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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Фiленкова Зоя Юрiївна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
23.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

36061927 

4. Місцезнаходження 

Київська, Шевченкiвський, 01004, мiсто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, примiщення 

51 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044-2774709, 044-2774709 

6. Електронна поштова адреса 

bank@europrombank.kiev.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку № 80  
  

26.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.europrombank.kiev.ua 

в мережі 

Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 
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18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Враховуючи вiдсутнiсть вiдповiдних операцiй та iнформацiї, не заповненi: Iнформацiя про 

органи управлiння емiтента, т.я. ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є акцiонерним товариством; 3. 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - Банк не приймав участi у 

створеннi юридичних осiб; 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада 

корпоративного секретаря в ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" вiдсутня; 5. Iнформацiя про рейтингове 

агентство; 10. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди у 2017 роцi не виплачувались; 12. п.2) 

iнформацiя про облiгацiї емiтента; 12. п.3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом; 12. п.4) iнформацiя про похiднi цiннi папери; 12 п.5) iнформацiя про викуп власних 

акцiй протягом звiтного перiоду; 14. п.2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв - ПАТ 

"ЄВРОПРОМБАНК" здiйснює банкiвську дiяльнiсть; 14. п.4) iнформацiя про обсяги 
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виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 14. п.5) iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води;14.п.6-8) Банком не приймались рiшення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 15. Iнформацiя 

про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери не випускались; 18. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; 19. п.п.1), 2), 3), 4), 5) - iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття; 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником 

строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; 21. 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 

активiв; ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не є емiтентом ФОН, тому вiдсутня така iнформацiя: 23. 

Основнi вiдомостi про ФОН; 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 25. Iiнформацiя 

про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; 27. 

Правила ФОН; 28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не є 

приватним акцiонерним товариством; 32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта) -ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв; 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання забов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва) - ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не є емiтентом цiльових облiгацiй. 

В текстi звiту ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК" iменується також ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", Банк або емiтент. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 436614 

3. Дата проведення державної реєстрації 

12.08.2008 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

200000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

51 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

Не заповнюється, т.я. Банк є акцiонерним товариством. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32006123501026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

334851 

6) поточний рахунок 

16008804559139 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвских послуг, визначених частиною третьою статтi 

47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 
246 15.11.2011 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Банкiвська лiцензiя є безстроковою, тому немає 

прогнозiв щодо продовження термiну її дiї. Дiя 

лiцензiї може бути зупинена за рiшенням 

Нацiонального банку України при невиконаннi 

(недотриманнi) банком обов'язкових вимог 

чинного законодавства України, нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України 

щодо надання банкiвських послуг. 

  

Здiйснення валютних операцiй 246-5 04.11.2016 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Генеральна лiцензiя, видана 15.11.2011 № 246, 

замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-2 вiд 

12.07.2013 у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження 

банку. 

Генеральна лiцензiя, видана 12.07.2013 № 246-2, 

замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-3 вiд 

23.09.2013 у зв'язку з розширенням перелiку 

валютних операцiй, який було доповнено правом 

залучення, розмiщення та торгiвлi банкiвськими 

металами. 

Генеральна лiцензiя, видана 23.09.2013 № 246-3, 

замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-4 вiд 

23.03.2015 у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження 

банку. 

Генеральна лiцензiя, видана 23.03.2015 № 246-4 

замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-5 вiд 

04.11.2016 у зв'язку iз виключенням з бланку 

лiзензiї мiсцезнаходження банку. 

Генеральна лiцензiя є безстроковою, тому немає 

прогнозiв щодо продовження термiну її дiї. Дiя 

лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ при 

невиконаннi (недотриманнi) банком обов'язкових 

вимог чинного законодавства, нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України 

щодо здiйснення валютних операцiй. 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
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кількості) 

Орлова Наталiя Вiкторiвна 21.8885 

Орлова Ольга Олександрiвна 49.9225 

Орлов Володимир Олександрович 27.0635 

Кольцов Олександр Миколайович 0.0000 

Каминiна Iрина Дмитрiвна 1.1255 

Усього 100.0000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Член Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Басацька Свiтлана Станiславiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ПК "Збагачувач", директор з фiнансiв. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв 

9) Опис 

Член Спостережної Ради має право: 1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради; 2) 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх 

функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї; 3) вимагати 

скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку; 4) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку. Член Спостережної Ради зобов'язаний: 1) дiяти 

в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну 

Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку; 4) особисто або через представника, 

повноваження якого пiдтверджуються в установленому законодавством порядку, брати участь у 

чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Спостережної Ради; 5) завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної Ради; 6) 

дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної 
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Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, члену Спостережної ради 

Басацькiй Свiтланi Станiславiвнi Банком не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Попереднi посади: директор з фiнансiв ТОВ "Паливна Компанiя 

"Iндустрiал груп", директор з фiнансiв ТОВ "Донецьквуглезбагачення". В теперiшнiй час є 

фiнансовим директором ТОВ "Промислова компанiя "Збагачувач", мiсцезнаходження 

пiдприємства: м. Київ, вул. пр- кт 40 рiччя Жовтня, буд. 100\2. Згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних не надано. 

До складу Спостережної ради обрана 02.12.2013 . У зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькостi 

членiв Спостережної ради вiдповiдно до змiн у законодавствi, Басацька С.С. переобрана членом 

Спостережної ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 25.07.2015 р. на строк 3 

роки.20.04.2017 Загальними зборами акцiонерiв Банку переобрана у зв'язку iз переобранням 

усього складу Спостережної ради на строк до наступних рiчних загальних зборiв. 07.12.2017 

Загальними зборами акцiонерiв Банку переобрана у зв'язку iз переобранням усього складу 

Спостережної ради.  

Є представником акцiонера Банку Орлової Наталiї Вiкторiвни. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Орлов Володимир Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Iстек", генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Член Спостережної Ради має право: 1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради; 2) 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх 

функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї; 3) вимагати 

скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку; 4) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку. Член Спостережної Ради зобов'язаний: 1) дiяти 

в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну 
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Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку; 4) особисто або через представника, 

повноваження якого пiдтверджуються в установленому законодавством порядку, брати участь у 

чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Спостережної Ради; 5) завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної Ради; 6) 

дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної 

Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Протягом 

звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Обраний членом Спостережної ради 02.12.2013 р. У зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькостi 

членiв Спостережної ради вiдповiдно до змiн у законодавствi, Орлов В.О. переобраний членом 

Спостережної ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 25.07.2015 р. на строк 3 роки. 

20.04.2017 Загальними зборами акцiонерiв Банку переобраний у зв'язку iз переобранням усього 

складу Спостережної ради на строк до наступних рiчних загальних зборiв. 07.12.2017 Загальними 

зборами акцiонерiв Банку переобраний у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної 

ради.  

Є акцiонером Банку. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Храмих Олена Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Голова Ревiзiйної комiсiї Банку: - контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти зовнiшнiх та 

внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв; - вносить на 

Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, 
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вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i стабiльностi Банку та 

захисту iнтересiв клiєнтiв. Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком 

вказанiй посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Попереднi посади: директор з економiки в ТОВ "Паливна компанiя "Iндустрiал 

груп", директор з економiки в ТОВ "Донецьвуглезбагачення . В теперiшнiй час є директором з 

економiки в ТОВ "ПК "Збагачувач". Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 

надано. 

Храмих О.В. була обрана на посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 25.06.2011 

р. строком на три роки. Рiшенням Загальних зборiв вiд 06.12.2014 р. Храмих О.В. переобрана на 

цю посаду на три роки. Рiшенням Загальних зборiв вiд 07.12.2017 переобрана на новий строк у 

зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Семко Валентина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", член Ревiзiйної комiсiї 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї Банку: - контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти зовнiшнiх та 

внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв; - вносить на 

Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i стабiльностi Банку та 

захисту iнтересiв клiєнтiв. Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком 

вказанiй посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ "ЕНЕРГОIМПЕКС", в теперiшнiй час 

не працює. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Семко В.М. займала 

посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" з 25.06.2011 р. Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв банку вiд 06.12.2014 р. переобрана на цю посаду. Рiшенням Загальних зборiв вiд 

07.12.2017 переобрана на новий строк у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Войтух Олександр Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ПК "Збагачувач", начальник юридичного вiддiлу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї Банку: - контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти зовнiшнiх та 

внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв; - вносить на 

Загальнi збори акцiонерiв Банку або Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Банку, якi стосуються безпеки i стабiльностi Банку та 

захисту iнтересiв клiєнтiв. Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком 

вказанiй посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: помiчника-консультанта народного 

депутата України; заступника начальника юридичного вiддiлу ТОВ «ПК «Iндустрiал груп». В 

теперiшнiй час є начальником юридичного вiддiлу ТОВ "ПК "Збагачувач", мiсцезнаходження 

м.Київ, пр. 40-рiччя Жовтня, 100/2. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 

надано.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Фiленкова Зоя Юрiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



12 

 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", заступник голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.04.2017 до 04 квiтня 2018 року 

9) Опис 

Голова Правлiння Банку: - здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку, органiзовує його 

роботу i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння завдань; -

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, Спостережної ради Банку та 

Правлiння Банку, вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України; -скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та 

головує на них; -подає Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо персонального складу 

Правлiння, призначення на посаду i звiльнення з посади заступникiв голови Правлiння та iнших 

членiв Правлiння; -розподiляє обов'язки мiж з членами Правлiння, визначає їх функцiональнi 

повноваження; -без довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляє iнтереси Банку в усiх установах та 

органiзацiях як в Українi, так i за її межами; -видає довiреностi вiд iменi Банку; -вчиняє вiд iменi 

Банку правочини та здiйснює всi юридично значимi дiї, пiдписує будь-якi договори (угоди, 

контракти) та iншi документи (правочини) в межах своєї компетенцiї; -пiдписує вiд iменi Банку 

(роботодавця) колективний договiр; -розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до 

законодавства України, Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку та Спостережної 

ради Банку; -пiдписує позовнi заяви вiд iменi Банку; -видає накази та розпорядження у межах своєї 

компетанцiї, дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку; -наймає, 

призначає на посади та звiльняє працiвникiв Банку, встановлює посадовi оклади, надбавки, 

застосовує заходи матерiального заохочення працiвникiв, у разi потреби притягує їх до 

дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; -забезпечує розробку та затверджує правила 

внутрiшнього трудового розпорядку, а також забезпечує дотримання цих правил працiвниками 

Банку. 

Оплата працi голови Правлiння здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй 

формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади директора фiлiї «Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк 

у м.Луганськ», керуючого Луганським вiддiленням №1 ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», 

начальника Луганського регiонального управлiння ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», 

заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника 

голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК, виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК». 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiтiна Нiна Венiамiнiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 
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1964 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", радник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Голова Спостережної ради: - керує та органiзовує роботу Спостережної ради; - головує на 

засiданнях Спостережної ради, органiзую ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; - готує 

доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради. Голова 

Спостережної Ради має право: 1) брати участь у засiданнях Правлiння Банку; 

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання 

своїх функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї; 3) вимагати 

скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку; 4) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку. Голова Спостережної Ради зобов'язана: 1) дiяти 

в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну 

Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку; 4) особисто або через представника, 

повноваження якого пiдтверджуються в установленому законодавством порядку, брати участь у 

чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Спостережної Ради; 5) завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної Ради; 6) 

дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної 

Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Попереднi 

посади протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного 

бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння ПАТ "Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ", 

радник голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр винагороди 

встановлений трудовим договором. Винагорода у натуральнiй формi не передбачена i не 

виплачувалась. 

Обрана головою Спостережної ради 02.12.2013 р. строком на три роки. У зв’язку iз необхiднiстю 

збiльшення кiлькостi членiв Спостережної ради вiдповiдно до змiн у законодавствi, Мiтiна Н.В. 

переобрана головою Спостережної ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 

25.07.2015 р. на строк 3 роки. 20.04.2017 Загальними зборами акцiонерiв Банку переобрана у 

зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної ради на строк до наступних рiчних загальних 

зборiв. 

07.12.2017 переобрана у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної ради. 

Є представником акцiонера Банку Орлової Ольги Олександрiвни. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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1) посада* 

Заступник Голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", в.о. головного бухгалтера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мельник Андрiй Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор Департаменту корпоративного бiзнесу в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.05.2017 до 04 квiтня 2018 

9) Опис 

Як заступник Голови Правлiння, член Правлiння здiйснював свою дiяльнiсть в межах компетенцiї, 

визначеної чинним законодавством України, Статутом банку, Положенням про Правлiння банку, 

посадовою iнструкцiєю або рiшеннями Правлiння. 

З 28 грудня 2017 року тимчасово виконує обов’язки головного бухгалтера Банку. 

Оплата працi здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi винагорода 

не виплачувалась. 

Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: 

головного фахiвця Управлiння валютного контролю та мiжнародних розрахункiв ПАТ 

«ФIДОБАНК», головного економiста вiддiлу контролю управлiння пiдтримки казначейських та 

валютних операцiй ГОУ ПАТ «ФIДОКОМБАНК», заступника начальника вiддiлу валютного 

контролю експортно-iмпортних операцiй АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника вiддiлу 

обслуговування юридичних осiб Центрального вiддiлення АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого 

спецiалiста групи з контролю за iмпортними та неторговельними операцiями клiєнтiв Управлiння 

з валютного контролю Департаменту операцiйного управлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛБАНК», 

заступника начальника, начальника вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв, директора 

Департаменту корпоративного бiзнесу в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щербак Сергiй Павлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 
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4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вмща 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнженер Центрального мiжрегiонального вiддiлу технiчного нагляду та забезпечення дiяльностi 

Генеральної дирекцiї Державної кримiнально-виконавчої служби України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Член Спостережної Ради має право: 1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради; 2) 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх 

функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї; 3) вимагати 

скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку; 4) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку. Член Спостережної Ради зобов'язаний: 1) дiяти 

в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну 

Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку; 4) особисто або через представника, 

повноваження якого пiдтверджуються в установленому законодавством порядку, брати участь у 

чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Спостережної Ради; 5) завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної Ради; 6) 

дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної 

Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Протягом 

звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, Банком вказанiй посадовiй особi не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: провiдний бухгалтер Департаменту забезпечення 

дiяльностi Державної кримiнально-виконавчої служби України, провiдний iнженер Захiдного 

мiжрегiонального вiддiлу технiчного нагляду та забезпечення дiяльностi, iнженер Центрального 

мiжрегiонального вiддiлу технiчного нагляду та забезпечення дiяльностi Генеральної дирекцiї 

Державної кримiнально-виконавчої служби України. 

Є незалежним членом Спостережної ради (незалежним директором). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Федорущенко Ольга Михайлiвна 
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3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Пенсiонер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Член Спостережної Ради має право: 1) брати участь у засiданнях Спостережної Ради; 2) 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх 

функцiй, в тому числi знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї; 3) вимагати 

скликання позачергового засiдання Спостережної Ради Банку; 4) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Спостережної Ради Банку. Член Спостережної Ради зобов'язаний: 1) дiяти 

в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну 

Раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та Спостережною Радою Банку; 4) особисто або через представника, 

повноваження якого пiдтверджуються в установленому законодавством порядку, брати участь у 

чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Спостережної Ради; 5) завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Спостережної Ради; 6) 

дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 7) не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної 

Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

Спостережнiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, члену Спостережної ради 

Федорущенко О.М. Банком не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. З 2009 року є пенсiонером. 

Є незалежним членом Спостережної ради (незалежним директором). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зелена Оксана Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 
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4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник Вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.10.2017 До 04 квiтня 2018 року 

9) Опис 

Як член Правлiння здiйснювала свою дiяльнiсть в межах компетенцiї, визначеної чинним 

законодавством України, Статутом банку, Положенням про Правлiння банку, посадовою 

iнструкцiєю або рiшеннями Правлiння. 

Оплата працi здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi винагорода 

не виплачувалась. 

Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: начальника вiддiлу управлiння ресурсною 

позицiєю банку казначейства ПАТ «АБ «Експрес-Банк», заступника начальника вiддiлу 

фiнансових ризикiв управлiння ризик-контролю департаменту ризик-менеджменту ПАТ АКБ 

«Новий»; начальника Вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

Спостережної 

ради 

Орлов Володимир 

Олександрович 
- 54127 27.0635 54127 0 0 0 

Усього 54127 27.0635 54127 0 0 0 
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Орлова Ольга Олександрiвна 99845 49.9225 99845 0 

Орлов Володимир Олександрович 54127 27.0635 54127 0 

Орлова Наталiя Вiкторiвна 43777 21.8885 43777 0 

Усього 197749 98.8745 197749 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
20.04.2017 

Кворум 

зборів** 
98.4476 

Опис 

Перелiк питань що розглядались на чергових Загальних зборах акцiонерiв банку: 

1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2.Затвердження звiту Спостережної ради Банку за 2016 рiк. 

3.Затвердження звiту Правлiння Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку у 2016 роцi. 

4.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Банку про перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку за 2016 рiк. 

5.Затвердження рiчних результатiв (рiчного звiту) дiяльностi Банку за 2016 рiк. 

6.Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 

7.Покриття збиткiв та розподiл прибутку за 2016 рiк. 

8.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради Банку. 

9.Встановлення кiлькiсного складу Спостережної ради Банку. 

10. Обрання членiв Спостережної ради Банку. 

11.Обрання Голови Спостережної ради Банку. 

12.Затвердження умов трудових договорiв та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Спостережної ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цих договорiв вiд iменi Банку. 

Рiчнi Загальнi збори були проведенi на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 

за рiшенням Спостережної ради банку вiд 03 березня 2017 року.  

За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб - голови комiсiї Бобнiхової Галини 

Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни. 

2. Роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звiтному перiодi визнати задовiльною, звiт 

Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рiк затвердити.  

3. Роботу Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звiтному перiодi визнати задовiльною, звiт 

Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку у 2016 роцi 

затвердити. 

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рiк затвердити. 

5. Рiчнi результати (рiчний звiт) дiяльностi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рiк затвердити. 

6. Заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту – аудиторської фiрми ТОВ 

«Аудиторська фiрма «РАДА Лтд» затвердити: розробити та затвердити внутрiшнi документи банку з 

питань комплаєнс, основнi принципи та порядок управлiння комплаєнс-ризиками в банку, призначити 

вiдповiдальну особу, яка виконуватиме функцiї комплаєнс; переглянути та доопрацювати внутрiшнi 

документи банку з урахуванням змiн у законодавствi; у внутрiшнiх документах банку передбачити 

процедури системи внутрiшнього контролю; посилити процедури внутрiшнього контролю в частинi 

контролю за ризиком активних операцiй.  

7. -1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Банку у 2016 роцi вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв у сумi 76100916,36 гривень (Сiмдесят шiсть мiльйонiв сто тисяч дев’ятсот 

шiстнадцять гривень 36 копiйок). 

-2. Покрити частину збиткiв у сумi 2249524,05 гривень (Два мiльйони двiстi сорок дев’ять тисяч 

п’ятсот двадцять чотири гривнi 05 копiйок) за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. У 

зв’язку iз вiдсутнiстю джерел для покриття решти збиткiв, питання про визначення порядку покриття 

збиткiв у сумi 73851392,31 (Сiмдесят три мiльйони вiсiмсот п’ятдесят одна тисяча триста дев’яносто 

двi гривнi 31 копiйка) винести на розгляд чергових Загальних зборiв у 2018 роцi. 

-3. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2016 роцi не здiйснювати 

нарахування та виплату дивiдендiв, а також вiдрахування до резервного фонд. 

8. Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiної Нiни 

Венiамiнiвни, членiв Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира 

Олександровича, Басацької Свiтлани Станiславiвни, Бруєва Ярослава Павловича з моменту прийняття 

рiшення Загальними зборами Банку. 

9.Встановити кiлькiсний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 5 (п’ять) осiб. 

10.Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» строком до наступних рiчних 
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Загальних зборiв акцiонерiв: Орлова Володимира Олександровича - акцiонера, Мiтiну Нiну 

Венiамiнiвну – представника акцiонера Орлової Ольги Олександрiвни, Басацьку Свiтлану 

Станiславiвну – представника акцiонера Орлової Наталiї Вiкторiвни, Бруєва Ярослава Павловича – 

незалежного члена Спостережної ради, Яковенко Ольгу Миколаївну – незалежного члена 

Спостережної ради. 

11.Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiну Нiну Венiамiнiвну. 

12.- 1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради, i 

умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi з членами обраної Спостережної ради.  

-2. Уповноважити голову Правлiння Фiленкову Зою Юрiївну пiдписати вiд iменi банку трудовий 

договiр з Головою Спостережної ради банку та цивiльно-правовi договори з членами Спостережної 

ради банку, якi укласти з 20.04.2017.  

-3. Визначити, що з дня укладення договорiв обранi особи починають фактичне виконання посадових 

обов’язкiв у повному обсязi. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
27.07.2017 

Кворум 

зборів** 
98.8745 

Опис 

Перелiк питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акцiонерiв банку:  

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.  

2. Збiльшення статутного капiталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (iз зазначенням 

перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).  

4. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», якому надаються 

повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного 

товариства. 

5. Визначення за потреби уповноважених осiб ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», яким надаються 

повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного 

товариства. 

6. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку проведенi за рiшенням Спостережної ради Банку вiд 

12.06.2017. 

За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб, у складi: голови комiсiї Бобнiхової 

Галини Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни. 

2. Збiльшити розмiр статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на 150 000 000,00 гривень (Сто п'ятдесят мiльйонiв 

гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у 

кiлькостi 150 000 штук iснуючої номiнальної вартостi, рiвної 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 

копiйок) кожна, за рахунок додаткових внескiв. 

3. - 1.Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в кiлькостi 150 000 (Сто п'ятдесят 

тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 

копiйок). 

-2.Приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» здiйснити шляхом безпосередньої пропозицiї акцiй акцiонерам 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», що 

є акцiонерами станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом 

приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 27.07.2017, а також фiзичнiй особi Орловiй Крiстiнi 

Андрiївнi. 

-3.Приватне розмiщення акцiй провести з наданням акцiонерам переважного права на придбання 
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акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону 

України «Про акцiонернi товариства». 

-4.Надання акцiонерами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого переважного 

права, умовами розмiщення не передбачено. 

4. - 1. Визначити уповноваженими органами з розмiщення акцiй Правлiння та Спостережну раду 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 

- 2.Правлiнню ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надати повноваження щодо: 

-Внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

-Прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими 

власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

-Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

-Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

-Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

-Письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 

акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

-3.Спостережнiй радi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надати повноваження щодо: 

-Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

Повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй Правлiнням ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 

розмiщення акцiй. 

5. -1. Визначити уповноваженою особою з розмiщення акцiй - голову Правлiння ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК», а у разi її вiдсутностi – виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК». 

-2.Уповноваженiй особi надати повноваження по проведенню дiй щодо: 

- забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 

прийнято рiшення про розмiщення; 

- забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 

- здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення 

викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

6. -1. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», яке оформити та викласти в окремому 

Додатку №1 до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 27.07.2017. 

-2.Уповноважити головуючого i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» пiдписати Рiшення 

про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» вiд 27.07.2017). 

 

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
07.12.2017 

Кворум 

зборів** 
98.8745 

Опис 

Перелiк питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акцiонерiв банку:  

1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. 

3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК».  
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4. Встановлення кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

5. Обрання членiв Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

6. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».  

7. Затвердження умов трудових договорiв та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цих договорiв вiд iменi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК». 

9. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих 

договорiв вiд iменi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

11. Затвердження Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку проведенi за рiшенням Спостережної ради Банку вiд 

24.10.2017. 

За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 

1.Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб, у складi: голови комiсiї Бобнiхової 

Галини Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни. 

2. -1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

-2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».  

-3. Уповноважити Голову Правлiння банку Фiленкову З.Ю. пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та 

доручити здiйснювати усi дiї, пов’язанi з погодженням та державною реєстрацiєю нової редакцiї 

Статуту Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3. Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiної Нiни 

Венiамiнiвни, членiв Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира 

Олександровича, Басацької Свiтлани Станiславiвни, Бруєва Ярослава Павловича, Яковенко Ольги 

Миколаївни з моменту прийняття рiшення Загальними зборами банку. 

4. Встановити кiлькiсний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 5 (п’ять) осiб. 

5. Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» строком до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв: Орлова Володимира Олександровича - акцiонера, Мiтiну Нiну 

Венiамiнiвну – представника акцiонера Орлової Ольги Олександрiвни, Басацьку Свiтлану 

Станiславiвну – представника акцiонера Орлової Наталiї Вiкторiвни, Федорущенко Ольгу Михайлiвну 

– незалежного члена Спостережної ради, Щербака Сергiя Павловича – незалежного члена 

Спостережної ради. 

6. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiну Нiну Венiамiнiвну. 

7. -1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК», i умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi з членами обраної 

Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».  

-2. Уповноважити Голову Правлiння Фiленкову Зою Юрiївну пiдписати вiд iменi ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» трудовий договiр з Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та 

цивiльно-правовi договори з членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», якi укласти з 

07.12.2017.  

-3. Визначити, що з дня укладення договорiв обранi особи починають фактичне виконання посадових 

обов’язкiв у повному обсязi. 

8. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Храмих Олени 

Вiкторiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Войтуха Олександра Михайловича, 

Семко Валентини Миколаївни. 

9.- 1. Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у кiлькостi трьох осiб строком на три роки 

у складi: Храмих Олени Вiкторiвни, Войтуха Олександра Михайловича, Семко Валентини 

Миколаївни. 

-2. Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» обрати Храмих Олену Вiкторiвну. 

10. -1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

-2. Уповноважити Голову Правлiння Фiленкову Зою Юрiївну пiдписати вiд iменi ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» цивiльно-правовi договори з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК», якi укласти з 07.12.2017. 

11.Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 
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* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Київська д/н Київ вул.Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АД 034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044 277 50 00 

Факс 044 277 50 01 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис 

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

Емiтент користується послугами з включення акцiй до бiржового 

списку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Київська д/н мiсто Київ вул.Нижнiй вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон 044 3777265 

Факс д/н 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис 
Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

Емiтент користується послугами депозитарiю цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя 

"Аваль" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32440628 

Місцезнаходження 69032 Україна Запорізька д/н м. Запорiжжя Рекордна, 11/9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
3167 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2003 
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Міжміський код та телефон (061) 2849084, 

Факс 2849084, 

Вид діяльності 
Аудиторська перевiрка фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть 

на ринку цiнних паперiв 

Опис 
Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

Емiтент користується послугами з проведення зовнiшнього аудиту. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.09.2016 93/1/2016 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000031520 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000.00 200000 200000000.00 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшньому або зовнiшньому ринках не проводилась. Акцiї Банку включенi до Бiржевого Списку без 

включення до Бiржового реєстру. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Банку на фондових бiржах не було. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 27.07.2017 з метою збiльшення статутного капiталу Банком здiйснено приватне 

розмiщення 100 тис.штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна на загальну суму100 млн. гривень. 14.09.2017 

отримано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 96/1/2017-Т на загальну суму 150 млн.гривень. 

  

14.09.2017 96/1/2017-Т 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000031520 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000.00 150000 150000000 42.86 

Опис 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 27.07.2017 з метою збiльшення статутного капiталу фактично Банком здiйснено 

приватне розмiщення 100 тис.штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна, на загальну суму 100 млн. гривень. 

Вказанi акцiї не знаходяться в обiгу, так як звiт про їх розмiщення ще не зареєстрований Комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
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XI. Опис бізнесу 

За рiшенням Установчих зборiв засновникiв вiд 26 червня 2008 року було створене ВIДКРИТЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК", зареєстроване 

виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 12 серпня 2008 року. Нацiональним банком 

України Банк зареєстрований 13 серпня 2008 року. З метою приведення своєї дiяльностi до норм 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 

квiтня 2010 року найменування Банку було змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК". Банк є унiверсальним банком, входить до 

банкiвської системи України, надає повний спектр банкiвських послуг. У звiтному роцi дiяльнiсть 

Банку здiйснювалась виходячи з реальних економiчних умов i була спрямована на досягнення 

позитивних результатiв з пiдтримкою рiвня лiквiдностi i платоспроможностi, створення гарантiй 

надiйної i стабiльної роботи для клiєнтiв.  

У звiтному роцi Банк не брав участi в злиттi, приєднаннi, подiлi, видiленнi, перетвореннi банкiв.  

  

Нова Органiзацiйна структура Банку, яка затверджена Спостережною радою банку 30.10.2017 та 

введена в дiю з 01.11.2017, розроблена вiдповiдно до стратегiї розвитку Банку, здатна забезпечити 

ефективне функцiонування Банку та здiйснення керiвництвом контролю за його дiяльнiстю i є 

оптимальною для виконання Банком завдань. З метою досягнення стратегiчної мети Банк 

проводить постiйний монiторинг ефективностi органiзацiйної структури та приймає рiшення щодо 

її удосконалення.  

Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Спостережна рада Банку, 

Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Вiддiл внутрiшнього 

аудиту Банку.  

Головi Правлiння Банку безпосередньо пiдпорядкованi такi структурнi пiдроздiли: Вiддiл аналiзу 

та управлiння ризиками, Юридичний вiддiл, Вiддiл банкiвської безпеки, Вiддiл управлiння 

персоналом, Вiддiл кредитування корпоративних та приватних клiєнтiв, Вiддiл по роботi з 

заставним майном, Вiддiл комплаєнс контролю, Адмiнiстративно-господарський вiддiл, 

Операцiйне управлiння. 

Заступнику голови Правлiння пiдпорядкованi такi структурнi та вiдокремленi пiдроздiли: Вiддiл 

iнформацiйних технологiй, Департамент корпоративного бiзнесу, Департамент роздрiбного 

бiзнесу, вiддiлення банку.  

Головний бухгалтер керує роботою Вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй.  

Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу очолює 

Вiддiл фiнансового монiторингу.  

Згiдно iз органiзацiйною структурою Банку, до складу Правлiння входить член Правлiння, який 

очолює Вiддiл аналiзу та управлiння ризиками. 

Керiвниками Банку є голова та члени Спостережної ради Банку, голова Правлiння Банку, його 

заступник, члени Правлiння, головний бухгалтер Банку, його заступник, керiвник Вiддiлу 

внутрiшнього аудиту. Усi керiвники Банку мають бездоганну дiлову репутацiю, вiдповiдну освiту 

та досвiд роботи, необхiдний для управлiння Банком. Керiвники структурних пiдроздiлiв Банку та 

вiддiлень є досвiдченими фахiвцями та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам Нацiонального 

банку України.  

З метою забезпечення ефективної дiяльностi Банку та впровадження додаткових заходiв по 

управлiнню ризиками у Банку створенi постiйно дiючi комiтети Правлiння:  

- Кредитний комiтет; 

- Комiтет з управлiння активами та пасивами; 

- Тарифний комiтет;  

- Комiтет з фiнансового монiторингу. 

Банк не має iнвестицiй в асоцiйованi та дочернi компанiї. Банк не має фiлiй та представництв.  

Банк має два вiддiлення: вiддiлення №2 у смт Володимирiвка, вiдкрите у 2011 роцi, з 

мiсцезнаходженням за адресою: 83003 мiсто Донецьк, провулок Донбаський,1; Центральне 
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вiддiлення у м.Києвi, вiдкрите у 2012 роцi, з мiсцезнаходженням за адресою: 01033 мiсто Київ, 

вул.Саксаганського,3, лiт. "А".  

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2017 роцi склала (осiб): 51.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):1.  

Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня): 2. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв у 2017 роцi становив 7591,5 тис.грн. Вiдносно попереднього 

року фонд оплати працi збiльшився у зв'язку iз збiльшенням чисельностi спiвробiтникiв Банку та 

пiдвищенням заробiтної плати. Кадрова полiтика ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" була спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдного операцiйним потребам Банку, 

збереження i поширення досвiду працюючих, пiдготовку кадрового резерву i 

висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних компетентно приймати управлiнськi рiшення, якiсно i 

результативно виконувати покладенi на них функцiї. 

  

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" не є учасником будь-яких об’єднань. 

  

Спiльну дiяльнiсть Банк з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить. 

  

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 

  

Протягом 2017 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» працював вiдповiдно до вимог Положення про 

облiкову полiтику ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», затвердженого Спостережною радою 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», 

Протокол вiд 30 листопада 2015 р., № 30/11/2015 (введена в дiю з 01.12.2015). Облiкова полiтика 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових 

актах Нацiонального банку України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi та 

нацiональних стандартах бухгалтерського облiку.  

Активи та зобов’язання оцiнюються та вiдображаються в облiку обмiрковано, з достатньою мiрою 

безпеки, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що становлять потенцiйну загрозу 

фiнансовому стану Банку, на наступнi звiтнi перiоди. 

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Банку 

оприбутковуються та облiковуються за: 

-вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою 

сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою 

мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi 

пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi ; 

-справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для 

придбання (обмiну) таких активiв, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке 

зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; 

вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре проiнформованого 

покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має бажання продати, 

якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до 

справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення корисностi 

та наявних кредитних ризикiв; 

-амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 

зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), зменшеної на суму 

погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-

якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням 

ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення 
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корисностi.  

Крiм вказаних, в облiковiй полiтицi Банку, у залежностi вiд характеру та змiсту завдань рiзних 

складових його облiкової системи, використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i 

зобов’язань, а саме: 

-балансова вартiсть - це вартiсть, за якою актив, зобов'язання та власний капiтал вiдображаються в 

балансi. Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з 

основної суми, нарахованих процентiв та неамортизованої премiї i дисконту, суми переоцiнки, 

суми визнаного зменшення корисностi; 

-договiрна вартiсть – вартiсть активу, передбачена договорами, укладеними Банком з його 

контрагентами; 

-залишкова вартiсть – рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю активу та сумою 

нарахованого зносу чи створеного резерву;  

-заставна вартiсть – вартiсть предмету застави (iпотеки), визначена по узгодженостi мiж Банком та 

позичальником (заставодавцем, iпотекодавцем) та зафiксована у вiдповiдному договорi застави 

(iпотеки);  

-лiквiдацiйна вартiсть – сума коштiв, яку передбачається отримати у разi лiквiдацiї певного 

активу; 

-номiнальна вартiсть – вартiсть, вказана на цiнних паперах, банкнотах, монетах тощо; 

-умовна вартiсть (оцiнка) – вартiсть, за якою оцiнюються документи i цiнностi, що не мають 

номiнальної вартостi; 

-переоцiнена вартiсть – вартiсть активу пiсля його переоцiнки;  

-поточна (вiдновлювана) вартiсть – сума грошових коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм 

компенсацiї, яку потрiбно було б витратити для придбання (створення) такого самого або 

аналогiчного активу на поточний момент (дату балансу); 

-ринкова вартiсть активу – сума, яку можна отримати вiд продажу або сплатити за придбання 

активу на активному ринку; 

-теперiшня вартiсть – теперiшня (дисконтована) сума майбутнiх чистих грошових надходжень, якi 

очiкуються вiд використання активу; теперiшня (дисконтована) вартiсть майбутнiх платежiв, якi, 

як очiкується, потрiбнi для погашення зобов’язання в процесi звичайної дiяльностi Банку; 

-чиста вартiсть реалiзацiї – цiна реалiзацiї активу в умовах звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням витрат на збут. 

Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах первiсно оцiнюються i 

вiдображаються в бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в 

iноземнiй валютi та банкiвських металах за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних 

валют, банкiвських металiв на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, 

власного капiталу, доходiв i витрат). 

Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi у гривневому еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi 

або на дату їх визнання.  

Основними принципами облiкової полiтики Банку є: 

-повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського 

облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та 

потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;  

-превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi 

вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;  

-автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань 

власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та 

зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку.;  

-обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи 

та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;  

-безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть 

продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї 

дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;  
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-нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного 

перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 

отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй 

звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. ;  

-послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна 

методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та 

нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового 

обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;  

-iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх 

придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних 

статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.  

-конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi, не повинна негативно впливати на 

iнтереси Банку, але має представляти весь її обсяг, що вимагається чинним законодавством та 

МСБО; 

-мультивалютнiсть – операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах здiйснюються за тими ж 

рахунками, що i операцiї в гривнi. 

Такi характеристики облiкової полiтики Банку, як зрозумiлiсть для усiх її користувачiв 

(можливiсть сприймати значення та необхiднiсть), доречнiсть (здатнiсть iнформацiї впливати на 

рiшення, що приймаються на її основi), суттєвiсть (впливовiсть на прийняте рiшення) та 

своєчаснiсть, є необхiдною умовою формування якiсних характеристик фiнансової та податкової 

звiтностi. 

Пiд час виконання своїх функцiй, Банк керується Положенням про облiкову полiтику (далi - 

Положення,) розробленим вiдповiдно до Законiв України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», "Про платiжнi системи та переказ 

коштiв в Українi", iнших законодавчих актiв України, Положенням про органiзацiю 

бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, Плану рахункiв бухгалтерського облiку 

банкiв України та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, iнших 

нормативних документiв Нацiонального банку України, мiжнародних та нацiональних стандартiв 

бухгалтерського облiку, внутрiшнiх документiв. 

Положення визначає основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i 

формування статей звiтностi, єдинi методи оцiнки активiв, зобов'язань та iнших статей балансу 

банку, порядок нарахування доходiв банку за кожним фiнансовим iнструментом, вiднесення їх на 

рахунки прострочених, критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання, 

порядок створення та використання спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв 

безнадiйної заборгованостi), вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi. 

Статтi фiнансової звiтностi «Кошти в iнших банках», «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв», «Iншi 

фiнансовi активи», «Iншi активи» в Балансi представленi в фiнансовiй звiтностi з урахуванням 

нарахованих доходiв та сум резервiв, сформованих вiдповiдно вимоги МСБО. 

Вiдповiдно iз вимогами МСБО службою ризикiв та кредитним персоналом об`єктивно оцiнюються 

кредитнi ризики, та регулярно здiйснюється контроль за фiнансовим станом позичальника та за 

станом заставленого майна. 

Статтi фiнансової звiтностi «Кошти банкiв» та «Кошти клiєнтiв» та «Iншi зобов`язання» в Балансi 

представленi в фiнансовiй звiтностi з урахуванням нарахованих витрат. 

Голова Правлiння, головний бухгалтер та керiвники пiдроздiлiв Банку здiйснюють постiйний 

контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов’язань, зокрема об’єктивною їх класифiкацiєю, 

бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної 

оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями 

з цiнними паперами, iнвестицiями, дебiторською заборгованiстю та сумнiвними до отримання 

нарахованими доходами. 

Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою подання 

для цiлей пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi є гривня, одиниця вимiру – тисяча гривень (тис. 

грн.). 
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Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї за номером 246, виданої 

Нацiональним банком України 15.11.2011 року, на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а саме: 1) 

залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i 

фiзичних осiб; 2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 

числi у банкiвських металах; 3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на 

поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний 

ризик. Окрiм банкiвської лiцензiї, Банк має видану Нацiональним банком України Генеральну 

лiцензiю на здiйснення валютних операцiй вiд 15.11.2011 р. №246. Генеральна лiцензiя, видана 

15.11.2011 № 246, замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-2 вiд 12.07.2013 у зв'язку iз змiною 

мiсцезнаходження банку. Генеральна лiцензiя, видана 12.07.2013 № 246-2, замiнена на Генеральну 

лiцензiю № 246-3 вiд 23.09.2013 у зв'язку з розширенням перелiку валютних операцiй, який було 

доповнено правом залучення, розмiщення та торгiвлi банкiвськими металами. Генеральна лiцензiя 

№ 246-3 вiд 23.09.2013 замiнена на Генеральну лiцензiю № 246-4 вiд 23.03.2015 у зв'язку iз змiною 

мiсцезнаходження банку. 

Генеральна лiцензiя №246-4 вiд 23.03.2015 замiнена на Генеральну лiцензiю №246-5 вiд 04.11.2016 

у зв'язку iз прийняттям Нацiональним банком України бланкiв лiцензiй без зазначення 

мiсцезнаходження банкiв. Згiдно з додатком до Генеральної лiцензiї банк має право здiйснення 

таких валютних операцiй: -неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; -операцiї з готiвковою 

iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в 

касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; -операцiї з готiвкою iноземною валютою (купiвля, 

продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi 

укладених банками агентських договорiв з юридичними особами резидентами; -ведення рахункiв 

клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй 

одиницi України; -ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в 

iноземнiй валютi; -ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi 

України; -вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй 

валютi та здiйснення операцiй за ними; -вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках 

(нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; -залучення та розмiщення 

iноземної валюти на валютному ринку України; -залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках; -торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 

операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в 

касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв); -торгiвля iноземною валютою на 

мiжнародних ринках; -залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; 

-залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; -торгiвля банкiвськими 

металами на валютному ринку України; -торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; 

-валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 

статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про надання 

банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, 

затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281. 

Дiяльнiсть Банку насамперед спрямована на обслуговування потреби у високоякiсних банкiвських 

послугах середнiх пiдприємств, а також на активний розвиток роздрiбного напрямку бiзнесу.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та має Свiдоцтво учасника Фонду № 

199 вiд 22.11.2012.  

У вiдповiдностi до Стратегiчного плану розвитку прiоритетними напрямками дiяльностi Банку у 

минулому роцi були: 

- кредитування юридичних осiб, надання гарантiй i поручительств; 

- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб; 

- розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб;  

- здiйснення окремих видiв операцiй з валютними цiнностями.  



33 

 

У своїй роботi Банк дотримується принципiв вiдкритостi та прозоростi, виского рiвня 

вiдповiдальностi та професiоналiзму, повної конфiденцiйностi, iндивiдуального пiдходу до 

кожного клiєнта, а також намагається забезпечити своїм клiєнтам пiдтримку бiзнесу та контроль за 

правильнiстю виконання операцiй. 

Але на дiяльнiсть Банку у звiтному роцi спричинила значний вплив полiтична i економiчна 

ситуацiя в країнi в цiлому i проведення воєнних дiй на сходi України, зокрема. Тому Банк не змiг в 

повнiй мiрi здiйснити всi прийнятi i затвердженi стратегiчнi плани щодо його розвитку. 

З метою органiзацiйного та функцiонального забезпечення оцiнки та управлiння ризиками в банку 

система управлiння ризиками передбачає: 

-прийняття та управлiння ризиками вiдбувається на всiх структурних рiвнях Банку вiд вищого 

керiвництва до рядових спiвробiтникiв, що вiдповiдають за проведення операцiй; 

-дiяльнiсть Банку здiйснюється вiдповiдно до визначеної полiтики, операцiї здiйснюються тiльки 

при наявностi вiдповiдних повноважень, бухгалтерський облiк та iншi види облiку мають надавати 

повну, точну та своєчасну iнформацiю.  

Органiзацiйна структура управлiння ризиками Банку складається з трьох рiвнiв: I рiвень 

управлiння ризиками представлено:  

-Спостережною Радою, яка затверджує загальну стратегiю розвитку Банку, в тому числi полiтику 

управлiння ризиками, у межах своїх функцiй та вiдповiдальностi перед власниками Банку, 

вкладниками/контрагентами та органами банкiвського нагляду. 

-Правлiнням Банку, що є виконавчим органом Банку, який несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та 

реалiзацiю процесу ризик-менеджменту в Банку. Правлiння Банку бере активну участь в процесi 

розробки продуктiв та послуг Банку з метою забезпечення дотримання оптимального 

спiввiдношення мiж величинами ризикiв та доходiв Банку у межах своїх повноважень та 

вiдповiдальностi перед Спостережною Радою Банку, вкладниками/контрагентами та органами 

банкiвського нагляду. 

-Постiйно дiючими комiтетами, до яких належать Комiтет з управлiння активами та пасивами, 

Кредитний Комiтет, Тарифний Комiтет, Комiтет з фiнансового монiторингу. Цi комiтети, в межах 

їх повноважень, простежують дотримання внутрiшнiх документiв щодо управлiння банкiвськими 

ризиками, а також забезпечують постiйне удосконалення системи управлiння ризиками, особливо 

в частинi їх мiнiмiзацiї, у вiдповiдностi зi змiнами кон'юнктури фiнансового ринку. 

-Казначейством i Вiддiлом аналiзу та управлiння ризиками, якi реалiзують функцiї управлiння 

ризиками, а саме: їх виявлення, кiлькiсну та якiсну оцiнки, контроль та монiторинг в межах своїх 

функцiй щодо виявлення, кiлькiсної та якiсної оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв. 

-Вiддiлом внутрiшнього аудиту, яким забезпечується нагляд за дотриманням системи контролю 

ризикiв в межах своїх функцiй. 

II рiвень управлiння ризиками представлено:  

-Керiвниками структурних пiдроздiлiв Банку, якi охоплюють види дiяльностi Банку, що 

впливають на параметри його ризикiв. Цi пiдроздiли здiйснюють процедури щодо управлiння 

ризиками в межах своїх функцiй та в рамках повноважень та встановлених лiмiтiв. 

III рiвень управлiння ризиками представлено: 

-Працiвниками пiдроздiлiв, якi безпосередньо виконують банкiвськi операцiї, та пiдроздiлiв, що 

супроводжують цi операцiї. На цьому рiвнi забезпечується виконання операцiй та дотримання усiх 

вимог та встановлених обмежень щодо проведення банкiвських операцiй в межах функцiй 

контролю за дотриманням встановлених вимог та в межах функцiй прийняття банком ризикiв у 

рамках доведених повноважень. 

На всiх рiвнях управлiння ризиками Банк усвiдомлює наявнiсть ризику людського фактору, тому 

вся дiяльнiсть Банку розбивається на послiдовнiсть простих процесiв, що дозволяє здiйснити 

оперативне реагування у випадку виникнення проблем. Виконавчим органом Банку щодо оцiнки 

та управлiння ризиками є Вiддiл аналiзу та управлiння ризиками, який пiдзвiтний головi 

Правлiння Банку. Представники цього вiддiлу є членами таких колегiальних органiв Банку, як 

Комiтет з управлiння активами та пасивами, Кредитний комiтет та Тарифний комiтет. При 

класифiкацiї ризикiв Банк розподiляє ризики на конкретнi групи згiдно визначеними ознаками з 

метою досягнення визначених цiлей. В залежностi вiд впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв 
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Банк наражається у своїй дiяльностi з наступними основними видами ризикiв:  

-Кредитний ризик.Фактором зменшення ризику є Кредитний комiтет; 

-Ризик змiни процентної ставки. Фактором зменшення ризику є Комiтет з управлiння активами та 

пасивами i Тарифний комiтет; 

-Ризик лiквiдностi; 

-Валютний ризик; 

-Операцiйно-технологiчний ризик; 

-Ризик репутацiї; 

-Юридичний ризик; 

-Стратегiчний ризик.  

