,7

LiaBiLities and eQuity 01.01.2011
uah mln. 

01.01.2010
uah mln. 

Liabilities 

1. Due to other banks 105,1 71,6

2. Due to customers 518,5 308,1

3. Other liabilities 2,7 1,8

4. Subordinated debt 48,3 32,3

Total liabilities 674,6 413,8

equity

5. Share capital 75,8 75,8

6. Retained earnings (accumulated loss) 2,7 0,1

7. Revaluation and other reserve 0,5 0

Total equity 79,0 75,9

totaL LiaBiLities and eQuity 753,6 489,7
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Звіт про фінансові результати за 2010 рік

найменуВання статті 2010
млн. грн.

2009
млн. грн.

1. Чистий процентний дохід 27,5 17,2

     1.1. Процентний дохід 69,6 40,3

     1.2. Процентні витрати (42,1) (23,1)

2. Чистий комісійний дохід 9,3 10,0

     2.1. Комісійний дохід 12,4 15,8

     2.2. Комісійні витрати (3,1) (5,8)

3. Торговельний дохід 2,9 2,1

4. Інший дохід 0,4 (0,5)

5. Усього доходів 85,3 57,7

6. Адміністративні та інші операційні витрати (29,0) (21,3)

7. Відрахування в резерви (7,1) (3,9)

8. Прибуток (збиток) до оподаткування 4,0 3,6

9. Чистий прибуток(збиток) 2,7 2,5

icome statement for 2010

 naMe of the articLe 2010
uah mln. 

2009
uah mln. 

1. Net interest income 27,5 17,2

     1.1. Interest income 69,6 40,3

     1.2. Interest expenses (42,1) (23,1)

2. Net commission income 9,3 10,0

     2.1. Commission income 12,4 15,8

     2.2. Commission expenses (3,1) (5,8)

3. Net income from trading in securities and foreign currencies 2,9 2,1

4. Other operating income 0,4 (0,5)

5. Total income 85,3 57,7

6. Other operational and administrative expenses (29,0) (21,3)

7. Provision for impairment of loans and other losses (7,1) (3,9)

8. Profit (losses) before tax 4,0 3,6

9. Net profit (losses) 2,7 2,5
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ВисноВок неЗаЛежноГо аудитора

Акціонерам та керівництву
Публічного акціонерного товариства

«Міжнародний Інвестиційний Банк»

Ми провели аудиторську перевірку доданої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Між-
народний Інвестиційний Банк», м. Київ, Україна (надалі – Банк), що включає звіт про фінансовий стан на 31 груд-
ня 2010 року, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових 
коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні 
примітки. 

Відповідальність управлінського персоналу
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звіт-

ності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Відповідальність управ-
лінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно 
підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої ау-

диторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської пере-
вірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів 
у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцін-
ка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного пред-
ставлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит вклю-
чає також оцінку відповідності використаної облікової політики та прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок
На нашу думку, фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку 

станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену 
дату, у відповідності до МСФЗ.

Київ, 31 травня 2011 року
ТОВ «БДО»

independent auditor’s report

To Shareholders and Management
Public Joint-Stock Company

International Invest Bank

We have audited the accompanying financial statements of Public Joint-Stock Company International Invest 
Bank, Ukraine (the Bank) consisting of the statement of financial position as at 31 December 2010, statement of 
comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, a 
summary of significant accounting policies and other explanatory notes. 

Management’s responsibility
Management is responsible for preparation and fair presentation of the accompanying financial statements 

in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”). Management’s responsibility includes: 
designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of the 
financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error; selecting and applying 
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our 

audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements 
are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material aspects, the financial position of the Bank as at 

31 December 2010, and its financial results and cash flows for the year then ended in accordance with IFRS. 

Kyiv, 31 May 2011
BDO LLC
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контакти

Центральний офіс Банку:
Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16
тел.: +38(044) 351-79-00
факс: +38(044) 351-79-01

Відділення «Київська регіональна дирекція ПАТ «МІБ»
Україна, м. Київ, вул. Воровського, 9
тел.: +38(044) 593-97-39
факс.: +38(044) 593-97-43

Відділення «Вінницька регіональна дирекція ПАТ «МІБ»
Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 39
тел.: +38(0432) 50-79-50 
факс.: +38(0432) 50-79-56

contacts

The Bank’s Central office:
16, Lavrska str., Kyiv, Ukraine 
tel.: +38(044) 351-79-00
fax: +38(044) 351-79-01

Branch office “Kyiv regional directorate”
9, Vorovskoho str., Kyiv, Ukraine
tel.: +38(044) 593-97-39
fax: +38(044) 593-97-43

Branch office “Vinnytsya regional directorate”
39, Pyrohova str., Vinnytsya, Ukraine
tel.: +38(0432) 50-79-50 
fax: +38(0432) 50-79-56


