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Характер бізнесу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк)
спецiалiзується на наданнi послуг, якi вимагаються корпоративними клiєнтами та пов’язаними з ними
фiзичними особами (їх власниками, вищим керiвництвом, спiвробiтниками).
Банк пропонує клiєнтам широкий діапазон банкiвських послуг, таких як: розрахунково-касове
обслуговування юридичних та приватних осiб, вкладнi операцiї, кредитування корпоративних клiєнтiв
(поповнення оборотного капіталу, інвестиційні програми тощо), проведення документарних операцій,
казначейські операції (у т.ч. торгівля цінними паперами), кредити приватним особам, карткові
продукти, надання в оренду індивідуальних сейфів тощо.
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;
- формування продуктової лінійки з урахуванням інтересів клієнта.
Оскiльки Банк є частиною банкiвської системи України, то усi процеси, якi вiдбуваються в ній,
так чи iнакше впливають на дiяльнiсть Банку. Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть Банку, є
наступними:
нестабiльне полiтико-економiчне середовище України, ускладнене вiйськовим конфлiктом на
сходi України та анексiєю Кримського пiвострова;
ризик погiршення платоспроможностi клiєнтiв унаслiдок триваючої фiнансово-економiчної кризи,
посиленої обмежувальними заходами з протидії поширення короновірусної хвороби.
Опис зовнішнього середовища, у якому Банк здійснює свою діяльність, наведено в Примітці 2
до Фінансової звітності Банку за 2019 рік.
Упродовж звiтного перiоду не вiдбулися важливi подiї, якi мали значний вплив на дiяльнiсть
Банку.
Виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює управління поточною діяльністю Банку і
несе відповідальність за ефективність його роботи. Правління Банку з 2009 року очолює Голова –
Людвик К.А. Станом на 31 грудня 2019 року Правління Банку функціонує в наступному складі: Людвик
К.А., Курилець М.М., Білоконь Ю.М., Волков В.І.
Для представлення інтересів акціонерів, захисту їхніх прав та здійснення контролю за
діяльністю Правління у Банку діє Наглядова рада, яку з 2014 року очолює Голова – Сич В.А. Станом
на 31 грудня 2019 року Наглядова рада функціонує в наступному складі: Сич В.А., Коваленко Г.М.,
Амер О.В., Богачевська І.П.
Згiдно з органiзацiйною структурою Банку всi пiдроздiли пiдпорядковуються Головi Правлiння
або одному з трьох Заступникiв голови Правлiння, за винятком підрозділів контролю (управління
ризик-менеджменту, управління комплаєнсу, управління внутрішнього аудиту), які підпорядковуються
Наглядовій раді Банку. Головi Правлiння пiдпорядковуються структурнi пiдроздiли, що займаються
безпосередньо кредитуванням юридичних та фiзичних осiб, казначейство, частина пiдроздiлiв, що
забезпечують рiзноманiтну пiдтримку бiзнес-процесiв Банку (управлiння безпеки, вiддiл інформацiйних
технологiй, вiддiл управлiння персоналом, операцiйне управлiння, i т.i.). Одному з Заступникiв голови
Правлiння пiдпорядковуються структурнi пiдроздiлi, якi виконують контролюючi функцiї: вiддiл
фiнансового монiторингу та управлiння комплаєнсу. Iншому Заступнику голови Правлiння
пiдпорядковуються всi вiддiлення по регiонах України та вiддiл, який здiйснює координацiю їх
дiяльностi, декiлька пiдроздiлiв, якi безпосередньо взаємодiють з клiєнтами - фiзичними особами та
надають їм рiзноманiтнi банкiвськi послуги - депозити, обслуговування рахункiв, картковi продукти,
переказ грошей. Ще одному Заступнику голови Правлiння пiдпорядковуються пiдроздiли, якi
забезпечують дiяльнiсть Банку в цiлому: юридичне управлiння, адмiнiстративний, загальний вiддiли i
т.i.
Для прийняття стратегiчно-тактичних рiшень та подальшого контролю за їх виконанням
функцiонують наступні постiйно дiючi колегiальнi органи: Кредитний комiтет; Тарифний комiтет;
Комiтет з управлiння активами i пасивами; Бюджетний комiтет; Комітет з управління інформаційною
безпекою; Комітет з обслуговування публічних осіб.
Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей
Цілі та стратегічні плани Банку наведені в Примітці 1 до Фінансової звітності Банку за 2019 рік.
Збiльшувати свою вартість як універсальної фiнансової установи Банк планує шляхом нарощування
ресурсної бази, зростання власного капіталу, пiдвищення рiвня доходiв i зниження ризикованостi
операцiй.