Ризики оцiнюються як окремо, так i у взаємодiї один з одним. Ризики банку контрольованi, якiсть 

активiв щодо їх ризикованостi, лiквiдностi та дохiдностi Банк визнає задовiльною. Банком 

затверджено "План дiй Банку на випадок виникнення непередбачених обставин", в якому 

найбiльш суттєвими в кризовiй ситуацiї визначенi ризики: ризик лiквiдностi, кредитний, 

процентний, валютний ризики, а також ризик репутацiї та операцiйно-технологiчний ризик в 

частинi ризику iнформацiйних технологiй. Банк є частиною банкiвської системи України. У своїй 

дiяльностi Банк керується Конституцiєю України, Законами України "Про Нацiональний банк 

України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", iншими 

законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, 

своїм Статутом та внутрiшнiми положеннями. Тенденцiєю розвитку банкiвської системи України є 

її унiверсалiзацiя, постiйне поширення асортименту i якостi послуг. Комерцiйним банкам 

притаманна швидка адаптацiя до економiчної ситуацiї, наявнiсть добре пiдготовленого персоналу, 

незважаючи на те, що їм бракує власного капiталу. Банки з iноземним капiталом не мають 

проблем з нестачею капiталу, але вони важко орiєнтуються в економiчнiй ситуацiї на Українi. 

Рiвень капiталiзацiї банкiв - одна з найсерьознiших проблем сучасної банкiвської системи України. 

Однак протягом останнiх рокiв спостерiгається чiтка тенденцiя до збiльшення капiталу шляхом 

збiльшення статутного капiталу банкiв. ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" має деякi переваги перед бiльш 

крупними i створенними ранiше банками, зокрема вiн: не залежить вiд зовнiшнього фiнансування; 

не має розгорнутої мережi фiлiй та вiддiлень, тому вiдсутнi витрати на їх пiдтримку. Головна цiль 

розвитку ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" - побудова Банку як стабiльного, унiверсального, стiйкого, 

конкурентоспроможного кредитно-фiнансового iнститута, який надає весь спектр банкiвських 

послуг, який готовий до виходу на мiжнародний економiчний простiр, а також забезпечення 

досягнення максимальних параметрiв ринкової капiталiзацiї шляхом проведення комплексу 

управлiнських, кадрових , технологiчних i технiчних перетворень. 

  

За 5 рокiв Банком придбано основних засобiв на суму 5604,7 тис.грн. З метою ефективної 

органiзацiї роботи Банком придбано у власнiсть комп’ютери, автомобiлi, банкомати, машини та 

обладнання для здiйснення банкiвської дiяльностi. В тому числi придбано малоцiнних 

необоротних активiв (телефони, сейфи, калькулятори, меблi, обладнання тощо) на суму 797,9 тис. 

грн. 

Збiльшення або зменшення основних засобiв протягом 5-ти рокiв, якi виникли у результатi 

переоцiнки, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих 

безпосередньо у власному капiталi, Банком не проводились.  

Банк провiв зменшення користностi примiщення Банку, яке знаходиться в зонi проведення АТО. 

Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо 

володiння, користування та розпорядження або оформлених у заставу станом на кiнець дня 31 

грудня 2017 року Банк не мав.  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року Банк не мав основних засобiв, вилучених з експлуатацiї 

для продажу, також Банк не мав основних засобiв, що тимчасово не використовувалися внаслiдок 

консервацiї, реконструкцiї тощо.  

Протягом 5 рокiв Банк не створював нематерiальних активiв.  

Вiдчуження (продаж) активiв: у 2017 роцi Банк не здiйснював продаж основних засобiв. 
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Банк не планує значнi iнвестицiї, якi пов’язанi з господарською дiяльнiстю. 

  

Iнформацiя щодо клiєнтiв банку та операцiй з ними вiдповiдно до Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" мiстить банкiвську таємницю. 

  

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є власником примiщення загальною площею 1008 кв.м за адресою мiсто 

Донецьк, провулок Донбаський, 1, у якому знаходився головний офiс Банку. Але у зв’язку iз 

воєнними дiями на територiї Донецька i Донецької областi з середини 2014 року Банк не може 

використовувати зазначене примiщення у своїй дiяльностi. В серпнi 2014 року примiщення 

головного офiсу Банку за адресою мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1 було захоплено 

невiдомими озброєними особами, по факту чого розпочато досудове розслiдування, яке досi 

триває.  

З метою здiйснення дiяльностi у мiстi Києвi Банком орендованi примiщення за адресою 01004, 

мiсто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, примiщення 51 (Центральний офiс) та за 

адресою 01033 мiсто Київ, вул.Саксаганського, 3 лiт. "А" - для Центрального вiддiлення у м.Києвi. 

  

Звiтний рiк був важким як для всiєї України, так i для ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" зокрема. На 

дiяльнiсть Банку вплинули такi фактори, як загальна економiчна ситуацiя в країнi, проведення 

антитерористичної операцiї за мiсцем його колишнього розташування i ведення дiяльностi (мiсто 

Донецьк i Донецька область), нормативно-правовi акти Нацiонального банку щодо припинення 

проведення фiнансових операцiй на територiях, якi не пiдконтрольнi українськiй владi.  

  

У звiтному роцi Банком сплаченi штрафнi санкцiї (штраф, пеня), накладенi Нацiональним банком 

України та штраф з податку на прибуток - усього у сумi 118806,68 грн. 

  

Розмiр регулятивного капiталу банку (Н1) станом на 31.12.2017 року склав 307038,9 тис. грн., 

норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) станом на 31.12.2017 року склав 73,59%, що 

вiдповiдає нормативним вимогам Нацiонального банку України. 

Банком розроблений та затверджений план заходiв щодо покращення показника регулятивного 

капiталу, яким, зокрема, передбачено поступове збiльшення статутного капiталу банку. 

  

Укладених, але не виконаних господарських договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

немає. Кредити i заборгованiсть клiєнтiв становить 705 0374 тис.грн. Очiкуваний прибуток - 217 

698 тис.грн. 

  

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та 

планує вийти на новий рiвень розвитку. З цiєю метою розроблено та затверджено Стратегiю 

розвитку на 2017-2020 р.р., основними принципами якої є: 

•Концентрацiя бiзнесу – фокусування зусиль менеджменту на виявлення точок зростання та їх 

ефективне фiнансування i пiдтримка; 

•Фiнансова стабiльнiсть – забезпечення належного рiвня капiталiзацiї, що вiдповiдає обсягам 

дiяльностi та розмiру ризикiв, якi приймає на себе Банк; 

•Клiєнтський пiдхiд – супроводження клiєнтiв на всiх етапах його розвитку, створення 

комфортного середовища та демонстрацiя професiйного пiдходу; 

•Управлiння ризиками – створення ефективної системи управлiння ризиками та пiдтримка 

визначеного рiвня толерантностi Банку до ризикiв; 

•Технологiї – впровадження нових банкiвських технологiй являється необхiдною умовою 
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збереження конкурентних переваг по залученню клiєнтiв; 

•Розвиток персоналу - розвиток ефективної команди життєво необхiдно для функцiонування 

сучасної банкiвської органiзацiї, це одне з найголовнiших конкурентних переваг. 

  

Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводились. 

  

У 2017 роцi вiдсутнi судовi справи з позовними вимогами на суму 10 i бiльше вiдсоткiв активiв 

Банку, стороною у яких виступав ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" або судовi справи, стороною в яких 

виступали його посадовi особи. 

  

В дiяльностi Банку немає порушень за господарськими договорами з контрагентами Банку. 

Вiдповiдно до розподiлу банкiв на групи за рiшенням Нацiонального банку України ПАТ 

"ЄВРОПРОМБАНК" знаходиться на 45 мiсцi з 54 банкiв у III групi (банки з приватним капiталом). 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
2887 3527 3213 0 6100 3527 

будівлі та споруди 0 0 3213 0 3213 0 

машини та 

обладнання 
1201 1069 0 0 1201 1069 

транспортні засоби 47 720 0 0 47 720 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 1639 1738 0 0 1639 1738 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2887 3527 3213 0 6100 3527 

Опис 

В ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2017 роцi застосовувалися наступнi строки корисного 

використання основних засобiв: 

Будiвлi, споруди та iншi передавальнi пристрої – 20 рокiв.  

Машини та обладнання: комп'ютерне обладнання та iншi машини для автоматичної обробки 

iнформацiї – 5 рокiв; засоби зв'язку – 5 рокiв; оргтехнiка та офiсне обладнання – 5 рокiв; 

обладнання для обслуговування пластикових карток (банкомати) - 10 рокiв.  

Транспортнi засоби – 5 рокiв.  

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): побутовi прилади та iнструменти – 5 рокiв; холодильне 

обладнання - 7 рокiв; меблi – 10 рокiв. 

Iншi основнi засоби: вивiски - 10 рокiв; сигналiзацiя - 10 рокiв; сейфи - 10-12 рокiв; iншi основнi 

засоби -5 рокiв. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 
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за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 2304 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 2304 X X 

Опис: 
Кошти клiєнтiв банку; кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 

банку; iншi пасиви банку. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.02.2017 27.02.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

20.04.2017 16.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів 

04.04.2017 05.04.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

20.04.2017 21.04.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

28.04.2017 03.05.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

08.06.2017 09.06.2017 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

27.07.2017 21.06.2017 Відомості про проведення загальних зборів 

27.07.2017 28.07.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

02.10.2017 03.10.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

31.10.2017 01.11.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

07.12.2017 02.11.2017 Відомості про проведення загальних зборів 

21.11.2017 22.11.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

07.12.2017 08.12.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

28.12.2017 29.12.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя 

«Аваль» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

32440628 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
Україна, 69032, м. Запорiжжя, вул. Рекордна, будинок 11/9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

3167 28.03.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

428 П 000418 31.01.2018 до 21.12.2022 
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учасників ринку цінних паперів** 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0552 

29.10.2015 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Як викладено у Примiтцi 26 до цiєї фiнансової звiтностi, станом на 

01.01.2018 Банком недотримано економiчний норматив 

максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з 

пов’язаними з Банком особами Н9 - (фактичне значення 81,48% при 

нормативi не бiльше 20%), та у Примiтцi 30 до рiчної фiнансової 

звiтностi станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року Банк має 

заборгованiсть за кредитами пов’язаних сторiн в сумi 686 575 тис. 

грн., що складає 91,9% вiд кредитiв, наданих суб’єктам 

господарювання. Негативний вплив на фiнансовий стан Банку мають 

значнi концентрацiї кредитної заборгованостi пов’язаних iз Банком 

осiб. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(«МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики 

вiдповiдно до вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх, як основи 

для нашої думки iз застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
32 

10.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
01.12.2017 

13.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
70000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Аудиторський висновок 

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 

за рiк, що закiнчився 31.12.2017 

Акцiонерам та управлiнському персоналу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi. 

Думка iз застереженням. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далi - Банк), що включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2017 року (кiнець 

дня), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2017 рiк, Звiт про змiни у власному капiталi за 2017 рiк, 

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2017 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi 

пояснювальнi примiтки. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 

фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 

грудня 2017 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки iз застереженням. 
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Як викладено у Примiтцi 26 до цiєї фiнансової звiтностi, станом на 01.01.2018 Банком недотримано економiчний 

норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами Н9 - (фактичне 

значення 81,48% при нормативi не бiльше 20%), та у Примiтцi 30 до рiчної фiнансової звiтностi станом на кiнець дня 

31 грудня 2017 року Банк має заборгованiсть за кредитами пов’язаних сторiн в сумi 686 575 тис. грн., що складає 

91,9% вiд кредитiв, наданих суб’єктам господарювання. Негативний вплив на фiнансовий стан Банку мають значнi 

концентрацiї кредитної заборгованостi пов’язаних iз Банком осiб. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

Ключовi питання аудиту. 

Ключовi питання аудиту – це питання, якi на наше професiйне судження були найбiльш значущими пiд час нашого 

аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової 

звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окрему думку 

щодо кожного з питань. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Банку. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi. 

Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора, який включає нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими. 

Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в 

нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його користь для 

iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо iнших законодавчих та нормативних актiв. 

1. Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у формi 

статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до 

Нацiонального банку України, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним. 

Аналiз вiдповiдностi розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками погашення проводиться за статистичною формою 

№631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 01.03.2016 №129 (зi змiнами). 

Термiн погашення до 1 року,  

(тис. грн.) Термiн погашення понад 1 рiк,  

(тис. грн.) Всього 

всього у т. ч. строк погашення – «на вимогу»  

Активи 857 348 86 132 61 962 919 310 

Зобов’язання (324 726) (49 613) (7 466) (332 192) 
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Невiдповiднiсть (активи-зобов’язання) 532 622 36 519 54 496 587 118 

Вiд’ємний ГЕП (невiдповiднiсть)  

(% до активiв) - - - - 

Якiсть управлiння активами та пасивами протягом звiтного року дозволяла забезпечувати Банком необхiдного рiвня 

лiквiдностi, про що свiдчить дотримання Банком вiдповiдних нормативiв. 

Станом на кiнець дня 31.12.2017 норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) становив 151,09% при нормативному значеннi не 

менше нiж 30%; норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 178,61% при нормативному значеннi не менше нiж 40%; 

норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) – 167,32% при нормативному значеннi не менше нiж 60%. 

Висновок: Банк виконує вимоги нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо дотримання 

економiчних нормативiв лiквiдностi та нормативу обов’язкового резервування коштiв на кореспондентському рахунку 

в Нацiональному банку України. 

Станом на 01 сiчня 2018 року за даними статистичної звiтностi форми №631 Банк має позитивну рiзницю мiж сумою 

активiв та зобов’язань з термiном погашення до одного року та з термiном погашення понад рiк. 

2. Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань: 

2.1. Внутрiшнiй контроль Банку.  

Спостережною радою Банку затверджене «Положення про органiзацiю системи внутрiшнього контролю в ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК», яка визначає загальнi принципи та пiдходи до органiзацiї та побудови системи внутрiшнього 

контролю. 

У Банку запроваджений: 

- розподiл обов’язкiв, повноважень та вiдповiдальнiсть мiж органами управлiння, його структурними пiдроздiлами, 

працiвниками, що визначено в положеннях про пiдроздiли та у посадових iнструкцiях працiвникiв Банку; 

- контроль за виконанням пiдлеглими працiвниками їх функцiональних обов’язкiв та дотримання технологiй 

виконання операцiй покладається на керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснює перевiрку й оцiнку ефективностi функцiонування системи внутрiшнього 

контролю;  

- забезпечений попереднiй, поточний та подальший контролi.  

Пiд час аудиту ми встановили, що Банком запровадженi процедури внутрiшнього контролю, якi передбачають 

звiтування Спостережнiй радi i Правлiнню Банку. Такi звiти мiстять iнформацiю про виконання запланованих 

показникiв, обсяги операцiй проведених структурними пiдроздiлами, але не надають оцiнку кiлькостi подiй, що несуть 

комплаєнс-ризик, не розкривають факти порушень та помилок працiвниками Банку. 

Для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi 

внутрiшнього контролю Банку, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Банку облiковувати, обробляти, 

узагальнювати i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi. 

Висновок: Впроваджена система внутрiшнього контролю у цiлому є достатньою та адекватною з позицiй забезпечення 

корпоративного управлiння та органiзацiї бiзнес-процесiв i заходiв ризик-менеджменту, але потребує постiйного 

вдосконалення.  

2.2. Внутрiшнiй аудит Банку. 

При проведенi аудиторських процедур щодо внутрiшнього аудиту Банку нами було розглянуто у межах, необхiдних 

для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур, дiяльнiсть внутрiшнього аудиту Банку.  

Незалежний оперативний контроль Банку покладено на вiддiл внутрiшнього аудиту, який органiзований та 

функцiонує у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, документiв 

Базельського комiтету та Мiжнародних стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту та Положення про 

Вiддiл внутрiшнього аудиту Банку. 

У своїй роботi вiддiл внутрiшнього аудиту керується принципами незалежностi, об’єктивностi та неупередженостi, 

професiйної компетентностi та належної професiйної ретельностi, що пiдтверджується його адмiнiстративним та 

функцiональним статусом, порядком взаємодiї iз суб’єктами корпоративного управлiння, пiдпорядкованiстю 

Спостережнiй радi, можливостями доступу до усiєї iнформацiї про стан дiяльностi Банку. 

При проведеннi аудиту застосовувались регулятивнi документи з проведення внутрiшнього аудиту, методи i практики 

внутрiшнього аудиту та з метою складання висновкiв використовувалися внутрiшнi полiтики та процедури Банку, 

положення про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї, управлiнська i статистична звiтнiсть, iнформацiя 

автоматизованої банкiвської системи, накази та протоколи уповноважених органiв, тощо. 

План перевiрок на 2017 рiк виконано в повному обсязi, результати перевiрки узгодженi на засiданнi Спостережної 

ради Банку. Перевiрки проводились згiдного з планом перевiрок.  

За результатами перевiрок складалися аудиторськi звiти, якi надавались на ознайомлення Правлiнню та подавались на 

розгляд та затвердження Спостережнiй радi Банку. За результатами перевiрок керiвництвом Банку затверджувався 

план заходiв по усуненню недолiкiв та виконанню рекомендацiй, якi включали строки виконання та вiдповiдальних 

осiб. 

Аудиторськими перевiрками охопленi всi найбiльш ризиковi види дiяльностi.  

Висновок: Функцiї та органiзацiя внутрiшнього аудиту в цiлому вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України та забезпечують адекватний контроль за дiяльнiстю Банку.  

 

2.3. Визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями. 

Для визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями був проведений аналiз якостi 
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активiв Банку на пiдставi вимог Положення «Про визначення банками України розмiру кредитного ризику за 

активними банкiвськими операцiями», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 

червня 2016 року №351 (iз змiнами). 

Iнформацiя щодо якостi кредитного портфеля Банку наведена у Примiтцi 8 «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» до 

рiчної фiнансової звiтностi Банку. 

Iнформацiя стосовно класифiкацiї кредитних операцiй та рiвня формування резервiв вiдображає оцiнку якостi 

кредитного портфеля управлiнським персоналом Банку, яка здiйснена на пiдставi внутрiшнiх положень Банку, 

розроблених виходячи з вимог Нацiонального банку України щодо оцiнки фiнансового стану позичальникiв та 

обслуговування ними боргу, з урахуванням накопиченого Банком досвiду з кредитного обслуговування фiзичних та 

юридичних осiб. 

Станом на кiнець дня 31.12.2017 загальна заборгованiсть за кредитними операцiями клiєнтiв складає 753 766 тис. грн. 

та зменшилась в порiвняннi з 31.12.2016 на 285 339 тис. грн. У складi заборгованостi кредити, наданi суб’єктам 

господарювання, складають – 746 708 тис. грн. (99,06%), решта – кредити фiзичним особам 7 058 тис. грн. (0,94%).  

На балансi Банку кредити вiдображаються за балансовою вартiстю за мiнусом резервiв на потенцiйнi збитки. 

Кредитний портфель за мiнусом сформованих резервiв станом на кiнець дня 31.12.2017 складає 555 281 тис. грн. 

(86,6% в структурi активiв Банку), i зменшився проти 31.12.2016 на 195 712 тис. грн. 

Станом на кiнець дня 31.12.2017 сума сформованого резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними 

операцiями складає 198 485 тис. грн., та зменшилась на 89 627 тис. грн. у порiвняннi з 31.12.2016. 

Станом на кiнець дня 31.12.2017, за даними Банку, значення нормативiв кредитного ризику становили: 

- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (нормативне значення не бiльше 

20%) – 16,32%. Але протягом року (у сiчнi, лютому, березнi, квiтнi, вереснi та груднi) цей показник порушувався, що 

призвело до зменшення регулятивного капiталу, а також перевищення нормативу максимального розмiру кредитного 

ризику на одного контрагента; 

- норматив великих кредитних ризикiв Н8 (нормативне значення не бiльше 800%) – 81,48%; 

- норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами Н9 (нормативне 

значення не бiльше 20%) – 81,48 %. При нормативному значеннi максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов’язаними з Банком особами не бiльше 20%, цей показник протягом звiтного року постiйно 

порушувався. 

При перевiрцi якостi кредитного портфелю виявлено, що Банк визначив розмiр кредитного ризику позичальника ТОВ 

«ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» в сумi 40,7 тис. грн. та вiднiс його до 5 класу. За результатами нашої оцiнки розмiр 

кредитного ризику цього позичальника становить 407,0 тис. грн., а клас - 10. Коригування розмiру кредитного ризику 

за нашими даними становить 366,3 тис. грн. 

За результатами нашої оцiнки по позичальнику ТОВ «МЕТЦЕНТР» ми вiднесли його до 10 класу з урахуванням 

коригуючих додаткових факторiв. 

Висновок: Рiвень кредитного ризику визначається значним у зв’язку iз значною питомою вагою кредитної 

заборгованостi в загальних активах Банку. Негативний вплив на фiнансовий стан Банку мають значнi концентрацiї 

кредитної заборгованостi пов’язаних iз Банком осiб. 

 

2.4. Визнання пов’язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними. 

Для проведення аудиту операцiй з пов’язаними з Банком особами нам були наданi: повний перелiк пов’язаних осiб 

станом на кiнець дня 31.12.2017, iнформацiя щодо проведених Банком упродовж 2017 року операцiй з пов’язаними 

особами, вiдомостi про власникiв iстотної участi та остаточних ключових учасникiв у структурi власникiв Банку, 

фiнансова звiтнiсть щодо акцiонерiв, якi мали значний вплив i здiйснювали управлiння Банком протягом звiтного 

року, внутрiшньобанкiвське «Положення про визначення пов’язаних з ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» осiб». 

Положення мiстить пiдходи Банку до визначення пов’язаних осiб, порядок їх визначення, вiдповiдальнi пiдроздiли та 

є достатнiм. 

Iнформацiю про операцiї з пов’язаними сторонами керiвництво Банку розкрило у Примiтцi 30 до рiчної фiнансової 

звiтностi. 

Станом на кiнець дня 31.12.2017 кредитна заборгованiсть пов’язаних осiб становила 686 575 тис. грн., що складалася 

iз заборгованостi iнших пов’язаних сторiн.  

Станом на кiнець дня 31.12.2017 за даними Банку значення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов’язаними з Банком особами становило: 

- норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами Н9 (нормативне 

значення не бiльше 20%) – 81,48 % та протягом року цей показник постiйно порушувався. 

Висновок: Iнформацiйнi системи по виявленню пов’язаних осiб та iдентифiкацiї активних операцiй з пов’язаними 

особами находяться на належному рiвнi. Негативний вплив на фiнансовий стан Банку мають значнi концентрацiї 

кредитної заборгованостi пов’язаних з Банком осiб. 

2.5. Достатнiсть капiталу Банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв Банку, а також операцiй iз 

пов’язаними з Банком особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Достатнiсть резервiв та капiталу Банку формувалась згiдно з вимогами МСФЗ та нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України.  

Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року дорiвнював 307 039 тис. грн., що є 

достатнiм для виконання нормативних та лiцензiйних вимог Нацiонального банку України для здiйснення iснуючого 
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обсягу операцiй. 

Зареєстрований статутний капiтал Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року складав 200 000 тис. грн. та 

сплачений в повному обсязi, незареєстрований статутний капiтал складав 100 000 тис. грн.  

Нормативи капiталу протягом 2017 року не порушувались. 

Станом на 01.01.2018 норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) складав 73,59% при 

нормативному значеннi не менше нiж 10%.  

З врахуванням донарахованого розмiру кредитного ризику, за результатами аудиту, розмiр регулятивного капiталу 

становить 306 672 тис. грн. 

Чистий прибуток Банку за 2017 рiк склав 8 173 тис. грн. 

Банком забезпечується виконання вимог статтi 36 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо 

вiдрахувань до резервного фонду не менше 5% вiд прибутку.  

Висновок: принципи формування резервiв та регулятивного капiталу вiдповiдають нормативним вимогам 

Нацiонального банку України.  

2.6. Адекватнiсть бухгалтерського облiку. 

Банк дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

вимог МСФЗ.  

Порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк, регламентований «Положенням про 

органiзацiю бухгалтерського контролю у ПАТ «ЕВРОПРОМБАНК» (зi змiнами), затвердженим Правлiнням Банку вiд 

28.08.2017 №28/08/17 та є складовою облiкової полiтики Банку.  

Органiзацiя операцiйної дiяльностi передбачає наявнiсть документованих операцiйних процедур за всiма операцiями, 

що здiйснюються Банком вiдповiдно до законодавства України. Банк самостiйно розробляє технологiї здiйснення 

банкiвських операцiй та визначає методи внутрiшнього контролю за їх проведенням. 

Облiкова полiтика Банку є внутрiшнiм нормативним документом, який визначає цiлi, принципи, методи та 

органiзацiю бухгалтерського облiку в межах чинного законодавства України та розробляється вiдповiдно до МСФЗ. 

Висновок: Система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України та облiковiй полiтицi i в цiлому забезпечує достатньо детальнi розшифровки рахункiв, якi дають змогу 

аналiзувати будь-якi вiдхилення, надання правдивої порiвняльної iнформацiї про активи, зобов’язання, фiнансовий 

стан та результати дiяльностi Банку. 

Iнша iнформацiя. 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 

Скорочена назва: ПАТ «ЕВРОПРОМБАНК» 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 36061927 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, примiщення 51 

Дата державної реєстрацiї: 12.08.2008 

Дата внесення змiн до установчих документiв: 06.03.2017 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Аваль» 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32440628 

Юридична адреса: Україна, 69032, м. Запорiжжя, вул. Рекордна, будинок 11/9 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi 

послуги: Свiдоцтво №3167 вiд 28.03.2003 

Рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.12.2017 №353/3 продовжено до 21.12.2022 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення 

аудиторських перевiрок банкiв: Свiдоцтво №0000020 вiд 17.09.2012 , строк дiї Свiдоцтва продовжено до 07.09.2022 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку: Свiдоцтво П 000418 

Реєстрацiйний номер №428 

Строк дiї Свiдоцтва до 21. 12.2022 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi фiнансових послуг: Свiдоцтво №0111 вiдповiдно до розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 01.03.2018 №313, строк дiї Свiдоцтва продовжено до 

21.12.2022 

Керiвник: Педак Сергiй Володимирович 

Сертифiкат аудитора серiя А №006917, термiн дiї до 26.04.2022 

Контактний телефон: (061) 284-90-84 

Дата та номер договору на проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2017 рiк: Договiр вiд 10 жовтня 2017 року №32 

Дата початку проведення аудиту: 01.12.2017 

Дата закiнчення проведення аудиту: 13.04.2018 
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«13» квiтня 2018 року 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Педак Валентина Федотiвна 

(Сертифiкат аудитора серiї А №005557, термiн дiї до 30.10.2018, та Сертифiкат аудитора банкiв №0059, термiн дiї до 

01.01.2020). 

 

Директор ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль» С.В. Педак 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 3 2 

2 2016 4 3 

3 2015 6 5 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
Д/н 

Інше (зазначити) Iнше вiдсутнє 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
Д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
Д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Iнше вiдсутнє. 
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Д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
123 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  
Комiтети у складi Спостережної 

ради не створено 

Інші (запишіть)  
Комiтети у складi Спостережної 

ради не створено 

 

Комiтети у складi Спостережної ради не створено 

Комiтети у складi Спостережної ради не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  

Винагорода Голови Спостережної 

ради є фiксованою згiдно з 

трудовим договором. Члени 

Спостережної ради винагороди не 

отримують. 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 
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Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 
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Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  

Положення про Кредитний 

комiтет; Положення про 

Тарифний комiтет; Положення 

про Комiтет з управлiння 

активами та пасивами; Положення 

про комiтет з фiнансового 

монiторингу; Положення, що 

стосуються здiйснення рiзних 

банкiвських операцiй та надання 

банкiвських послуг; Положення 

про Кредитну полiтику; 

Положення про iнвестицiйну 

полiтику; Положення про 

облiкову полiтику та iн. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

Документи 

надаються 

для 

Копії 

документів 

надаються 

Інформація 

розміщується 

на власній 
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зборах в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

на запит 

акціонера 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 
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Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iнше вiдсутнє. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє. 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  
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Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 07.12.2017 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами акцiонерiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Розмiщено на власному веб-сайтi Банку.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння дотримуються. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi Банку є отримання в iнтересах акцiонерiв прибутку вiд банкiвської дiяльностi та 

iнших операцiй, здiйснення яких не заборонено законодавством України. Предметом та напрямом 

дiяльностi Банку є надання комплексу банкiвських послуг, передбачених банкiвською лiцензiєю 

Нацiонального банку України.  

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власниками iстотної участi в ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" є фiзичнi особи: Орлова Ольга 

Олександрiвна, Орлов Володимир Олександрович, Орлова Наталiя Вiкторiвна. Вiдповiдають 

встановленим законодавством вимогам. Протягом року склад не змiнювався.  

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Порушень внутрiшнiх правил членами Спостережної ради та Правлiння банку не було. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
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фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

До членiв Спостережної ради органами державної влади заходи впливу не застосовувались. До 

членiв Правлiння банку застосовувались штрафнi санкцiї Фондом гарантування вкладiв фiзичних 

осiб.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Банку i базується на принципах 

беззбитковостi, дiяльностi за умови забезпечення надiйного та безперервного процесу виявлення, 

оцiнки, контролю та монiторингу всiх видiв ризику на всiх рiвнях, з дотриманням оптимального 

рiвня спiввiдношення мiж прибутковiстю дiяльностi та рiвнем ризику, що приймає на себе Банк. 

Дiяльнiсть органiв управлiння Банку в сферi управлiння ризиками регулюється наступним чином: 

-Загальнi збори акцiонерiв обирають Голову та членiв Спостережної ради Банку; -Спостережна 

рада визначає полiтики (процедури) управлiння ризиками та контролює їх виконання; -Правлiння 

Банку впроваджує полiтики управлiння ризиками; -Внутрiшнiй аудит перевiряє вiдповiднiсть 

дiяльностi Банку встановленим полiтикам та забезпечує належнi процеси корпоративного 

управлiння, внутрiшнього контролю та управлiння ризиками; -Зовнiшнi аудитори висловлюють 

думку щодо достовiрностi фiнансової звiтностi; -Банк створює постiйно дiючий структурний 

пiдроздiл з питань аналiзу та управлiння ризиками для встановлення лiмiтiв щодо окремих 

операцiй, лiмiтiв ризикiв контрагентiв, країн контрагентiв, структури балансу вiдповiдно до 

рiшень органiв Банку; -Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками у 

Банку створюються постiйно дiючi комiтети: Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами 

та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет з фiнансового монiторингу. Прийняття органами 

управлiння Банку рiшень про вчинення значних правочинiв здiйснюється Загальними зборами 

акцiонерiв або Спостережною радою на пiдставi рiшення Правлiння, прийнятого вiдповiдно до 

висновкiв пiдроздiлу з управлiння ризиками та вiдповiдних постiйно дiючих комiтетiв.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Вiддiл внутрiшнього аудиут у Банку створено з метою незалежної оцiнки i вдосконалення системи 

внутрiшнього контролю, є самостiйним пiдроздiлом Банку i пiдпорядковується безпосередньо 

Спостережнiй радi. Вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi чинного 

законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень 

Банку. Основним напрямком роботи внутрiшнього аудиту Банку є внутрiшнiй аудит сфер 

дiяльностi Банку та його структурних пiдроздiлiв, який здiйснюється згiдно з узгодженим 

Правлiнням та затвердженим Спостережною радою Банку рiчним планом роботи. Виходячи з 

конкретних обставин, внутрiшнiй аудитор робить адекватнi висновки, кожен звiт реально 

висвiтлює результати фактично виконаних робiт. За результатами проведених перевiрок 

надаються рекомендацiї щодо пiдвищення ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку та 

мiнiмiзацiї ймовiрних ризикiв. Процедури аудиту, якi здiйснює вiддiл внутрiшнього аудиту, 

вiдповiдають нормативно-правовим актам Нацiонального банку України та забезпечують 

адекватний контроль за ризиками Банку та є достатнiми.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Факти вiдчуження активiв, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом року 

вiдсутнi.  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 



55 

 

Протягом року не було купiвлi-продажу таких активiв, що перевищують встановлений у Статутi 

Банку розмiр. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Операцiї з пов`язаними особами здiйснювались вiдповiдно до чинного законодавства та 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторський висновок зроблено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту 

з урахуванням вимог Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

32440628, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Аваль", 

мiсцезнаходження: 69032, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, 11/9 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

14 рокiв 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Цiєю аудиторською фiрмою аудиторськi послуги надаються Банку другий рiк. 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Аудит квартальної звiтностi для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв здiйснювався 

ТОВ Аудиторська фiрма "РАДА ЛТД", ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль". 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Випадкiв конфлiкту iнтересiв за звiтний 2017 рiк не було. Сумiщення функцiй внутрiшнього 

аудитора не було. 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

Ротацiя аудиторiв Банку здiйснилась у 2014 роцi: замiсть ТОВ "Українська аудиторська служба" 

договiр укладено з ТОВ "АФ "АНАЛIТИК-ПАРТНЕРИ", у 2016 роцi договiр укладено з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА 

ЛТД». У 2017 роцi договiр укладено з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "Аваль".  

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України, та фактiв подання 

недостовiрної звiтностi Банком не було. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 
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Дiяльнiсть Банку здiйснюється у вiдповiдностi до законодавства, що регулює захист прав 

споживачiв. Скарги розглядаються вiдповiдно до чинного законодавства. 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Розгляд скарг покладено на голову Правлiння Фiленкову Зою Юрiївну. 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Протягом року скарг не було. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

У 2017 роцi до Банку поданий 1 позов, який задоволено. 
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ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2017 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 47643 19911 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
0 0 

Кошти в інших банках 
 

0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 8 555281 750993 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 24025 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 
 

0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
3271 266 

Відстрочений податковий актив 
 

4350 4334 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 9 4907 3394 

Інші фінансові активи 10 1016 242 

Інші активи 11 1134 505 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
   

Усього активів: 
 

641627 779645 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 12 0 0 

Кошти клієнтів 13 320811 587842 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 
 

0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

0 0 

Інші фінансові зобов’язання 14 9483 529 
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Інші зобов'язання 15 2304 3303 

Субординований борг 
 

0 0 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
   

Усього зобов'язань: 
 

332598 591674 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 16 200000 145000 

Емісійні різниці 
 

0 0 

Незареєстрований статутний капітал 
 

100000 55000 

Інший додатковий капітал 
 

35000 35000 

Резервні та інші фонди банку 
 

10825 10825 

Резерви переоцінки 
 

6258 15997 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-43054 -73851 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

309029 187971 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

641627 779645 

Примiтки надаються в окремому роздiлi. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

05.04.2018 року   Голова правління З.Ю. Фiленкова 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Чередник Н.I., (044)221-24-79   Головний бухгалтер  Л.В. Сургучова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



59 

 

Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 18 136161 163257 

Процентні витрати 18 -56544 -78560 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

79617 84697 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
-58280 -117793 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

21337 -33096 

Комісійні доходи 19 5452 3522 

Комісійні витрати 19 -1365 -628 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

2903 2584 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

5308 -3656 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
10, 11 -164 -7 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Інші операційні доходи 20 168 96 
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Адміністративні та інші операційні витрати 21 -25374 -49213 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

8265 -80398 

Витрати на податок на прибуток 22 -92 4297 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

8173 -76101 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

8173 -76101 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 
 

0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
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показників 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
 

0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

0 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

8173 -76101 

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

8173 -76101 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 23 8173 -76101 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 23 45.66 -563.71 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
23 45.66 -563.71 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 23 45.66 -563.71 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік 
23 45.66 -563.71 

 

Примiтки надаються в окремому роздiлi. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

05.04.2018 року   Голова правління З.Ю. Фiленкова 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Чередник Н.I., (044)221-24-79   
Головний 

бухгалтер  
Л.В. Сургучова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 
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Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2017 рік 

 

Найменув

ання 

статті 

Прим

ітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол

ьована 

частка 

Усьо

го 

влас

ного 

капіт

алу 

статут

ний 

капіта

л 

емісійн

і 

різниці 

та 

інший 

додатк

овий 

капіта

л 

незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

резер

вні 

та 

інші 

фонд

и 

резерв

и 

переоц

інки 

нерозподі

лений 

прибуток 

додат

кові 

статті 

усь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 

на кінець 

періоду, 

що 

передує 

попереднь

ому 

періоду (до 

перерахун

ку) 

16 
12000

0 
35000 25000 9562 10687 1263 0 

201

512 
0 

20151

2 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлен

ня помилок 

та вплив 

переходу 

на нові 

та/або 

переглянут

і стандарти 

і 

тлумаченн

я 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок на 

початок 

попереднь

ого періоду 

16 
12000

0 
0 25000 9562 10687 1263 0 

201

512 
0 

20151

2 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(

збиток) за  
0 0 0 0 0 -76101 0 

-

761
0 

-

76101 
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рік 01 

інший 

сукупний 

дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизац

ія резерву 

переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізован

ий 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

 
0 0 0 1263 0 -1263 0 0 0 0 

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

 
0 0 55000 0 0 0 0 

550

00 
0 55000 

Операції з 

акціонерам

и 
 

0 0 0 0 5310 0 0 
756

0 
0 7560 

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість  
25000 0 -25000 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні 

акції, що 

викуплені 

в 

акціонерів: 

 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулюванн

я  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок 

на кінець 

попереднь

ого періоду 

16 
14500

0 
35000 55000 

1082

5 
15997 -73851 0 

187

971 
0 

18797

1 

Усього 
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сукупного 

доходу: 

прибуток/(

збиток) за 

рік 
 

0 0 0 0 0 8173 0 
817

3 
0 8173 

інший 

сукупний 

дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизац

ія резерву 

переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізован

ий 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

 
0 0 100000 0 0 0 0 

100

000 
0 

10000

0 

Операції з 

акціонерам

и 
 

0 0 0 0 -9739 22624 0 
128

85 
0 12885 

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість 
16 55000 0 -55000 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні 

акції, що 

викуплені 

в 

акціонерів: 

 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулюванн

я  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові 
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статті – 

опис 

статей та 

вміст 

показників 

Додаткові 

статті – 

усього за 

додаткови

ми 

статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок 

на кінець 

звітного 

періоду 

16 
20000

0 
35000 100000 

1082

5 
6258 -43054 

 

309

029 
0 

30902

9 

 

Примiтки надаються в окремому роздiлi. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

05.04.2018 року   Голова правління З.Ю. Фiленкова 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Чередник Н.I., (044) 2212479   
Головний 

бухгалтер  
Л.В. Сургучова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

140699 185347 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-38703 -69872 

Комісійні доходи, що отримані 
 

5262 3509 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-1365 -657 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

2904 2584 

Інші отримані операційні доходи 
 

168 74 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-9201 -6677 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-13767 -15576 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-3113 26 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
82884 98758 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

0 388 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
8 133513 79238 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 10 -1240 -25 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 11 -2035 -1149 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 12 0 -600 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 13 -271988 -254634 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
0 0 
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Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
8954 476 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

-1106 -876 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
-51018 -78424 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

-2690000 -773000 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення  
2666000 776001 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 9 -2530 -1404 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 211 

Придбання нематеріальних активів 
 

-28 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-26558 1808 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

100000 55000 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 
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Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
100000 55000 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
5308 -3657 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
27732 -25273 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 6 19911 45184 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 47643 19911 

Примiтки наданi в окремому роздiлi 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

05.04.2018 року   Голова правління З.Ю. Фiленкова 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Чередник Н.I., (044)2212479   
Головний 

бухгалтер  
Л.В. Сургучова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
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Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
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Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Не заповнюється. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

05.04.2017 року   Голова правління Фiленкова З.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Чередник Н.I. 0442212479   
Головний 

бухгалтер  
Сургучова Л.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 
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Примітки 

до звіту 

за 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

Примiтка 1. Iнформацiя про Банк. Найменування Банку – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». Скорочене найменування Банку – ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК». Мiсцезнаходження – Україна, 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 

№11, примiщення 51. Країна реєстрацiї – Україна. Органiзацiйно-правова форма Банку – Публiчне 

акцiонерне товариство. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10.12.2007 

зареєстровано випуск акцiй ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, про що 23.10.2008 

видано Свiдоцтво №514/1/07. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08.09.2011 

зареєстровано випуск акцiй ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00 гривень, про що 12.01.2012 

видано Свiдоцтво №440/1/11. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18.09.2015 

зареєстровано випуск акцiй ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, про що 24.05.2016 

видано Свiдоцтво №110/1/2015. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2016 

зареєстровано випуск акцiй ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 200 000 000,00 гривень, про що 23.05.2017 

видано Свiдоцтво №93/1/2016. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2017 

зареєстровано випуск акцiй на суму 150 000 000,00 гривень, про що видане Тимчасове свiдоцтво 

№96/1/2017-Т. Протягом 28-30 листопада 2017 року акцiонерами Банку проведено оплату за простi iменнi 

акцiї на загальну суму 100 000 000,00 гривень. До оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi звiт про 

приватне розмiщення акцiй на суму 100 000 000,00 гривень не зареєстрований i свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй на загальну суму 300 000 000,00 гривень не отримано. Опис характеру операцiй Банку та 

його основних видiв дiяльностi. Згiдно з Банкiвською лiцензiєю №246, виданою Нацiональним банком 

України 15.11.2011, Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 та 

Додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 Банк має право 

здiйснювати такi банкiвськi операцiї: 1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; 2. 

вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових 

коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; 3. розмiщення 

залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; 4. надання гарантiй i 

поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; 5. 

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi 

послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); 6. лiзинг; 7. 

послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; 8. 

випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; 9. 

випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 10. надання 

консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. 11. iнвестицiй; 12. випуску, 

розповсюдження та проведення лотерей; 13. iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 14. емiсiя 

власних цiнних паперiв; 15. органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; 16. 

здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг); 17. операцiї за 

дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: а) з iнструментами грошового ринку; б) з iнструментами, що 

базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; в) з фiнансовими ф’ючерсними та опцiонами; 18. депозитарна 

дiяльнiсть; 19. дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. 20. операцiї з валютними 

цiнностями вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5: • 

неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; • операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками 

(купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти 

банкiв; • операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 

обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських договорiв з юридичними особами-

резидентами; • ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв 

нерезидентiв у грошовiй одиницi України; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та 

нерезидентiв) в iноземнiй валютi; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй 

одиницi України; • вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй 

валютi та здiйснення операцiй за ними; • вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в 
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iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; • залучення та розмiщення iноземної валюти на 

валютному ринку України; • залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; • торгiвля 

iноземною валютою на валютному ринку України; • торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

• торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; • залучення та розмiщення банкiвських 

металiв на валютному ринку України. Банк надає банкiвськi послуги фiзичним особам та пiдприємствам 

рiзноманiтних галузей, включаючи гiрничодобувну галузь, вуглепереробну промисловiсть, транспортним, а 

також торгiвельним та iншим пiдприємствам. Цi послуги включають залучення депозитiв, надання 

кредитiв, виплата заробiтної плати, здiйснення платежiв по Українi та за кордон, обмiн валют та iншi 

послуги. Високоякiсний банкiвський сервiс, конфiденцiйнiсть та надiйнiсть, атмосфера доброзичливого 

дiлового спiлкування допомагають змiцненню довiри з боку клiєнтiв. Про це свiдчить кiлькiсть клiєнтiв: за 

станом на 01.01.2018 в Банку обслуговувався 5 181 клiєнт, у т. ч.: 286 юридичних осiб та 4 895 фiзичних 

осiб. В умовах дестабiлiзацiї економiчної та полiтичної обстановки на сходi країни, Банк приклав 

максимальнi зусилля щодо збереження клiєнтської бази та довiри до Банку. Органами управлiння Банку є: • 

Загальнi збори акцiонерiв; • Спостережна рада Банку; • Правлiння Банку. Розподiл повноважень мiж цими 

органами управлiння визначенi Статутом (нова редакцiя) Банку, погодженим Нацiональним банком 

України 15.12.2016 та 15.12.2016 зареєстрованим в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, номер запису 10701050021056670. Правлiння Банку очолює 

Голова Правлiння, а членами Правлiння на 01.01.2018 були: Заступник Голови Правлiння та Начальник 

вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Служба 

внутрiшнього аудиту. Ревiзiйна комiсiя є органом контролю Банку, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку. Служба внутрiшнього аудиту Банку є органом оперативного контролю 

Спостережної ради Банку. Спецiалiзацiя Банку: Банк позицiонує себе як унiверсальний. Стратегiчна мета 

Банку: Зайняти стабiльне положення на ринку банкiвських послуг за рахунок надання якiсних 

унiверсальних послуг клiєнтам. Банк з 06.10.2008 є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичний осiб, 

реєстрацiйний №208 (Свiдоцтво учасника фонду вiд 22.11.2012 №199). Iнформацiя щодо змiн в структурi 

Банку: Спостережною Радою Банку 21.04.2016 (протокол №21/04/2016) прийнято рiшення про змiну 

мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №3 у м. Донецьк з адреси: м. Донецьк, вул. Р. 

Люксембург, б. 40, на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, лiт. «А». Спостережною Радою Банку 

17.05.2016 (протокол №17/05/2016) прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» №3 у м. Києвi з адреси: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, лiт. «А», на адресу: м. 

Київ, бульвар Шевченка Тараса, б. 11, примiщення 51. Спостережною Радою Банку 22.12.2016 (протокол 

№22/12/2016) прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №3 у 

м. Києвi з адреси: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, б. 11, примiщення 51, на адресу: м. Київ, вул. 

Саксаганського, б. 3, лiт. «А». Органiзацiйну структуру Банку в 2017 роцi було змiнено двiчi: рiшеннями 

Спостережної ради вiд 28.04.2017 (протокол №28/04/2017) та вiд 30.10.2017 (протокол №30/10/2017). У 

звiтному 2017 роцi не вiдбувалося припинення (лiквiдацiя) окремих видiв банкiвських операцiй. Частка 

керiвництва в акцiях Банку: за станом на 01.01.2018 частка керiвництва у Статутному капiталi Банку 

вiдсутня. Власники iстотної участi в Банку: За станом на 01.01.2018 iстотною участю у Банку володiють 

наступнi акцiонери: 1. Орлова Наталiя Вiкторiвна – 21,8885%; 2. Орлова Ольга Олександрiвна – 49,9225%; 

3. Орлов Володимир Олександрович – 27,0635%. Частка в статутному капiталi iноземних iнвесторiв 

(компанiї i країни) та їх частка в статутному капiталi (заповнюється банками з iноземним капiталом): 

iноземнi iнвестори не мають часток в Статутному капiталi Банку. Фiнансова звiтнiсть Банку складається на 

основi даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог МСФЗ, включає суттєву, своєчасну та 

достовiрну iнформацiю, яка сприяє прийняттю правильних економiчних рiшень шляхом оцiнки минулих, 

теперiшнiх та майбутнiх подiй. Метою складання фiнансової звiтностi є надання повної правдивої 

iнформацiї про фiнансовий стан i дiяльнiсть Банку користувачам для прийняття економiчних рiшень. 