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Першочергову запоруку реалiзацiї цих планів Банк бачить у подальшій розбудові міцної та
стійкої бізнес-моделі, підтримці високого рівня прибутковості з контрольованою ціною ризику.
Задля досягнення своїх цілей Банк буде концентруватись на збалансованому розвитку у тих
сегментах бізнесу, що відповідають бізнес-моделі Банку.
Основними напрямами розвитку Банку є, зокрема:
активність на фондовому ринку України, а також на міжбанківському ресурсному та валютному
ринках;
зростання частки комісійних та торговельних доходів у структурі доходів Банку.
Основним критерієм вимірювання успіху та оцінювання досягнень Банк вважає величину
показників прибутковості в умовах прийнятності рівня ризиків (профілю ризику), контрольованості
ризик-апетиту, дотримання нормативів, установлених Національним банком України, та інших вимог
законодавства України.
Суттєвих змін у цілях та досягненнях Банку протягом 2019 року не було.
Ресурси, ризики та відносини
Станом на 01.01.2020 розмір статутного капіталу Банку cтановив 334 млн. грн., а
регулятивного капіталу – 431 млн. грн. Протягом останніх років увесь прибуток Банку спрямовувався
до його статутного капіталу (у 2019 році статутний капітал у такий спосіб було збільшено на 60 млн.
грн., або на 22%). Дивіденди не виплачувалися акціонерам жодного разу за всю історію діяльності
Банку. У структурі регулятивного капіталу питома вага капіталу першого рівня становила 80% (на 19
процентних пунктів більше порівняно з 01.01.2019).
Найбiльшу питому вагу в структурi ресурсiв Банку займають кошти клієнтів. Ці кошти є базою
комфортного рівня ліквідності банку як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишкова ліквідність Банку
зберігається на кореспондентських рахунках в іноземних банках з інвестиційним класом та
розміщується в ліквідних інструментах НБУ та Міністерства фінансів України (депозитні сертифікати
НБУ та ОВДП).
Найважливішим ресурсом Банку є його співробітники. Станом на 31.12.2019 середньооблiкова
чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Банку дорiвнювала 249 осіб. Одним iз принципiв
роботи Банку є професiоналiзм, тому квалiфiкацiйному рiвню і розвитку працiвникiв придiляється
багато уваги. Банк ретельно ставиться до регулярної участі своїх працівників в навчальних заходах
(внутрішніх та зовнішніх) за напрямами дiяльностi Банку.
Система управлiння ризиками Банку розроблена на пiдставi мiжнародних норм та стандартів з
урахуванням вимог НБУ, базується на досвiдi розвинутих фiнансових ринкiв та пройшла адаптацiю на
українському ринку. Вона охоплює всi основнi функцiї з виявлення, вимірювання, моніторингу,
контролю, пом'якшення ризиків та звітування щодо них. У своїй дiяльностi Банк видiляє наступнi
категорiї ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик банківської книги, ринковi
ризики, операцiйний ризик, комплаєнс-ризик. Загальний підхід Банку щодо управління ризиками
залишався обережним. Основною метою управління ризиками, як складовою частиною процесу
управління Банком, є забезпечення стійкого розвитку Банку в рамках розробленої стратегії,
проведення зваженої управлінської політики, яка мінімізує фінансові втрати. Виконання даної мети
досягається шляхом:
уникання Банком у своїй діяльності надмірних ризиків;
підтримання та вдосконалення системи управління ризиками, забезпечення швидкого та
адекватного реагування, направленого на мінімізацію можливих негативних наслідків;
виявлення, оцінки ризиків і визначення їхнього прийнятного рівня;
постійного моніторингу і контролю рівня ризиків, проведення роботи щодо їх мінімізації;
формування адекватного портфеля активів і пасивів Банку;
оптимізації співвідношення ризиків та фінансового результату по всіх напрямах діяльності Банку;
забезпечення нормального функціонування Банку в кризових ситуаціях;
впровадження поміркованої та виваженої політики управління банківськими процесами;
недопущення довготривалого знаходження Банку під надмірним ризиком.
Суттєвих змін у рівнях вищезазначених ризиків та в підходах Банку до управління ними
протягом звітного періоду не було.
Акціонери Банку мають право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями,
вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права й інтереси інших осіб. В
свою чергу, Банк гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної
інформації про свій фінансово-господарський стан. Відносини Банку з акціонерами будуються з
дотриманням принципів взаємодії, прозорості, ефективного управління та контролю, соціальної
відповідальності і дотримання законів, що дає акціонерам змогу приймати виважені рішення.
Банк у 2019 році дотримувався вимог, встановлених законом України «Про банки і банківську
діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо операцій із
пов'язаними із банком особами. Обсяг активних операцій Банку з пов´язаними особами був
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