Зведення фiнансової звiтностi Банку передбачає послiдовне об’єднання вiдповiдних статей фiнансових 

звiтiв Головного офiсу Банку та його вiддiлень. При зведеннi звiтностi виконується перевiрка тотожностi 

вiдповiдних рахункiв 3, 6, 7 та 9 класiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України. Контроль за 

дотриманням обов’язкових економiчних нормативiв, вiдкритої валютної позицiї, а також контроль за 

дотриманням норм обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку здiйснюється щоденно за 

даними зведеного балансу Банку. Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. 

Рiчна звiтнiсть складена вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової 

звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 

№373, та вiдповiдно до вимог МСФЗ. Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2017 рiк 17.04.2018 затверджена 

Правлiнням Банку (протокол №11/04/2018) та 20.04.2018 затверджена до випуску рiшенням Рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол №1/04/2018).  
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Макроекономiчне 

середовище. Економiчний розвиток України. За попереднiми даними, зростання Валового внутрiшнього 

продукту (ВВП) в Українi за пiдсумками 2017 року становило 2,1% порiвняно з 2016 роком. Однiєю з 

головних причин повiльного зростання ВВП стало невелике збiльшення внутрiшнього попиту. Протягом 

2017 року з одного боку, мало мiсце зростання номiнальної заробiтної плати (до 3 200 гривень мiнiмальної, 

з 6 008 у сiчнi до 7479 гривень у листопадi та до 8 777 гривень у груднi середньої), з iншого боку, протягом 

2017 року рiвень iнфляцiї становив 13,7% р/р i, таким чином, перевищив цiль Нацiонального банку України 

у розмiрi 8% ± 2 в. п. на кiнець року, установлену основними засадами грошово-кредитної полiтики на 2017 

рiк та середньострокову перспективу. Прискорення iнфляцiї (порiвняно iз 12,4% р/р у 2016 роцi) вiдбулося 

насамперед через дiю чинникiв, на якi iнструменти грошово-кредитної полiтики мають обмежений вплив. 

Зростання iнфляцiї та пiдвищення комунальних тарифiв здiйснило несприятливий вплив на зростання 

купiвельної спроможностi населення та пiдвищення попиту. Iнвестицiї продовжили зростати вiдносно 

задовiльними темпами, хоча темпи зростання валового нагромадження основного капiталу дещо 

уповiльнилися (до 15,8% р/р) насамперед унаслiдок ефекту високої бази порiвняння минулого року. Як i 

ранiше, левова частка капiталовкладень (бiльше 70%) фiнансувалася за рахунок власних коштiв 

пiдприємств. Порiвняно з попереднiм роком зросла частка iнвестицiй за рахунок бюджетних коштiв (до 

8,7% за сiчень – вересень 2017року з 5,9% за вiдповiдний перiод 2016 року), вiдображаючи суттєве 

зростання (особливо в першому пiврiччi) капiтальних бюджетних видаткiв на iнвестицiйнi програми та 

проекти регiонального розвитку, у тому числi на об’єкти дорожньо-транспортної iнфраструктури. 

Натомiсть у структурi джерел фiнансування iнвестицiй дещо зменшилася частка коштiв населення на 

будiвництво житла (до 8,5% за сiчень – вересень 2017 року). Роль банкiвського кредитування та iноземного 

iнвестування як джерел фiнансування iнвестицiй залишалися незначними. У промисловостi спостерiгалося 

збiльшення обсягiв виробництва в машинобудуваннi, хiмiчнiй промисловостi, у металургiйному 

виробництвi та виробництвi готових металевих виробiв. Це майже повнiстю компенсувало подальше 

падiння випуску в добувнiй промисловостi та виробництвi електроенергiї, що насамперед вiдображало 

вплив вiд розриву виробничо-логiстичних зв’язкiв з неконтрольованими територiями (НКТ) на початку 

року. Разом з тим нижча врожайнiсть пiзнiх зернових та технiчних культур та подальше зменшення обсягiв 

виробництва у тваринництвi зумовили спад у сiльському господарствi. Третiй рiк поспiль платiжний баланс 

України зведено з профiцитом. Бiльш того, у 2017 роцi профiцит платiжного балансу iстотно зрiс порiвняно 

з 2016 роком – з 1,3 млрд. дол. США до 2,6 млрд. дол. США за попереднiми даними. За пiдсумками 2017 

року дефiцит поточного рахунку України становив 3.8 млрд. дол. США та практично вiдповiдав рiвню 

попереднього року (3,5 млрд. дол. США), незважаючи на негативний вплив вiд припинення торгiвлi з НКТ 

та нижчий врожай сiльськогосподарських культур. Однак розширення дефiциту торгiвлi товарами через цi 

чинники та подальше нарощування iнвестицiйного iмпорту було частково компенсовано стiйким 

зростанням приватних переказiв та експорту послуг. Експорт товарiв зрiс на 19% за результатами року i 

становив 39,9 млрд. дол. США. Експорт продовольчих товарiв збiльшився на 16% завдяки високим обсягам 

поставок зернових, олiї та жирiв, передусiм врожаю 2016 року, та iнтенсивному експорту м’ясо-молочної 

продукцiї. Розрив виробничо-логiстичних зв’язкiв з пiдприємствами на НКТ зумовив зниження фiзичних 

обсягiв експорту чорних металiв, однак завдяки зростанню свiтових цiн вартiснi обсяги експорту продукцiї 

металургiї збiльшилися на 22,1%. Також збiльшилися вартiснi обсяги експорту залiзних руд (у 1,4 рази) 

завдяки сприятливiй цiновiй кон’юнктурi. Найбiльш суттєво у 2017 роцi зросли поставки української 

продукцiї до країн ЄС – на 32%. Як наслiдок, країни ЄС стали найбiльшим торговельним партнером 

України, i їх частка у загальному експортi товарiв зросла до 35,4% (порiвняно з 31,9% у 2016 роцi). 

Водночас попри зростання експорту до Росiї її частка в загальному обсязi експорту українських товарiв 

скоротилася до 8,5% (з 9,1% у 2016 роцi). Iмпорт товарiв збiльшився на 21% у 2017 роцi i становив 49 млрд. 

дол. США. Насамперед вiдбулося розширення енергетичного iмпорту – у 1,5 рази. Дефiцит вугiлля на 

внутрiшньому ринку, значна частина якого в попереднi роки постачалася з НКТ, зумовив зростання 

фiзичних обсягiв його iмпорту. Також активiзацiя приватних iмпортерiв природного газу призвела до 

збiльшення його закупiвель. Водночас у свiтi пiдвищилися i цiни на енергоресурси. Це мало значний 

внесок у зростання вартiсних обсягiв iмпорту нафтопродуктiв на 27,6%. На тлi пожвавлення внутрiшнього 

попиту високими темпами зростав iнвестицiйний iмпорт, у тому числi продукцiї машинобудування 

сiльськогосподарського призначення та iмпорт легкових автомобiлiв. За рiк iмпорт продукцiї 

машинобудування збiльшився на 31%. Найбiльше за минулий рiк зрiс iмпорт товарiв iз країн ЄС (на 23%) 

за рахунок поставок природного газу та продукцiї машинобудування, а також Росiї (на 40%) – за рахунок 

вугiлля, нафтопродуктiв та добрив. Минулий рiк також вiдзначився збiльшенням експорту послуг (на 13%), 

насамперед за рахунок IТ послуг, послуг трубопровiдного транспорту та авiацiйного транспорту. Iмпорт 

послуг також зростав (на 7,2% р/р) унаслiдок суттєвого збiльшення iмпорту транспортних послуг (18,6% 
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р/р) та за статтею «подорожi» (11,7% р/р). Однак темпи зростання iмпорту послуг поступалися експорту 

послуг, що призвело до збiльшення профiциту торгiвлi послугами до 2,3 млрд. дол. США (порiвняно з 1,5 

млрд. дол. США у 2016 роцi). У 2017 роцi тривало зростання грошових переказiв на тлi посилення 

мiграцiйних процесiв та змiцнення валют країн Схiдної Європи. Збiльшення надання IТ-послуг зумовило 

зростання переказiв зi США. Зростання грошових переказiв компенсувало вищi, нiж у 2016 роцi, виплати за 

дивiдендами через розширення в травнi 2017 року дозволу на репатрiацiю на дивiденди, нарахованi за 2016 

рiк. Чистий приплив капiталу за фiнансовим рахунком зрiс до 6.4 млрд. дол. США (порiвняно з 4,7 млрд. 

дол. США у 2016 роцi). На вiдмiну вiд попереднього року, державний сектор вiдiгравав значну роль в 

надходженнi капiталу – Уряд активно залучав валютнi ресурси як на зовнiшньому, так i на внутрiшньому 

ринках. Успiшне завершення третього перегляду програми EFF з МВФ дало змогу Уряду отримати 

черговий транш кредиту макрофiнансової допомоги вiд Європейської Комiсiї на суму 0,6 млрд. дол. США. 

Також у вереснi 2017 року Україна пiсля чотирирiчної перерви повернулася на ринки зовнiшнiх запозичень 

– чистi залучення за суверенними єврооблiгацiями становили 1,3 млрд. дол. США. А придбання банками 

ОВДП, номiнованими в iноземнiй валютi, призвело до скорочення активiв банкiвської системи на 0,6 млрд. 

дол. США. Чистий приплив прямих iноземних iнвестицiй в Україну становив 2,3 млрд. дол. США у 2017 

роцi. Завершення бiльшостi програм з рекапiталiзацiї банкiв призвело до скорочення обсягу операцiй 

банкiв з переоформлення боргу в статутний капiтал до 0,6 млрд. дол. США за пiдсумками 2017 року (2,1 

млрд. дол. США у 2016 роцi). Без урахування таких операцiй, чистi надходження прямих iноземних 

iнвестицiй за 2017 рiк зросли на 26% до 1,8 млрд. дол. США. Скорочення готiвки поза банками залишилося 

вагомим джерелом надходжень за фiнансовим рахунком України у 2017 роцi. Однак його вплив суттєво 

зменшився порiвняно з попереднiм роком – обсяги скорочення становили 1,7 млрд. дол. США. Завдяки 

профiциту зведеного платiжного балансу та отриманню у квiтнi чергового траншу вiд МВФ мiжнароднi 

резерви збiльшилися на 21% до 18,8 млрд. дол. США. Доходи Державного бюджету України за 2017 рiк в 

цiлому за попереднiми оцiнками склали 793,6 млрд. грн., що на 22,3 млрд. грн. (2,9%) перевищує 

запланованi цифри згiдно iз Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рiк». Видатки державного 

бюджету у 2017 роцi склали 839,2 млрд. грн. (99,7% вiд запланованої Законом суми у 841,4 млрд. грн.). 

Порiвняно iз 2016 роком доходи Держбюджету зросли на 177,3 млрд. грн. (з 616,3 млрд. грн.), видатки – на 

154,3 млрд. грн. (з 684,9 млрд. грн.). Дефiцит державного бюджету України у 2017 роцi склав 45,6 млрд. 

грн., що на 33,5%, або на 23 млрд. грн., нижче за показник 2016 року. Основнi тенденцiї розвитку 

банкiвського сектору України у 2017 роцi: У 2017 роцi дещо уповiльнився процес лiквiдацiї банкiв. 

Упродовж 2017 року з українського ринку пiшли 10 банкiв, що були як виведенi Нацiональним банком 

України з ринку, так i шляхом iнiцiювання процесу самолiквiдацiї (через неможливiсть виконання нових 

вимог щодо розмiру регулятивного капiталу). Кiлькiсть дiючих банкiв скоротилася за рiк до 86. Впродовж 

року облiкову ставку Нацiонального банку України було змiнено чотири рази – з 14% на початку року до 

14,5% у пiдсумку з 15 грудня. Iнфляцiйнi процеси у другiй половинi року спричинили пiдвищення 

значення облiкової ставки Нацiональним банком України з 12,5% у II та III кварталi до 14,5% наприкiнцi 

року. Мiжнароднi резерви України на 01.01.2018 становили 18 808,45 млн. дол. США (в еквiвалентi). За рiк 

вони зросли на 21%, здебiльшого завдяки надходженню фiнансування вiд Мiжнародного валютного фонду 

на рiвнi близько 1 млрд. дол. США, а також купiвлi Нацiональним банком України на валютному ринку 1,3 

млрд. дол. США пiд час проведення валютних iнтервенцiй. Структура сектору: Банкiвська система України 

має високу концентрацiю. На 20 найбiльших установ припадає понад 90% активiв, у тому числi близько 

56% активiв – на державнi банки. Активи банкiв з українським капiталом становлять близько 12,7% активiв 

банкiвської системи України, банкiв з iноземним капiталом – близько 31,4%. Активи: Темпи зростання 

активiв українських банкiв наразi є невеликими. Якщо станом на 01.01.2017 (за даними Нацiонального 

банку України) загальнi активи банкiв склали 1 256 298,6 млн. грн., то на 01.12.2017 (без врахування 

неплатоспроможних банкiв) вони збiльшились до 1 282 748 млн. грн. (або на 2,11%). Враховуючи рiвень 

iнфляцiї та зростання курсу долара, можна говорити про реальне скорочення активiв банкiвської системи 

України. Фондування: У 2017 роцi комерцiйнi банки України не мали значного вiдтоку депозитiв. Якщо за 

станом на 01.01.2017 строковi кошти фiзичних осiб складали 319 550,6 млн. грн., то на 01.12.2017 вони 

зменшились до 316 504 млн. грн. (зменшення на 1%). Але, враховуючи зростання курсу долара та євро 

вiдносно гривнi, фактично скорочення має мiсце у бiльшому розмiрi. При цьому внаслiдок зниження 

процентних ставок за депозитами спостерiгається вiдплив валютних вкладiв населення та деякий прирiст 

гривневих пасивiв. Загалом кошти бiзнесу та населення продовжують домiнувати у фондуваннi банкiвської 

системи. Протягом III кварталу 2017 року їхня частка зростала й вже на 01.12.2017 склала 76,3%. 

Процентнi ставки: У другiй половинi 2017 року процентнi ставки за гривневими депозитами скорочувались 

прискореними темпами. Основний фактор – зниження ставок держбанками, в першу чергу, Приватбанком. 

У цiлому по системi новi рiчнi гривневi депозити фiзичних осiб подешевшали на 0,9 в. п. до 14-15% рiчних. 
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Вартiсть доларових депозитiв вкотре оновила iсторичний мiнiмум (близько 4% рiчних за 12-мiсячними 

вкладами), проте темпи зниження процентних ставок уповiльнилися. Потенцiал подальшого здешевлення 

валютних депозитiв поступово вичерпується, враховуючи рiвень iнфляцiї та оподаткування процентiв за 

депозитами, що обумовлює необхiднiсть вiдшкодування основної суми вкладу з урахуванням фактичного 

знецiнення грошей. Вiдсоток за кредитами для бiзнесу та фiзичних осiб протягом року iстотно не змiнився 

та становить близько 30% за кредитами фiзичних осiб та 15-20% - за кредитами юридичних осiб в 

нацiональнiй валютi та 7-9% - в iноземнiй. Подальше зниження вартостi кредитiв ускладнене, по-перше, 

двозначним рiвнем iнфляцiї у 2017 роцi, по-друге, вартiстю ресурсiв у банкiвськiй системi України, а по-

третє, високою часткою проблемної заборгованостi у кредитному портфелi банкiв (непрацюючi кредити 

становлять близько 55% усього кредитного портфелю банкiв). Фiнансовi результати та капiтал: Пiсля 

збиткiв в розмiрi 159 мiльярдiв гривень у 2016 роцi, що були в першу чергу обумовленi резервуванням 

кредитного портфелю «Приватбанку» пiсля його нацiоналiзацiї наприкiнцi року, за пiдсумками 11 мiсяцiв 

2017 року банкiвська система України отримала прибуток в розмiрi 1 826 млн. грн. Загалом доходи 

українських банкiв за 11 мiсяцiв становили 161 584 млн. грн., з яких процентнi доходи складають 111 961 

млн. грн. (69,3%), комiсiйнi – 35 812 млн. грн. (22,2%). Витрати дорiвнюють 159 758 млн. грн., з яких 

головна частка припадає на процентнi (65 177 млн. грн. або 40,8% витрат), загальнi адмiнiстративнi (40 109 

млн. грн. або 25,1% всiх витрат) та вiдрахування в резерви (28 487 млн. грн. або 19,8% загальних витрат). 

Балансовий капiтал банкiв зрiс з 123 784 млн. грн. на 01.01.2017 до 170 389 млн. грн. на 01.12.2017 (на 

37,65%), що обумовлено в великiй мiрi вимогами Нацiонального банку України щодо мiнiмального розмiру 

статутного та регулятивного капiталу банкiв (з 11.07.2017). Перспективи та ризики: Для банкiв України на 

сьогоднi важливим завданням залишається забезпечення свого стабiльного функцiонування та розвитку, 

пiдвищення конкурентоспроможностi на внутрiшньому та зовнiшньому фiнансових ринках, посилення 

взаємодiї з реальним сектором економiки та поступове наближення вiтчизняної банкiвської системи до 

рiвня розвитку банкiвських систем у країнах зi зрiлою економiкою. Стан економiчного середовища, в 

якому українськi банки здiйснюють свою дiяльнiсть, спонукав менеджмент банкiв до подальшого 

впровадження переважним чином консервативної полiтики щодо управлiння активами та пасивами з 

огляду на ряд об’єктивних факторiв, а саме: - вiдсутнiсть достатнього попиту на кредити з боку 

позичальникiв з належним кредитним рейтингом вимагає зважених пiдходiв щодо нарощування обсягiв 

кредитування клiєнтiв; - вузький ринок кредитних вкладень вимагає обережного пiдходу щодо 

нарощування обсягiв залучення коштiв клiєнтiв. Незважаючи на це, на сьогоднiшнiй день банки очiкують 

зростання кредитування бiзнесу та населення протягом наступних 12 мiсяцiв. Найбiльш оптимiстичнi 

очiкування стосуються кредитування малих та середнiх пiдприємств та надання споживчих кредитiв. 

Також традицiйно обережно оптимiстичнi очiкування щодо припливу депозитiв населення та коштiв 

бiзнесу. Бiльшiсть банкiв сподiвається, що стандарти кредитування не змiняться або їх буде навiть 

пом’якшено. Окремi великi банки планують надалi посилювати стандарти корпоративного кредитування, у 

першу чергу при наданнi валютних кредитiв. У цiлому стан економiчного середовища безпосередньо 

впливає на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку. Керiвництво не може достовiрно оцiнити, який 

вплив на майбутнiй фiнансовий стан банку можуть виявити можливi змiни в економiчному середовищi 

країни. Керiвництво впевнене у тому, що вживаються всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної 

дiяльностi Банку. За таких умов Банк проводить зважену, обережну полiтику щодо прийняття будь-яких 

управлiнських рiшень, особливо в питаннях забезпечення лiквiдностi, перевiрки надiйностi нових 

позичальникiв, роботи з проблемними кредитами та управлiння доходами-витратами.  

3 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi. Рiчну фiнансову звiтнiсть складено згiдно з вимогами 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Iнструкцiї 

про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою 

Правлiння Нацiонального банку України (надалi – НБУ) вiд 24.10.2011 №373, постанови Правлiння НБУ 

вiд 29.12.2015 №965 «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо порядку складання примiток до 

фiнансової звiтностi банкiв України», Облiкової полiтики Банку та на пiдставi даних бухгалтерського 

облiку Банку за 2017 рiк. Рiчну фiнансову звiтнiсть складено згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ), випущеною Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (надалi – МСБО) та тлумачень Мiжнародного комiтету з тлумачення мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi – КТМФЗ). Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд 

керiвництва Банку використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на врахованi суми активiв i 

зобов’язань, розкриття умовних активiв i зобов’язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми 

прибутку за звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату 

випуску фiнансової звiтностi. Дiйснi результати можуть вiдрiзнятися вiд вищевказаних оцiнок та 

припущень. Найбiльш важливi оцiнки та припущення стосуються зменшення корисностi кредитiв та 



77 

 

дебiторської заборгованостi. Банк регулярно проводить аналiз кредитiв та дебiторської заборгованостi на 

предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при оцiнцi 

збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй 

достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним чином оцiнює змiни 

майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi 

погашення зобов’язань позичальниками або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що 

спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами. Керiвництво використовує оцiнки, 

заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками 

кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторської 

заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє професiйне судження при 

коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для 

вiдображення поточних обставин. За результатами проведеного аналiзу кредитних, депозитних портфелiв 

можливi обсяги ретроспективного коригування оцiненi як несуттєвi, а саме: - надання кредитiв/залучення 

депозитiв здiйснювалось Банком на ринкових умовах за ринковими ставками, тому при визначеннi 

справедливої вартостi коригування до цiєї статтi не застосовувались; - балансова вартiсть 

короткострокових фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань дорiвнює справедливiй вартостi. Таке 

припущення застосовується також до коштiв на вимогу. Справедлива вартiсть довгострокових iнструментiв 

несуттєво вiдрiзняється вiд балансової (згiдно з Облiковою полiтикою Банк не застосовував ефективну 

ставку вiдсотка тiльки до фiнансових iнструментiв зi строком користування до одного року, а також, якщо 

рiвень вiдхилення ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими iнструментами вiд номiнальної процентної 

ставки був несуттєвим за критерiями, визначеними Облiковою полiтикою Банку. Керiвництву Банку не 

вiдома iнформацiя про факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi управлiнського персоналу, якi б 

вплинули на дiяльнiсть Банку i внутрiшнiй контроль та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть. 

Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру: гривня, округлена до тисяч. Операцiї в iноземнiй 

валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в гривнях з її 

перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення операцiї.  

4 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики. Протягом 2017 року Банк працював вiдповiдно до вимог 

Положень про облiкову полiтику, якi затвердженi Правлiнням Банку 30.11.2015 (протокол № 30/11/2015), зi 

змiнами. Облiкова полiтика Банку базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових 

актах Нацiонального банку України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi та нацiональних 

стандартах бухгалтерського облiку. Активи та зобов’язання оцiнюються та вiдображаються в облiку 

обмiрковано, з достатньою мiрою безпеки, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що становлять 

потенцiйну загрозу фiнансовому стану Банку, на наступнi звiтнi перiоди. Примiтка 4.1. Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть. У 2017 роцi учасникiв консолiдацiї фiнансової звiтностi в Банку не було. Примiтка 4.2. 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. Для ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансової звiтностi активи i пасиви Банку оприбутковуються та облiковуються за: - вартiстю їх придбання 

чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх 

еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi 

зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у 

процесi звичайної господарської дiяльностi ; - справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв, зобов’язання – за сумою, якою може бути 

погашене таке зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 

сторонами; вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре проiнформованого 

покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є 

незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої 

здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних 

ризикiв; - амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 

зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), зменшеної на суму погашення 

основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж 

первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, 

зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Крiм вказаних, в Облiковiй 

полiтицi Банку, у залежностi вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових його облiкової системи, 

використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань, а саме: - балансова вартiсть - це 

вартiсть, за якою актив, зобов’язання та власний капiтал вiдображаються в балансi. Балансова вартiсть для 

фiнансового активу та фiнансового зобов’язання складається з основної суми, нарахованих процентiв та 

неамортизованої премiї i дисконту, суми переоцiнки, суми визнаного зменшення корисностi; - договiрна 

вартiсть – вартiсть активу, передбачена договорами, укладеними Банком з його контрагентами; - залишкова 



78 

 

вартiсть – рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю активу та сумою нарахованого зносу чи 

створеного резерву; - заставна вартiсть – вартiсть предмету застави (iпотеки), визначена по узгодженостi 

мiж Банком та позичальником (заставодавцем, iпотекодавцем) та зафiксована у вiдповiдному договорi 

застави (iпотеки); - лiквiдацiйна вартiсть – сума коштiв, яку передбачається отримати у разi лiквiдацiї 

певного активу; - номiнальна вартiсть – вартiсть, вказана на цiнних паперах, банкнотах, монетах тощо; - 

умовна вартiсть (оцiнка) – вартiсть, за якою оцiнюються документи i цiнностi, що не мають номiнальної 

вартостi; - переоцiнена вартiсть – вартiсть активу пiсля його переоцiнки; - поточна (вiдновлювана) вартiсть 

– сума грошових коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї, яку потрiбно було б витратити для 

придбання (створення) такого самого або аналогiчного активу на поточний момент (дату балансу); - 

ринкова вартiсть активу – сума, яку можна отримати вiд продажу або сплатити за придбання активу на 

активному ринку; - теперiшня вартiсть – теперiшня (дисконтована) сума майбутнiх чистих грошових 

надходжень, якi очiкуються вiд використання активу; теперiшня (дисконтована) вартiсть майбутнiх 

платежiв, якi, як очiкується, потрiбнi для погашення зобов’язання в процесi звичайної дiяльностi Банку; - 

чиста вартiсть реалiзацiї – цiна реалiзацiї активу в умовах звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням витрат на збут. Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах первiсно 

оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в 

iноземнiй валютi та банкiвських металах за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют, 

банкiвських металiв на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов’язань, власного капiталу, 

доходiв i витрат). Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi у гривневому еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi 

або на дату їх визнання. Основними принципами Облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення - усi 

банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. 

Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка 

може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою - операцiї 

облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за 

їх юридичною формою; - автономнiсть - активи та зобов’язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв 

i зобов’язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв’язку з цим особисте майно та 

зобов’язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку; - обачнiсть - застосування в 

бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а 

зобов’язання та/або витрати - не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, 

виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Банк 

планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та 

вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно 

порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i 

витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення 

незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. ; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) 

застосування Банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, 

передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) 

собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи 

та зобов’язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни 

офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. - конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi, не 

повинна негативно впливати на iнтереси Банку, але має представляти весь її обсяг, що вимагається чинним 

законодавством та МСБО; - мультивалютнiсть – операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах 

здiйснюються за тими ж рахунками, що i операцiї в гривнi. Такi характеристики Облiкової полiтики Банку, 

як: зрозумiлiсть для усiх її користувачiв (можливiсть сприймати значення та необхiднiсть), доречнiсть 

(здатнiсть iнформацiї впливати на рiшення, що приймаються на її основi), суттєвiсть (впливовiсть на 

прийняте рiшення) та своєчаснiсть, є необхiдною умовою формування якiсних характеристик фiнансової та 

податкової звiтностi. Пiд час виконання своїх функцiй, Банк керується Положенням про облiкову полiтику 

(надалi – Положення) розроблене вiдповiдно до Законiв України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi, 

iнших законодавчих актiв України, Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в 

банках України, Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України та Iнструкцiї про застосування 

Плану рахункiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв Нацiонального банку України, 

мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiх документiв. Положення 

визначає основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i формування статей звiтностi, 

єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу Банку, порядок нарахування доходiв 
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Банку за кожним фiнансовим iнструментом, вiднесення їх на рахунки прострочених, критерiї визнання 

активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання, порядок створення та використання спецiальних 

резервiв (порядок списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi), вимоги та вказiвки щодо 

облiку окремих операцiй. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi. Статтi 

фiнансової звiтностi «Кошти в iнших банках», «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв», «Iншi фiнансовi 

активи», «Iншi активи» в Балансi представленi в фiнансовiй звiтностi з урахуванням нарахованих доходiв 

та сум резервiв, сформованих вiдповiдно до вимог МСБО. Вiдповiдно iз вимогами МСБО службою ризикiв 

та кредитним пiдроздiлом об’єктивно оцiнюються кредитнi ризики, та регулярно здiйснюється контроль за 

фiнансовим станом позичальника та за станом заставленого майна. Статтi фiнансової звiтностi «Кошти 

банкiв» та «Кошти клiєнтiв» та «Iншi зобов`язання» в Балансi представленi в фiнансовiй звiтностi з 

урахуванням нарахованих витрат. Голова Правлiння, Головний бухгалтер та керiвники пiдроздiлiв Банку 

здiйснюють постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов’язань, зокрема об’єктивною їх 

класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної 

оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з 

цiнними паперами, iнвестицiями, дебiторською заборгованiстю та сумнiвними до отримання нарахованими 

доходами. Звiт складено за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно). Нацiональною валютою України є 

гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою подання для цiлей пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi є гривня, одиниця вимiру – тисяча гривень (тис. грн.). Примiтка 4.3. Первiсне визнання 

фiнансових iнструментiв. Фiнансовий iнструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення 

(збiльшення) фiнансового активу в одного пiдприємства i фiнансового зобов’язання або iнструмента 

власного капiталу в iншого. Фiнансовi iнструменти можуть бути як визнаними, так i не визнаними в 

балансi. Фiнансовi активи – це активи, такi як: 1) грошовi кошти; 2) договiрне право вимоги грошових 

коштiв або iншого фiнансового активу вiд iншої компанiї; 3) договiрне право на обмiн фiнансових 

iнструментiв з iншою компанiєю; 4) пайовий iнструмент iншої компанiї. Для цiлей облiку та вiдображення 

у звiтностi фiнансовi активи подiляються на чотири категорiї: 1) фiнансовi активи, що переоцiнюються по 

справедливiй вартостi через звiт про прибутки i збитки; 2) позики та дебiторська заборгованiсть; 3) 

iнвестицiї, утримуванi до погашення; 4) фiнансовi активи, наявнi для продажу. Фiнансове зобов’язання – це 

обов’язок за договором: 1) надати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншiй компанiї; 2) обмiняти 

фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю. Для цiлей облiку та вiдображення у звiтностi фiнансовi 

зобов’язання подiляються на двi категорiї: 1) фiнансовi зобов’язання, переоцiнюються по справедливiй 

вартостi через звiт про прибутки i збитки; 2) iншi фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi iнструменти Банку за 

методами оцiнки класифiкуються наступним чином: 1. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 2. Iнвестицiї, утримуванi до погашення. 3. Позики та 

дебiторська заборгованiсть. 4. Фiнансовi активи, доступнi для продажу. 5. Фiнансовi зобов’язання за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 6. Фiнансовi зобов’язання, що 

облiковуються по амортизованiй собiвартостi. Вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання 

та оцiнка» Банк визначає такi категорiї фiнансових активiв: - кредити та дебiторська заборгованiсть 

(грошовi кошти та їх еквiваленти; заборгованiсть iнших банкiв; кредити та аванси клiєнтам тощо); - 

фiнансовi активи для подальшого продажу; - фiнансовi активи, що утримуються до погашення; - фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансовi iнструменти 

за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку включають: • фiнансовi 

активи чи зобов`язання, що утримуються для торгових операцiй; • фiнансовi iнструменти, визначенi пiсля 

початкового визнання, як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням прибутку або 

збитку; • похiднi фiнансовi активи чи зобов’язання. Банк визнає фiнансовi активи або фiнансове 

зобов`язання в балансi тiльки тодi, якщо Банк стає стороною контрактних положень щодо iнструмента, 

тобто iз застосуванням облiку за датою операцiї або датою розрахунку. Керiвництво визначає фiнансовi 

активи та зобов’язання як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку та збитку, якщо: • класифiкуються як утримуванi для продажу, тобто створенi або придбанi в 

основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; • є частиною портфеля 

iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення 

останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку; • є похiдним iнструментом. 

Класифiкацiя фiнансових активiв i зобов’язань за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку, не змiнюється пiсля початкового визнання. Пiд час первiсного визнання фiнансового 

активу або фiнансового зобов’язання Банк оцiнює їх за справедливою вартiстю (у випадку фiнансового 

активу або фiнансового зобов`язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку) плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску 

фiнансового активу чи фiнансового зобов`язання. Включаючи похiднi фiнансовi iнструменти, що є 
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активами, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, без будь яких вирахувань витрат на здiйснення 

операцiй, якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активи, за винятком: • 

позики та дебiторської заборгованостi, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної процентної ставки; • iнвестицiї, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки; • iнвестицiї в iнструменти 

власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть 

яких не можна достовiрно оцiнити. Такi фiнансовi iнструменти оцiнюються за їх вартiстю, за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Усi фiнансовi зобов’язання, крiм тих, що визнанi як фiнансовi 

зобов`язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та 

фiнансових зобов`язань, що виникають у разi, якщо передача фiнансового активу, вiдображеного за 

справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою 

вартiстю. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на здiйснення операцiй, включаються до 

балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується за методом ефективної процентної ставки 

по цьому iнструменту. Примiтка 4.4. Знецiнення фiнансових активiв. На кожну звiтну дату Банк оцiнює 

наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх понесення в 

результатi однiєї або бiльше подiй («подiй збитку»), якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового 

активу i впливають на величину або строки прогнозних майбутнiх грошових потокiв, якi пов’язанi з 

фiнансовим активом або iз групою фiнансових активiв, якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. 

Знецiнення фiнансових активiв вiдбувається шляхом формування резервiв вiдповiдно до МСБО 36 

«Зменшення корисностi активiв» та внутрiшнiх положень Банку. У разi отримання Банком вiдомостей, що 

свiдчать про суттєве погiршення фiнансового стану позичальника, переоцiнка фiнансового класу такого 

позичальника обов’язково має бути проведена протягом мiсяця, в якому отриманi такi вiдомостi. Такими 

вiдомостями можуть бути: iнформацiя про суттєвi змiни в управлiннi, складi учасникiв, джерелах 

фiнансування; оточуючому середовищi, що впливають на фiнансовий стан позичальника; повiдомлення про 

арешт рахункiв позичальника; втрата предметiв забезпечення/недопущення працiвникiв Банку до огляду 

предметiв забезпечення; повiдомлення щодо судових справ за безпосередньою участю позичальника; 

негативна кредитна iсторiя позичальника; негативнi вiдомостi, наданi службою безпеки Банку тощо. За 

наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума 

збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були 

понесенi). Балансова вартiсть активу знижується за рахунок використання рахунку резерву на зменшення 

корисностi, i сума збитку вiд зменшення корисностi вiдображається у звiтi про фiнансовий результат. 

Примiтка 4.5. Припинення визнання фiнансових iнструментiв. Припинення визнання фiнансового активу 

(або, якщо застосовне, частини фiнансового активу або частини групи однорiдних фiнансових активiв) 

вiдбувається у випадку: - закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу; - 

передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або 

збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям 

на себе зобов’язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; i - якщо Банк 

практично передав всi ризики й вигоди, пов’язанi з активом, або не передав, але й не зберiг практично всiх 

ризикiв i вигiд, пов’язаних з ним, але при цьому передав контроль над активом. Контроль зберiгається, 

якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь актив повнiстю незв’язанiй сторонi без 

додаткових обмежень. Кредити списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної перспективи 

вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. Якщо у 

наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується й таке зниження може 

бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то 

ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку 

резерву. Якщо списання пiзнiше вiдновлюється, то вiдповiдна сума вiдновлення вiдображається у звiтi про 

фiнансовий результат. Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов’язання або його частини, якщо 

таке зобов’язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився. Примiтка 4.6. Грошовi 

кошти та їх еквiваленти. До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв в звiтностi вiднесенi готiвковi 

кошти в касах, кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, кошти на кореспондентських рахунках в 

iнших банках та депозити овернайт в iнших банках. Сума коштiв на рахунках в НБУ вiдображається за 

амортизованою вартiстю. Залишки коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках вiдображаються 

за амортизованою вартiстю за вирахуванням можливих збиткiв на зменшення корисностi. Примiтка 4.7. 

Обов’язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України. Банк визначає суму коштiв для 

резервування на окремому рахунку в Нацiональному банку виходячи з обсягу резерву для вiдшкодування 
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можливих втрат за кредитними операцiями в iноземнiй валютi з позичальниками, у яких немає 

документально пiдтверджених очiкуваних надходжень валютної виручки, що здiйсненi на пiдставi 

кредитних договорiв, укладених пiсля 27.12.2008. У зв’язку з вiдсутнiстю вказаних операцiй, в у звiтному 

перiодi Банк не здiйснював резервування коштiв за сформованими резервами на рахунках Нацiонального 

банку України. Примiтка 4.8. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток i збиток. До фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки через прибутки/збитки, належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, 

утримуванi в торговому портфелi, i тi, що визначенi Банком як оцiненi за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання. Банк облiковує в торговому 

портфелi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з метою продажу в найближчий час i 

отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської маржi, а також фiнансовi 

iнвестицiї, якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, управлiння 

якими здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення фактичного отримання короткострокового прибутку. 

Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за справедливою 

вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнвестицiй 

вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. Банк визнає процентний дохiд за борговими 

цiнними паперами, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки, окремо вiд суми переоцiнки до справедливої вартостi. Банк визнає процентнi доходи за 

знецiненими борговими цiнними паперами (крiм цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки) за ефективною ставкою вiдсотка, що використовувалася 

для дисконтування майбутнiх грошових потокiв пiд час останньої оцiнки збиткiв унаслiдок зменшення 

корисностi цих боргових цiнних паперiв. Примiтка 4.9. Кошти в iнших банках. У процесi своєї звичайної 

дiяльностi Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших банках на певнi промiжки часу. Кошти в 

банках зi встановленим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. Кошти в банках облiковуються за вирахуванням резерву на покриття 

збиткiв вiд знецiнення. За станом на кiнець дня 31.12.2017 коштiв в iнших банках Банк не має. Примiтка 

4.10. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Наданi (отриманi) кредити первiсно оцiнюються за справедливою 

вартiстю, включаючи витрати на операцiю, i вiдображаються в бухгалтерському облiку вiдповiдно як актив 

та зобов’язання i не пiдлягають взаємозалiку. Протягом 2017 року кредитнi операцiї вiдображаються за 

вiдповiдними рахунками Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого 

постановою Правлiння НБУ вiд 17.06.2004 №280, залежно вiд категорiї контрагентiв, виду кредиту та 

строкiв їх використання. За станом на кiнець дня 31.12.2017 облiк операцiй приведено у вiдповiднiсть до 

постанови Правлiння НБУ вiд 11.09.2017 №89 «Про затвердження нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України». Облiк кредитних операцiй у iноземнiй валютi здiйснюється аналогiчно до 

порядку облiку кредитних операцiй у нацiональнiй валютi. Курсовi рiзницi вiд переоцiнки суми кредиту в 

iноземнiй валютi у зв’язку iз змiною офiцiйного курсу вiдображаються за рахунком 6204 «Результат вiд 

торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами». Банк здiйснює облiк заборгованостi за кредитами, 

що придбана в iншому банку (фiнансовiй установi), аналогiчно до облiку наданих кредитiв. Кредит або 

кредитна лiнiя – будь-яке зобов’язання Банку надати певну суму коштiв, будь-яка гарантiя, будь-яке 

зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, що надано в 

обмiн на зобов’язання боржника по поверненню заборгованостi, а також на зобов’язання на сплату 

вiдсоткiв i iнших зборiв з такої суми. Овердрафт – вид короткострокового кредитування, при якому клiєнт 

одержує можливiсть здiйснювати платежi при вiдсутностi або недостатностi коштiв на 

поточному/картковому рахунку в межах встановленого Банком лiмiту. Операцiї репо вiдображаються в 

бухгалтерському облiку як наданий (отриманий) кредит пiд заставу цiнних паперiв. Виданi Банком кредити 

спочатку оцiнюються й вiдображаються в облiку у сумi фактично наданих коштiв, включаючи комiсiйнi 

доходи/витрати, пов’язанi з видачею кредиту. Вказанi доходи/витрати впливають на визначення суми 

дисконту/премiї по фiнансовому iнструменту i вiдносяться на рахунки процентних доходiв шляхом 

амортизацiї дисконту/премiї. Комiсiї, якi не вiдносяться до первинного визнання фiнансового iнструменту, 

а вiдносяться до його обслуговування, на визначення суми дисконту/премiї не впливають. Комiсiї, якi не 

ставляться до первiсного визнання фiнансового iнструмента, а сплачуються клiєнтом у перiод його дiї, на 

визначення суми фiнансового iнструмента не впливають. Якщо у момент первинного визнання вартiсть 

кредиту визначається з використанням процентної ставки вище або нижче ринковою, то в бухгалтерському 

облiку на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю i вартiстю кредиту признається дохiд або витрата в 

кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї. На наступну дату балансу кредити оцiнюються по 

амортизованiй собiвартостi з використанням ефективної ставки вiдсотка при амортизацiї дисконту. Сума 
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дисконту по кредитах клiєнтiв, протягом перiоду дiї кредиту, амортизується одночасно з нарахуванням 

вiдсоткiв i вiдображається на рахунках процентних доходiв. Заборгованiсть по наданих кредитах та 

нарахованих вiдсотках, непогашена клiєнтом у встановленим договором термiн, вiдображається на 

рахунках простроченої заборгованостi не пiзнiше наступного операцiйного дня. Банк списує за рахунок 

спецiальних резервiв заборгованiсть за кредитними операцiями, яка визнана безнадiйною щодо отримання. 

Iнформацiя про кредити та заборгованiсть клiєнтiв розкривається у Примiтцi 8 до Звiту про фiнансовий 

стан. Примiтка 4.11. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу. Банк враховує в портфелi на продаж: • 

борговi цiннi папери, якi Банк не має намiру та/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi 

певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення; • борговi цiннi папери, якi Банк 

готовий продати у зв’язку зi змiною ринкових процентних ставок або ризикiв, потреб лiквiдностi, наявностi 

й дохiдностi альтернативних iнвестицiй, джерел та умов фiнансування або змiною валютного ризику; • 

акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть. Цiннi 

папери в портфелi на продаж спочатку оцiнюються по справедливiй вартостi, тобто собiвартостi з 

урахуванням витрат по їх придбанню. Витрати по придбанню боргових цiнних паперiв у портфель на 

продаж вiдображаються на рахунках облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання. Амортизацiя 

дисконту/премiї цiнних паперiв у портфелi Банку на продаж здiйснюється з моменту придбання цiнного 

папера до дати продажу/погашення по методу ефективної ставки вiдсотка. Дисконт (премiя) амортизуються 

одночасно з нарахуванням вiдсоткiв. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу, зазначенi цiннi 

папери оцiнюються по справедливiй вартостi, за винятком акцiй i iнших цiнних паперiв з нефiксованим 

прибутком, справедливу вартiсть яких точно визначити неможливо, якi вiдображаються на дату балансу по 

їх собiвартостi з урахуванням зменшення корисностi. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, якi 

вiдображаються по справедливiй вартостi, пiдлягають переоцiнцi. Результат переоцiнки на дату балансу 

вiдображається в капiталi Банку. Цiннi папери з портфеля Банку на продаж можуть бути переведенi в 

портфель Банку до погашення. За станом на 31.12.2017 фiнансовi активи, утримуванi для продажу в Банку 

вiдсутнi. Примiтка 4.12. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу 

(продажу). У звiтному перiодi Банк не проводив операцiй РЕПО з цiнними паперами. Примiтка 4.13. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. У портфелi Банку до погашення враховуються борговi цiннi 

папери, щодо яких Банк має намiри та здатнiсть утримувати їх до строку погашення. Фiнансовi активи, 

утримуванi до погашення спочатку оцiнюються по справедливiй вартостi, тобто собiвартостi з урахуванням 

витрат по їх придбанню. Витрати по придбанню цiнних паперiв у портфель до погашення вiдображаються 

на рахунках облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання. Амортизацiя дисконту/премiї цiнних паперiв у 

портфелi Банку до погашення здiйснюється з моменту придбання цiнного папера до дати 

продажу/погашення по методу ефективної ставки вiдсотка. Дисконт (премiя) амортизуються одночасної з 

нарахуванням вiдсоткiв. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу, зазначенi фiнансовi активи 

вiдображаються в балансi по амортизованiй собiвартостi iз застосуванням методу ефективної ставки 

вiдсотка. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення, пiдлягають перегляду на зменшення корисностi. 

Якщо Банк ухвалює рiшення щодо недоцiльностi втримання цiнних паперiв у портфелi до погашення до 

дати їх погашення, цiннi папери з портфеля Банку до погашення можуть бути переведенi в портфель Банку 

на продаж. У 2017 роцi Банк не здiйснював операцiї з фiнансовими активами, утримуваними до погашення. 

За станом на кiнець дня 31.12.2017 на балансi Банку облiковуються цiннi папери до погашення, а саме: 

депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, на суму 24 000 тис грн. Примiтка 4.14. 

Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. На звiтну дату в Банку вiдсутнi вкладення в асоцiйованi та 

дочiрнi компанiї. Примiтка 4.15. Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є 

земля чи будiвля або частина будiвлi, або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або 

лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) з метою отримання орендних платежiв, 

доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або адмiнiстративних цiлей. 

Iнвестицiйна нерухомiсть: • земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в 

довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; • 

земля, подальше використання якої на цей час не визначено; • будiвля, що перебуває у власностi Банку або 

в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або 

кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); • будiвля, що не зайнята на цей час та призначена 

для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); • 

нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання як iнвестицiйна нерухомiсть. 

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що 

безпосередньо пов’язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi 

подальшу його оцiнку Банк здiйснює справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в 

прибутку або збитку; амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються. За станом на 31.12.2017 
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iнвестицiйна нерухомiсть у власностi Банку вiдсутня. Примiтка 4.16. Гудвiл. Гудвiл – перевищення 

вартостi придбання над часткою покупця у справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих активiв, 

зобов’язань i непередбачених зобов’язань на дату придбання. Гудвiл виникає при придбаннi, злиттi 

пiдприємств, а також розкриттi iнформацiї про об’єднання пiдприємств. Залежно вiд величини 

закупiвельної цiни i оцiночної вартостi об’єкта розрiзняють гудвiл i негативний гудвiл. Якщо вартiсть 

придбання об’єкта вища справедливої (оцiночної) вартостi, утворюється гудвiл. Вiд’ємну рiзницю мiж 

закупiвельною цiною i оцiночною вартiстю майна, придбаного пiдприємством, називають негативним 

гудвiлом. За станом на кiнець дня 31.12.2017 операцiї, якi утворюють гудвiл (придбання, злиття, 

об’єднання) в Банку вiдсутнi. Примiтка 4.17. Основнi засоби. В Банку основнi засоби облiковуються в 

бухгалтерському облiку за первiсною оцiнкою - сума, за якою актив облiковують у балансi пiсля 

вирахування будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. 

Первiсна вартiсть придбаного об’єкта основних засобiв складається з таких витрат: - сума, що сплачується 

постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт; - реєстрацiйнi збори, 

держмито та iншi платежi, що здiйснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних 

засобiв; - сума ввiзного мита; - сума непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних 

засобiв; - витрати на страхування ризикiв доставки основних засобiв; - витрати на установку, монтаж, 

налагодження основних засобiв; - iншi витрати, що безпосередньо пов’язанi з доведення основних засобiв 

до придатного для використання стану. Проведення зазначених капiтальних iнвестицiй збiльшують 

майбутнi економiчнi вигоди вiд подальшого використання об’єктiв основних засобiв. Витрати за 

завершеним полiпшенням власних основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi. Облiк 

капiтальних iнвестицiй за придбаними необоротними матерiальними активами, якi ще не введено в 

експлуатацiю, а також проведення додаткових капiтальних iнвестицiй (модернiзацiї, дообладнання тощо) 

проводиться за балансовими рахунками №4430 «Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за 

не введеними в експлуатацiю основними засобами». Створенi основнi засоби та iншi необоротнi 

матерiальнi активи зараховуються на баланс Банку та облiковуються в подальшому за первiсною вартiстю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. 

Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, створена Банком, 

включає прямi витрати на оплату працi, прямi матерiальнi витрати, iншi витрати, безпосередньо пов’язанi 

зi створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану. 

Облiк витрат, пов’язаних з полiпшенням необоротних матерiальних активiв та їх удосконаленням, 

здiйснюється за рахунками облiку капiтальних iнвестицiй. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується 

на суму витрат, пов’язаних iз полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, 

реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд 

використання цього об’єкта та може продовжуватись строк його корисного використання. Нарахування 

амортизацiї основних засобiв i здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) 

об’єкта, який встановлюється Банком при визнаннi його активом. Амортизацiя нараховується в 

фiнансовому облiку протягом строку корисного використання, встановленого Банком самостiйно, в 

податковому - згiдно з дiючим законодавством. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 

здiйснюється щомiсячно. За активами, якi надiйшли, амортизацiя нараховується з першого числа мiсяця, 

наступного за мiсяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання. За активами, що 

вибули, нарахування амортизацiї припиняється починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем 

вибуття об’єкта основних засобiв. У разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд використання об’єктiв 

основних засобiв строк корисного використання (експлуатацiї) може переглядатись. Нарахування 

амортизацiї об’єкта основних засобiв виходячи з нового строку корисного використання починається з 

мiсяця, наступного за мiсяцем змiн строку корисного використання. Нарахування амортизацiї здiйснюється 

окремо по кожному об’єкту. За 2017 рiк змiни методiв нарахування амортизацiї та термiну корисного 

використання основних засобiв в Банку не вiдбувалися. Вартiсна ознака предметiв, що входять до складу 

необоротних матерiальних активiв, встановлена Банком в сумi понад 6°000 грн. Амортизацiя малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi експлуатацiї об’єкта. Банком 

визнається зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної 

вигоди, а саме: • протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це 

очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання; • вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) 

значнi змiни у використаннi об’єкта, пов’язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, 

економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до 

ранiше очiкуваної дати тощо) факторiв; • ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники 

прибутковостi iнвестицiй збiльшилися i це збiльшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься пiд час обчислення вартостi використання активу; • моральне старiння або фiзичне 
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пошкодження об’єктiв; Примiтка 4.18. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи - це немонетарний 

актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується Банком з метою 

використання протягом перiоду бiльше одного року для виробництва в адмiнiстративних цiлях чи надання 

в оренду iншим особам. Облiк нематерiальних активiв в Банку ведеться у вiдповiдностi з вимогами 

Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, 

затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 20.12.2005 №480. Бухгалтерський облiк нематерiальних 

активiв ведеться щодо кожного об’єкта окремо незалежно вiд їх вартостi. Придбанi нематерiальнi активи 

зараховуються на баланс Банку та в подальшому облiковуються за первiсною вартiстю з вирахуванням 

будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. Первiсна 

вартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих 

податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню. В їх вартiсть входить i податок на додану вартiсть. Облiк 

первiсної вартостi нематерiальних активiв в Банку ведеться за балансовим рахунком №4300 «Нематерiальнi 

активи». Аналiтичний облiк нематерiальних активiв ведеться в iнвентарних картках, а також в iнвентарнiй 

книзi пооб’єктного облiку. Записи в iнвентарнiй книзi здiйснюються на кожний предмет окремо. 

Характерною особливiстю об’єктiв нематерiальних активiв є тривалий перiод їх використання i поступове 

перенесення вартостi через нарахування амортизацiї (зносу) на витрати Банку за нормами, визначеними 

враховуючи термiни їх корисного використання. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 

щомiсячно з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання. Нарахування амортизацiї 

припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття. Нарахування зношення 

припиняється при досягненнi рiвня первiсної вартостi об’єкта нематерiальних активiв. Нематерiальнi 

активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. Банк розглядає 

нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисного використання, якщо на пiдставi 

аналiзу всiх чинникiв (юридичних, нормативних, договiрних, економiчних тощо) немає передбачуваного 

обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих 

грошових потокiв до Банку (наприклад, право постiйного користування земельною дiлянкою). Балансова 

(залишкова) вартiсть нематерiальних активiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю i сумою 

зносу. В Банку нематерiальнi активи списуються з балансу в разi їх вибуття внаслiдок продажу, 

безоплатної передачi або неможливостi отримання надалi економiчних вигод вiд їх використання. 

Безоплатна передача нематерiальних активiв визнається Банком як витрати, що здiйснюються за рахунок 

коштiв, якi залишаються в розпорядженнi Банку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. 

Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв протягом 2017 року не здiйснювалась, так як 

залишкова вартiсть об’єктiв суттєво не вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi. Примiтка 4.19. 

Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем. 

Оперативний лiзинг (оренда) – це засноване на договорi строкове платне користування майном, необхiдне 

орендаревi для здiйснення пiдприємницької та iншої дiяльностi. Оперативний лiзинг має такi особливостi: 

1) орендодавець не розраховує покрити всi свої витрати за рахунок надходжень вiд одного орендаря 

(лiзингоотримувача); 2) строки оренди не охоплюють повного фiзичного зносу майна; 3) ризик вiд 

псування або втрати майна лежить головним чином на орендодавцевi; 4) по закiнченнi встановленого 

строку майно повертається орендодавцю. Договiр оренди та акт прийому-передачi майна оформляється у 

випадку надання учасникам групи основних засобiв в оперативний лiзинг згiдно законодавства. Iстотними 

умовами договору є: 1) об’єкт оренди (склад i вартiсть майна з урахуванням її iндексацiї); 2) термiн, на 

який укладається договiр оренди; 3) орендна плата з урахуванням її iндексацiї; 4) порядок використання 

амортизацiйних вiдрахувань; 5) оновлення орендованого майна та умови його повернення; 6) виконання 

зобов’язань; 7) вiдповiдальнiсть сторiн; 8) страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 9) обов’язки 

сторiн щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. За згодою сторiн у договорi оренди 

можуть бути передбаченi й iншi умови. Витрати Банку на оперативну оренду в 2017 роцi склали 3°980 тис. 

грн. У 2017 роцi в оперативний лiзинг основнi засоби Банком не надавалися. Примiтка 4.20. Фiнансовий 

лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем. На початку строку 

оренди фiнансова оренда визнається Банком як активи та зобов`язання в балансi за сумами, що дорiвнюють 

справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або якщо вони нижче за справедливу 

вартiсть - за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. 

Ставка дисконту – є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можливо визначити; якщо нi, 

застосовується вiдсотковi ставка додаткових запозичень орендаря. Будь-якi первiснi витрати орендаря 

додаються до суми, визнаної як актив. Операцiї вiдображаються в облiку вiдповiдно до їхньої сутностi та 

фiнансової реальностi, а не за юридичною формою. Протягом 2017 року основнi засоби у фiнансовий 

лiзинг Банком не надавались. Знецiнення не визнавалось. Отриманi у фiнансовий лiзинг основнi засоби 

облiковуються за найменшою на початок строку лiзингу оцiнкою. Основнi засоби у фiнансовий лiзинг 
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протягом 2017 року Банком не отримувались. Примiтка 4.21. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, 

та групи вибуття. Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть 

таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. Необоротнi 

активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо визнання їх 

активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають, 

дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати 

класифiкацiї. У 2017 роцi необоротнi активи, утримуванi для продажу, в Банку були вiдсутнi. Активiв 

групи вибуття в 2017 роцi в Банку не було. Примiтка 4.22. Амортизацiя. При нарахуваннi амортизацiї 

основних засобiв та нематерiальних активiв Банк застосовує прямолiнiйний метод, вiдповiдно до якого 

рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного 

використання об’єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) 

Банк додатково враховує: • очiкуване використання об’єкта з урахуванням його потужностi; • фiзичний та 

моральний знос, що передбачається; • правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об’єкта. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 6 тис. грн. нараховується у 

першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Нарахування амортизацiї, 

окрiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 6 тис. грн., проводиться щомiсяця. 

Мiсячна сума амортизацiї визначається шляхом дiлення рiчної суми амортизацiї на 12. Сума нарахованої 

амортизацiї по основних засобах за 2017 рiк склала 1°045 тис. грн. (данi наведено в Примiтцi 9 «Основнi 

засоби та нематерiальнi активи»). Примiтка 4.23. Припинена дiяльнiсть. Припинена дiяльнiсть - це 

лiквiдований або визнаний як утримуваний для продажу компонент Банку, який є: а) вiдокремлюваним 

напрямом або сегментом дiяльностi Банку; б) частиною єдиного скоординованого плану вiдмови вiд 

окремого напряму або сегменту дiяльностi Банку; в) дочiрнiм Банком, який був придбаний виключно з 

метою його перепродажу. Протягом 2017 року в Банку фактiв припинення дiяльностi не було. Примiтка 

4.24. Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти створюють права та зобов`язання, якi 

ведуть до передачi одного чи кiлькох фiнансових ризикiв, властивих основному первiсному фiнансовому 

iнструменту, мiж сторонами контракту про цей iнструмент. Опцiон «пут» або «кол» на обмiн фiнансових 

активiв чи фiнансових зобов`язань, форвардний контракт, та багато iнших видiв похiдних фiнансових 

iнструментiв утiлюють право здiйснити майбутнiй обмiн, включаючи вiдсотковi та валютнi свопи. Первiсне 

визнання Банк здiйснює за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

Подальша оцiнка активiв за похiдними фiнансовими iнструментами здiйснюється за справедливою 

вартiстю без будь-яких вирахувань, щодо витрат на операцiю, якi Банк може понести при продажу 

похiдного фiнансового iнструменту, за винятком похiдних iнструментiв, якi iндексованi стосовно 

iнструментiв власного капiталу, якi не котируються та мають погашатися при прийнятi цих iнструментiв, 

що їх слiд оцiнювати за собiвартiстю. Банк в 2017 роцi не використовував у роботi похiднi фiнансовi 

iнструменти та хеджування операцiй. Банк не укладав деривативних угод протягом 2017 року. Примiтка 

4.25. Залученi кошти. До складу залучених коштiв вiдносяться: вклади (депозити) банкiв; вклади 

(депозити) суб’єктiв господарювання; вклади (депозити) фiзичних осiб. Строковi вклади (депозити) 

облiковуються на вiдповiдних рахунках з облiку таких коштiв в залежностi вiд строку їх залучення та 

категорiї депонента. Вклади на вимогу облiковуються за вiдповiдними рахунками з облiку коштiв на 

вимогу Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України. Якщо вклад на вимогу оформлений 

договором банкiвського вкладу, то цей рахунок – вкладний, якщо рахунок вiдкрито на пiдставi договору 

банкiвського рахунку, то цей рахунок – поточний (картковий). Вклад (депозит), залучений за договором 

банкiвського вкладу (депозиту), умовами якого встановлено строк зберiгання вкладу (депозиту) та 

передбачено можливiсть неодноразового зняття вкладником частини вкладу (депозиту), облiковується як 

вклад (депозит) на вимогу. Банк оцiнює розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд час первiсного 

визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з 

iнiцiюванням вкладiв (депозитiв). Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiю та iншi 

платежi, що безпосередньо пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту, на рахунках дисконту (премiї) 

за цим фiнансовим iнструментом. Банк оцiнює вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за 

амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Банк здiйснює аналiз доказiв, 

що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу розмiщених вкладiв (депозитiв), на кожну дату 

балансу. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу 

або групи фiнансових активiв унаслiдок однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання i 

впливають на величину та/або строки попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд використання 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо 

строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору, закiнчується. 

Проценти за вкладами (депозитами) нараховуються вiд дня, наступного за днем надходження вкладу у 
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Банк, до дня, який передує його поверненню вкладниковi або списанню з рахунка вкладника з iнших 

пiдстав. У разi часткового поповнення коштiв на вклад (депозит) сума та день поповнення не включається 

до розрахунку процентiв. У разi часткового зняття коштiв з вкладу (депозиту) проценти за цей день 

нараховуються тiльки на суму залишку вкладу (депозиту). Проценти за вкладом (депозитом) можуть 

сплачуватися: при поверненнi депозиту; перiодично; авансом. У разi сплати процентiв при поверненнi 

вкладу (депозиту) Банк щомiсячно нараховує проценти за депозитом у встановленому внутрiшнiми 

нормативними документами порядку та сплачує в день повернення депозиту. При перiодичнiй сплатi в 

залежностi вiд умов договору банкiвського вкладу Банк щомiсячно нараховує проценти за вкладом 

(депозитом) у встановленому внутрiшнiми нормативними документами порядку та сплачує їх вiдповiдно 

до договору. Проценти за вкладами (депозитами) в iноземнiй валютi нараховуються та сплачуються в 

iноземнiй валютi на умовах, визначених договором. Сума вкладу (депозиту) ураховується на вкладному 

(депозитному), поточному, кореспондентському рахунку до часу його повернення. У разi прийняття 

Банком вкладiв (депозитiв) в якостi забезпечення за активними операцiями, оформлюються вiдповiднi 

договори майнових прав, вклади (депозити) продовжують облiковуватись за тими ж рахунками на умовах, 

визначених договором банкiвського вкладу. За станом на кiнець дня 31.12.2017 у складi залучених коштiв 

облiковувались кошти клiєнтiв на загальну суму 320°811 тис. грн. Бiльш детально iнформацiя щодо складу 

залучених коштiв розмiщена у Примiтцi 13 «Кошти клiєнтiв». Примiтка 4.26. Фiнансовi зобов’язання, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток i збиток. За станом на кiнець дня 31.12.2017 

фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток i збиток, у Банку 

вiдсутнi. Примiтка 4.27. Борговi цiннi папери, емiтованi Банком. За станом на кiнець дня 31.12.2017 борговi 

цiннi папери, емiтованi Банком, були вiдсутнi. Примiтка 4.28. Резерви за зобов’язаннями. Банк формує 

резерв за наданими фiнансовими зобов’язаннями, якi облiковуються за позабалансовими рахунками таких 

груп: • гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам; • гарантiї, що наданi клiєнтам; • 

зобов’язання з кредитування, що наданi банкам; • зобов’язання з кредитування, що наданi клiєнтам. Банк 

не формує резерву за зобов’язаннями з кредитування, що наданi клiєнтам (крiм банкiв), якi є вiдкличними i 

безризиковими, тобто умовами договору за якими визначено безумовне право Банку без попереднього 

повiдомлення боржника в односторонньому порядку вiдмовитися вiд подальшого виконання взятих на себе 

зобов’язань, у тому числi в разi погiршення фiнансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання 

ним договiрних зобов’язань перед Банком, а також за наданими Банком авалями податкових векселiв. Банк 

на звiтну дату розраховує розмiр резерву за наданим фiнансовим зобов’язанням як рiзницю мiж сумою 

коштiв, необхiдних для виконання Банком цього зобов’язання, та сумою отриманої за ним винагороди i 

вартостi забезпечення. За станом на кiнець дня 31.12.2017 сформованi резерви за наданими фiнансовими 

зобов’язаннями у Банку вiдсутнi. Примiтка 4.29. Субординований борг. Протягом 2017 року 

субординований борг Банком не надавався i не залучався. За станом на 31.12.2017 субординований борг в 

Банку вiдсутнiй. Примiтка 4.30. Податок на прибуток. Банк є платником податку на прибуток на загальних 

пiдставах, визначених Податковим кодексом України та Iнструкцiї про порядок вiдображення в 

бухгалтерському облiку банками України поточних i вiдстрочених податкових зобов’язань та податкових 

активiв, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 17.03.2009 №140. У податковому облiку 

розрiзняються поточний податок на прибуток та вiдстрочений. Поточний податок на прибуток - сума 

податку на прибуток, яка визначена у вiдповiдностi до податкового законодавства у звiтному перiодi. 

Вiдстрочений податок на прибуток – сума податку на прибуток, яка визнана вiдстроченим податковим 

зобов’язанням i вiдстроченим податковим активом. Розрiзняють постiйнi та тимчасовi податковi рiзницi в 

процесi визначення оподатковуваного прибутку. Постiйнi податковi рiзницi - рiзницi в оцiнцi активiв i 

зобов’язань, що виникають у звiтному перiодi, якi не впливають на податок на прибуток в майбутнiх 

перiодах i не анулюються в наступних звiтних перiодах. До постiйних рiзниць належить: - прибуток вiд 

продажу основних засобiв в фiнансовому облiку; - благодiйна допомога бюджетним та неприбутковим 

органiзацiям (з врахуванням норм податкового дiючого законодавства); - амортизацiя невиробничих 

основних засобiв; - суми витрат на формування резервiв сумнiвних боргiв; - iншi витрати, з врахуванням 

норм податкового дiючого законодавства. Тимчасовi податковi рiзницi – рiзницi в оцiнцi активiв i 

зобов’язань, що виникають у звiтному перiодi, впливають на податок на прибуток i анулюються в 

наступних звiтних перiодах. Тимчасовi рiзницi призводять до виникнення у поточному перiодi 

вiдстрочених податкiв - вiдстрочених податкових активiв (ВПА) та вiдстрочених податкових зобов’язань 

(ВПЗ). Сума витрат з податку на прибуток за звiтний рiк визначається, виходячи з поточного податку на 

прибуток з урахуванням змiн у складi вiдстрочених податкiв: - вiдстроченi податковi зобов’язання – 

збiльшення (+), зменшення (-); - вiдстроченi податковi активи – зменшення (+), збiльшення (-). Поточний 

податок на прибуток визначається зобов’язанням в сумi, що пiдлягає сплатi за звiтний перiод вiдповiдно до 

податкового законодавства. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються стосовно 
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тимчасових рiзниць за методом балансових зобов’язань. Банк визнає ВПЗ щодо тимчасової рiзницi, що 

пiдлягає оподаткуванню, крiм тих випадкiв, за яких рiзниця виникає внаслiдок операцiй первiсного 

визнання: гудвiлу; активу або зобов’язання в результатi господарських операцiй, якi не впливають на 

облiковий i податковий прибутки. Банк визнає ВПА в разi виникнення тимчасової рiзницi, яка пiдлягає 

вирахуванню, якщо в майбутньому очiкується отримання податкового прибутку, за рахунок якого можна 

реалiзувати оподатковувану тимчасову рiзницю та застосувати невикористанi податковi збитки i пiльги, з 

якими пов’язана ця тимчасова рiзниця, за винятком тих випадкiв, за яких ВПА виник унаслiдок операцiї, 

яка не впливає нi на облiковий, нi на податковий прибутки. У 2017 роцi ставка податку на прибуток 

становила 18% вiд об’єкту оподаткування. Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на кiнець дня 

31.12.2017 в Банку вiдсутнi. Вiдстрочений податковий актив за станом на кiнець дня 31.12.2017 в Банку 

складав 4°350 тис. грн. Примiтка 4.31. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi. Статутний капiтал – капiтал 

Банку, який утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй товариства. Статутний капiтал 

Банку на кiнець дня 31.12.2017 складав 200 000,00 тис. грн. Акцiонерами Банку 28-30 листопада 2017 року 

здiйснено оплату за простi акцiї на загальну суму 100 000,00 тис. грн. До моменту оприлюднення рiчної 

фiнансової звiтностi Банку випуск акцiй не зареєстрований. Незареєстрований статутний капiтал Банку на 

кiнець дня 31.12.2017 складав 100 000,00 тис. грн. План капiталiзацiї Банку розроблено згiдно з вимогами 

постанови Правлiння НБУ вiд 24.02.2015 №129 «Про деякi питання дiяльностi банкiв» та 09.02.2016 

затверджено Правлiнням i Спостережною радою Банку (протоколи вiд 09.02.2016 №№09/02/2016). У 

зв’язку iз набуттям чинностi з 09.04.2016 постанови Правлiння НБУ вiд 07.04.2016 №242 «Про внесення 

змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України», якою внесено змiни до пункту 1 

постанови Правлiння НБУ вiд 06.08.2014 №464 «Про приведення статутного капiталу банкiв у 

вiдповiднiсть до мiнiмально встановленого розмiру» та пом’якшення вимог щодо збiльшення розмiру 

статутного капiталу банкiв, План капiталiзацiї Банку затверджено в новiй редакцiї (протоколи Правлiння та 

Спостережної ради Банку вiд 12.04.2016 №№12/04/2016). Протоколами Правлiння та Спостережної ради 

Банку вiд 27.12.2016 №№27/12/2016 була затверджена Програма капiталiзацiї разом iз Планом капiталiзацiї 

Банку. Банком приймається, що емiсiйний дохiд виникає при перепродажi акцiй за ринковою вартiстю. 

Рiзниця мiж ринковою вартiстю i номiналом визнається як емiсiйний дохiд або витрати та облiковується за 

рахунком 5010 «Емiсiйнi рiзницi» або 5030 (5040) в разi недостатностi коштiв на рахунку 5010. Банк 

враховує, що у разi негативного результату мiж номiналом акцiй та цiною їх викупу (перепродажу), рiзниця 

списується в межах кредитових залишкiв спочатку з рахунку 5010, потiм з рахунку 5030 «Прибутки та 

збитки минулих рокiв», а у разi нестачi з рахунку 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очiкують 

затвердження». У 2017 роцi операцiї, за якими виникають емiсiйнi рiзницi, в Банку не проводились. 

Примiтка 4.32. Привiлейованi акцiї. За станом на кiнець дня 31.12.2017 привiлейованi акцiї у Банку 

вiдсутнi. Примiтка 4.33. Власнi акцiї Банку, викупленi в акцiонерiв. Банк може викупити власнi акцiї у 

акцiонера i перепродати їх iншому акцiонеру. У разi викупу власних акцiй без продажу iншим акцiонерам 

виникає зменшення статутного капiталу Банку. Це може бути можливо тiльки на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв, а також у разi лiквiдацiї Банку. Для облiку власних акцiй, викуплених у 

акцiонерiв, застосовується рахунок 5002 «Власнi акцiї банку, якi придбанi в акцiонерiв». За цим рахунком 

акцiї враховуються за номiналом. За дебетом рахунку проводяться суми вартостi акцiй, викуплених у 

власникiв. За кредитом проводяться суми знову реалiзованих акцiй або суми фактичного зменшення 

статутного капiталу. Одночасно з продажем акцiй здiйснюється закриття та вiдкриття аналiтичних рахункiв 

акцiонерiв. Анулювання викуплених у акцiонерiв акцiй проводиться за номiнальною вартiстю. Протягом 

2017 року Банк не здiйснював викуп власних акцiй у акцiонерiв Банку. Примiтка 4.34. Дивiденди. У 2017 

роцi виплата дивiдендiв за власними акцiями Банком не проводилась. Примiтка 4.35. Визнання доходiв та 

витрат. Основними критерiями визнання доходiв та витрат є: - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i 

витрат - вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх 

виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного 

перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового 

результату звiтного перiоду; - обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi 

повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв банку. 

Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку якщо виконуються 

такi умови: - щодо активiв та зобов’язань – є реальна заборгованiсть (процентнi доходи/витрати); - щодо 

наданих (отриманих) послуг – фiнансовий результат може бути точно оцiнений та при цьому є угода про 

надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують повне (часткове) надання їх (комiсiйнi 

доходи/витрати, результат торговельних операцiй, адмiнiстративнi витрати). Якщо доходи (витрати) 

отримано (сплаченi) на дату балансу, то Банк може не вiдображати їх за рахунками нарахованих доходiв i 

витрат. Основною вимогою до фiнансової звiтностi Банку щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих 
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(визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв 

(витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здiйсненi). Розрахунковим перiодом для застосування принципу вiдповiдностi є календарний мiсяць, тобто 

вiдповiднiсть витрат, що здiйсненi Банком, заробленим доходам оцiнюється за результатами дiяльностi за 

мiсяць. Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками 

або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Критерiї 

визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходу i витрат 

вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Банку iншими 

сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв: • проценти визнаються у тому 

звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Банку; • роялтi визнаються за принципом 

нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдного договору; • дивiденди визнаються у перiодi 

прийняття рiшення про їх виплату. За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та 

збитки визнаються за наявностi таких умов: • покупцевi переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом 

власностi на активи; • Банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами; • 

сума доходу може бути достовiрно визначена; • є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться 

збiльшення економiчних вигод Банку; • витрати, пов’язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно 

визначенi. Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються 

витратами. Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб: - сума завдатку пiд заставу або в 

погашення кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним договором; - сума надходжень за договором комiсiї, 

агентським та аналогiчним договором на користь комiтента, принципала тощо; - сума авансу в рахунок 

попередньої оплати послуг, товарiв тощо; - надходження, що належать iншим особам; - надходження вiд 

первинного розмiщення цiнних паперiв; - сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов’язкових 

платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв. Не визнаються витратами й 

не включаються до звiту про фiнансовi результати: - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та 

iншими аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала тощо; - попередня (авансова) оплата 

товарiв, робiт, послуг; - погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо; - витрати, якi 

вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. У 2017 роцi 

Банк проводив полiтику, спрямовану на збiльшення фiнансового результату з метою одержання прибутку 

та доведення рiвня рентабельностi активiв до категорiї достатньо рентабельних банкiв. За 2017 рiк Банк 

отримав прибуток – 8 173 тис. грн. Облiкова полiтика Банку спрямована на забезпечення: - чiткого 

дотримання єдиних принципiв i правил нарахування та вiдображення в бухгалтерському облiку, а також у 

фiнансовiй звiтностi за вiдповiдними рахунками (у розрiзi видiв операцiй, фiнансових iнструментiв, валют i 

контрагентiв) процентних, комiсiйних та iнших доходiв i витрат, здiйснення контролю за своєчасним 

надходженням нарахованих доходiв та створення резервiв пiд заборгованiсть за простроченими доходами; - 

визначення спiльно з позичальниками, iншими контрагентами Банку оптимальних та реальних строкiв 

нарахування (сплати) доходiв з метою скорочення промiжкiв часу мiж строками їх нарахування та 

фактичної сплати; - оптимiзацiї процентних i податкових витрат, здiйснення контролю за 

адмiнiстративними витратами, витратами на капiтальнi iнвестицiї, господарськi та iншi потреби в межах 

затверджених фiнансових планiв; - своєчасного застосування передбачених чинним законодавством 

правових важелiв впливу на позичальникiв, якi затримують сплату Банку нарахованих доходiв, допускають 

значнi розриви мiж нарахованими i сплаченими доходами. Процентнi та комiсiйнi доходи/витрати 

вiдображаються в бухгалтерському облiку через рахунки нарахованих доходiв/витрат. Якщо дата 

нарахування та дата сплати спiвпадають, доходи/витрати вiдображаються на рахунках вiдповiдно 6 чи 7 

класу без їх нарахування, а саме: - у разi виконання одночасно таких умов: 1. дата нарахування та дата 

сплати клiєнтом доходiв Банку спiвпадають; 2. на рахунку, вiдкритому в Банку (клiєнтському або 

внутрiшньобанкiвському) є кошти, призначенi для сплати доходiв; 3. у Банку є пiдстави для безспiрного 

списання (стягнення) належних йому доходiв, або: 1. дата нарахування та дата сплати клiєнтом винагороди 

Банку спiвпадають; 2. клiєнт сплачує доходи самостiйно, готiвкою або шляхом безготiвкового 

перерахування коштiв, доходи вiдображаються в облiку методом прямого вiднесення на рахунки 6 класу. - 

у разi, якщо на момент надання Банком послуги принаймнi одна iз вищевказаних умов не виконується, 

доходи вiдображаються на рахунках нарахованих доходiв; при отриманнi (списаннi) вiд клiєнтiв вiдповiднi 

кошти зараховуються на погашення заборгованостi за нарахованими доходами. Комiсiйнi доходи або 

витрати нараховуються пропорцiйно сумi активу або зобов’язання згiдно тарифiв банку. Комiсiйнi доходи 

(витрати) – доходи (витрати) за наданими (отриманими) послугами, суми яких обчислюються пропорцiйно 

сумi активу чи зобов’язання незалежно вiд часу або є фiксованими. До комiсiйних належать: - доходи 

(витрати) вiд кредитних операцiй, операцiй з цiнними паперами, за розрахунково-касове обслуговування 
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(РКО), за операцiями на валютному ринку з купiвлi-продажу iноземної валюти для власних потреб та 

клiєнтiв (контрагентiв); - за операцiями iз цiнними паперами вiд iменi третiх осiб; - за зберiгання та 

управлiння цiнними паперами; - за вiдкриття рахункiв; - здiйснення переказiв; - за позабалансовими 

операцiями (надання гарантiй, зобов’язань з кредитування тощо) та iншi комiсiї за операцiями, що 

визначаються лiцензiєю, наданою Нацiональним банком України; - комiсiї, що визнаються в складi 

первiсної вартостi фiнансового активу (зобов’язання), впливають на визначення сум дисконту та премiї за 

цими фiнансовими iнструментами та є невiд’ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструмента. 

Процентнi доходи i витрати визнаються за рахунками процентних доходiв i витрат за класами 6 та 7 iз 

застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Нарахування процентiв за фiнансовими iнструментами 

здiйснюється за номiнальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), i 

вiдображається за рахунками з облiку нарахованих доходiв i нарахованих витрат за класами 1, 2 та 3. 

Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням 

процентiв. Рiзницi, що виникають мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних 

доходiв (витрат) та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв (витрат) за фiнансовими 

iнструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номiнальною вартiстю (без дисконту або премiї), 

вiдображаються за рахунками з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з рахунками з 

облiку процентних доходiв (витрат). Якщо дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений, то 

вiн визнається та вiдображається в бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають 

вiдшкодуванню. Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохiд (витрати) за останнi 2-3 днi мiсяця 

(наприклад, комiсiї за iнкасаторськi послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування тощо), то 

такий дохiд (витрати) визнається наступного мiсяця. Доходи (витрати) за такими послугами, як РКО 

(комiсiї за РКО), здiйснення валютно-обмiнних операцiй, надання (отримання) консультацiй, тощо, можуть 

визнаватися без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) 

у звiтному перiодi, у якому послуги фактично надаються (отримуються). Доходи (витрати) за 

безперервними послугами (наприклад, комiсiї за iнформацiйно-розрахункове обслуговування в системi 

електронних платежiв, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомiсяця 

протягом усього строку дiї угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за принципом нарахування. Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються 

пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг i 

вiдображаються в облiку за принципом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати 

оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги. Примiтка 4.36. Переоцiнка 

iноземної валюти. Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах первiсно оцiнюються i 

вiдображаються в бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi 

та банкiвських металах за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют, банкiвських металiв. 

Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у 

гривневому еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх 

визнання. Облiк нарахованих доходiв i витрат в iноземнiй валютi здiйснюється в її номiналi на рахунках 1, 

2 i 3 класу. Подальша переоцiнка нарахованих доходiв i витрат здiйснюється в кореспонденцiї з 

аналiтичним рахунком «результат переоцiнки рахункiв у iноземнiй валютi та банкiвських металах» 

балансового рахунку 6204 «Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами». На 

кожну наступну пiсля визнання дату балансу: усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських 

металах вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних 

валют та банкiвських металiв на дату балансу; немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських 

металах, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним 

(облiковим) курсом гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв на дату визнання (дату здiйснення 

операцiї); немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi 

до iноземних валют та банкiвських металiв на дату визначення їх справедливої вартостi. Згiдно з МСБО 21 

«Вплив змiн валютних курсiв» немонетарнi статтi, зарахування яких до балансу пов’язане з операцiями в 

iноземнiй валютi, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривнях за офiцiйним валютним курсом на дату 

здiйснення операцiї: вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв, малоцiнних i швидкозношуваних 

предметiв, сировини, матерiалiв, устаткування, придбаних за iноземну валюту, оцiнюється в грошовiй 

одиницi України в сумi, обчисленiй за офiцiйним валютним курсом на дату здiйснення операцiї (дату 

визнання активу); сума авансу в iноземнiй валютi, сплачена у рахунок платежiв на придбання необоротних 

активiв, при визначеннi цiни таких активiв перераховується в нацiональну валюту України iз 

застосуванням офiцiйного валютного курсу на дату сплати такого авансу; у разi здiйснення авансових 

платежiв в iноземнiй валютi постачальниковi частинами та одержання частинами вiд постачальника 
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немонетарних активiв (робiт, послуг) вартiсть одержаних активiв (робiт, послуг) визнається за сумою 

авансових платежiв iз застосуванням валютних курсiв, виходячи з послiдовностi здiйснення авансових 

платежiв; у разi придбання необоротного активу на умовах оплати по факту поставки, його первiсною 

вартiстю є гривневий еквiвалент iноземної валюти, що становить його вартiсть згiдно з договiрними 

умовами, за офiцiйним валютним курсом на дату складання вантажно-митної декларацiї; сума авансу 

(попередньої оплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у рахунок платежiв для поставлення 

готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i послуг, при включеннi до складу доходу звiтного 

перiоду перераховується у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу; у 

разi одержання вiд покупця авансових платежiв в iноземнiй валютi частинами та вiдвантаження частинами 

покупцевi немонетарних активiв (робiт, послуг) дохiд вiд реалiзацiї активiв (робiт, послуг) визнається за 

сумою авансових платежiв iз застосуванням валютних курсiв, виходячи з послiдовностi одержання 

авансових платежiв; акцiї в iноземнiй валютi, що придбанi з метою продажу, вiдображаються за офiцiйним 

валютним курсом на дату їх визнання в портфелi на продаж; довгостроковi вкладення в iноземнiй валютi в 

асоцiйованi i дочiрнi iноземнi пiдприємства вiдображаються за офiцiйним валютним курсом на дату 

здiйснення операцiї, тобто на дату внесення iнвестицiй; довгостроковi iнвестицiї в iноземнi пiдприємства, в 

яких Банк не має iстотної участi, вiдображаються за офiцiйним валютним курсом на дату визначення їх 

справедливої (ринкової) вартостi. Статтi балансу, за якими облiковуються борговi цiннi папери, номiнованi 

в iноземнiй валютi (депозитнi сертифiкати, облiгацiї, векселi тощо), є монетарними, так як такi цiннi папери 

є формою довгострокової позики, яка пiдлягає погашенню у визначений строк грошовими коштами. Статтi 

доходiв та витрат майбутнiх перiодiв, що виникли в iноземнiй валютi i пов’язанi з виконанням робiт чи 

наданням послуг, є немонетарними i облiковуються за офiцiйним валютним курсом на дату розрахунку, 

тобто фактичного їх отримання/сплати. Статтi доходiв та витрат майбутнiх перiодiв, що виникли в 

iноземнiй валютi та банкiвських металах та пов’язанi з активами i зобов’язаннями, якi будуть отриманi або 

сплаченi у фiксованiй сумi iноземної валюти та банкiвських металiв, є монетарними i облiковуються за 

офiцiйним валютним курсом на дату складання балансу, а, отже, облiковуються в iноземнiй валютi та 

банкiвських металах та переоцiнюються при кожнiй змiнi офiцiйного курсу. Керiвництво Банку та ризик-

менеджмент Банку з метою недопущення збиткiв веде виважену полiтику щодо ризику збиткiв унаслiдок 

змiни курсу iноземної валюти. Примiтка 4.37. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань. У вiдповiдностi до 

статтi 601 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 №435-IV (iз змiнами та доповненнями) здiйснюється 

взаємозалiк статей активiв i зобов’язань. З метою мiнiмiзацiї ризикiв за наданими кредитами 

позичальникам i, виходячи з принципу забезпеченостi, Банк приймає грошове покриття кредиту у виглядi 

застави майнових прав на грошовi кошти позичальника, який розмiщується у виглядi депозиту в Банку, за 

умови вiдповiдностi строкiв надання кредиту строкам залучення депозиту. Крiм того, Банк укладає договiр 

з позичальником про заставу майнових прав на грошовi кошти, що зберiгаються на рахунках в Банку, за 

якими надається право в разi невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором стягувати 

кошти з його рахункiв на погашення цього боргу. При зарахуваннi зустрiчних однорiдних вимог, 

зобов’язання припиняються, термiн виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не 

встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, зобов’язання припиняються зарахуванням 

зустрiчних однорiдних вимог згiдно заявлений згiдно заявi однiєї зi сторiн. У звiтному роцi взаємозалiк 

статей активiв i зобов’язань в Банку не вiдбувався. Примiтка 4.38. Активи, що перебувають у довiрчому 

управлiннi. Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi, у 2017 роцi у Банку були вiдсутнi. Примiтка 

4.39. Облiк впливу iнфляцiї. Пiдготовка окремої фiнансової звiтностi вимагає вiд Банку формування 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на балансову вартiсть активiв та зобов’язань, доходiв та 

витрат, вiдображених у звiтностi. Незважаючи на те, що оцiнки базуються на iнформацiї, яка є у 

керiвництва Банку щодо поточних подiй та обставин, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних 

оцiнок в залежностi вiд рiзних припущень або умов. Оцiнки i пов’язанi з ними припущення регулярно 

переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо 

змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, 

якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди. У вiдповiдностi до МСБО 29 «Фiнансова 

звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» економiка України вважалась гiперiнфляцiйною до 31.12.2000. Оскiльки 

офiцiйно економiка України за 2017 рiк не визнана гiперiнфляцiйною то вiдповiдно до МСБО 29 до 

звiтностi не застосовується. Примiтка 4.40. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування. 

Витрати на заробiтну плату, внески до державного Пенсiйного фонду України (нарахування та сплата 

єдиного соцiального внеску), оплачуванi щорiчнi вiдпустки, та допомога по тимчасовiй непрацездатностi, 

нараховуються в тому роцi, у якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками. Кошти, що 

перераховуються до загальнодержавних соцiальних фондiв, визнаються витратами Банку в мiру їх 

здiйснення. Суми вiдрахувань вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони здiйснюються, у складi 
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витрат на персонал. У складi витрат на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування 

резервiв на оплату вiдпусток. Банк не має жодних iнших зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення 

працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування. Примiтка 4.41. Iнформацiя за 

операцiйними сегментами. Розподiл звiтностi за сегментами вiдображено у примiтцi 24 «Операцiйнi 

сегменти». Розподiл здiйснено за критерiями належностi клiєнтiв до виду банкiвського бiзнесу, який надає 

визначенi послуги. Вiднесення клiєнтiв протягом 2017 року здiйснювалося за принципом розподiлу статей 

в балансi Банку та призначенням рахункiв вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв 

України, затвердженого постановами Правлiння НБУ вiд 17.06.2004 №280 та вiд 11.09.2017 №89 (зi 

змiнами та доповненнями, а саме: звiтнi сегменти розподiленi на послуги корпоративним клiєнтам 

(залишки за рахунками активiв та пасивiв доходiв i витрат, якi пов’язанi з дiяльнiстю клiєнтiв – юридичних 

осiб та фiзичних осiб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть), послуги фiзичним особам (залишки за 

рахунками пов’язанi з обслуговуванням фiзичних осiб, якi не здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть), iншi 

операцiї (вiднесенi рахунки доходiв та витрат, якi на пряму не пов’язанi з дiяльнiстю клiєнтiв та їх 

обслуговуванням та неможливо обґрунтовано визначити їх приналежнiсть до банкiвського бiзнесу та якi 

вiднесенi до складу нерозподiлених статей). Розподiл також вiдповiдає критерiям: • дохiд сегмента вiд 

банкiвської дiяльностi за межами сегмента становить бiльшу частину його доходу; • дохiд за сегментом 

становить бiльше 10% вiд загального доходу. На кiнець звiтного перiоду в Банку були: 1. Нерозподiленi 

активи: - сума готiвки та коштiв в НБУ – 25 154 тис. грн.; - витрати майбутнiх перiодiв – 474 тис. грн.; - 

запаси матерiальних цiнностей на складi та у пiдзвiтних осiб – 29 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за 

господарською дiяльнiстю Банку – 693 тис. грн.; - розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 

7 721 тис. грн.; - основнi засоби та нематерiальнi активи – 4 907 тис. грн.; - нарахованi доходи за кредитами 

50 921 тис. грн. 2. Нерозподiленi зобов’язання: - доходи майбутнiх перiодiв – 51 тис. грн.; - кредиторська 

заборгованiсть за господарською дiяльнiстю Банку – 2 тис. грн.; - розрахунки за податками та 

обов’язковими платежами – 1 603 тис. грн.; - сума нарахованих витрат за коштами клiєнтiв – 856 тис. грн.; - 

нарахованi витрати – 65 тис. грн. Загальнi адмiнiстративнi витрати, капiтальнi iнвестицiї, амортизацiйнi 

вiдрахування розподiленi мiж сегментами на пропорцiйнiй основi. Цiноутворення за мiжсегментними 

операцiями та розподiл доходiв та витрат за сегментами з урахуванням внутрiшнiх трансфертних цiн не 

здiйснювалось. Змiни до Облiкової полiтики щодо розподiлу за сегментами у 2017 роцi не вносились. На 

пiдставi пiдрахунку долi сегмента в цих статтях встановленi пропорцiї. У 2017 роцi долi сегментiв були 

наступними: - послуги корпоративним клiєнтам – 61,9%; - послуги фiзичним особам – 28,55%, - 

iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть – 0,05%, - iншi операцiї – 9,5%. Примiтка 4.42. Операцiї з пов’язаними 

особами. Для цiлей даної фiнансової iнформацiї сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 

можливiсть контролювати iншу сторону, вони знаходяться пiд спiльним контролем або мають суттєвий 

вплив на прийняття фiнансових та управлiнських рiшень. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює 

операцiї з пов’язаними особами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому 

визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб 

визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються 

професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з 

непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Iнформацiя з пов’язаними особами 

розкрита в Примiтцi 30 «Операцiї з пов’язаними сторонами». Примiтка 4.43. Ефект змiн в облiковiй 

полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок. Облiкова полiтика Банку в 2017 роцi 

зберiгала всi принципи i методи оцiнки статей балансу та врахувала вимоги МСБО 1 «Подання фiнансової 

звiтностi», яка стала обов’язковою з 01.01.2012. У своєї дiяльностi Банк користується Облiковою 

полiтикою, яку затверджено Правлiнням 30.11.2015 (протокол №30/11/2015) та введено в дiю 01.12.2015. 

Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фiнансової звiтностi Банк здiйснює 

виправлення помилок, уносить та розкриває iншi змiни у фiнансовiй звiтностi. Коригування фiнансової 

звiтностi здiйснюється стосовно подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу. Розкриття змiн та виправлення 

суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до основних вимог Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку №6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» та Положення 

про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженого постановою 

Правлiння НБУ вiд 24.10.2011 №373. Подiї пiсля дати балансу, якi надають додаткову iнформацiю про 

умови, що iснували на дату балансу, вимагають коригування вiдповiдних активiв i зобов’язань. 

Коригування активiв i зобов’язань здiйснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записiв в облiку 

звiтного перiоду. Цi коригуючи проводки вiдображають уточнення оцiнки вiдповiдних статей унаслiдок 

подiй пiсля дати балансу. Коригуючi проводки здiйснюються iз застосуванням принципу суттєвостi. 

Суттєвiсть залежить вiд обсягу статтi та суми помилки, яка допускається в сумi статтi фiнансового звiту, а 

також ступеня точностi, який вимагається пiд час оцiнки суми статей фiнансового звiту. Банк здiйснює 
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коригування сум, зазначених у його фiнансових звiтах, а суттєвих – в обов’язковому порядку. За звiтний 

перiод в Банку не мали мiсце випадки виправлення суттєвих помилок та виправлення статей фiнансової 

звiтностi минулих перiодiв. Коригування статей звiтiв або фактiв повторного надання зiставленої 

iнформацiї у фiнансових звiтах за 2017 рiк у Банку не було. Примiтка 4.44. Суттєвi облiковi судження та 

оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов’язань. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi 

принципу оцiнки за iсторичною вартiстю. Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд 

керiвництва Банку використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на врахованi суми активiв i 

зобов’язань, розкриття умовних активiв i зобов’язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми 

прибутку за звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату 

випуску фiнансової звiтностi. Дiйснi результати можуть вiдрiзнятися вiд вищевказаних оцiнок та 

припущень. Керiвництво Банку для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, МСБО та 

тлумачень КТМФЗ враховує результати оцiнок i припущень управлiнського персоналу Банку для 

забезпечення складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi 

активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають: Збитки вiд знецiнення кредитiв 

та авансiв. Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи 

необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi результати, Банк використовує 

припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з 

конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на 

негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи 

мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує 

оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного ризику 

та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових 

потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх 

грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та 

фактичним досвiдом збиткiв. Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної 

дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi 

iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких 

операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими 

ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо 

подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.  

5 

Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти. Банк вперше застосував деякi поправки до 

стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що почалися з 01.01.2017 або пiсля цiєї дати. Банк не 

застосовував достроково стандарти, роз’яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. 

1. Характер i вплив кожної поправки наступнi. Поправки до МСФЗ 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - 

«Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»: Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю 

про змiни в зобов’язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi 

грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними (наприклад, прибуток або збитки вiд змiни валютних 

курсiв). Банк надав iнформацiю як за поточний, так i за попереднiй порiвняльний перiод. Поправки до 

МСФЗ 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих 

збиткiв»: Поправки роз’яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове 

законодавство джерела оподатковуваного прибутку, з якого вона може робити вiдрахування при 

вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов’язаної з нереалiзованими збитками. Крiм того, поправки мiстять 

вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують 

обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, 

що перевищує їх балансову вартiсть. Банк застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не 

вплинуло на фiнансове становище i результати дiяльностi Банку, оскiльки Банк не має тимчасових рiзниць 

або активiв, якi належать до сфери застосування даних поправок. 2. Стосовно щорiчних удосконалень 

МСФЗ: Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях» - «Роз’яснення 

сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ 12»: Поправки роз’яснюють, що вимоги до 

розкриття iнформацiї в МСФЗ 12, за винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки 

участi органiзацiї в дочiрньої органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства (або 

частини частки в спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства), яка класифiкується (або 

включається до складу групи вибуття, яка класифiкується) як призначена для продажу. Застосування 

поправок не вплинуло на фiнансове становище i результати дiяльностi Банку. 3. Стандарти i роз’яснення, 
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якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Банку. Банк має намiр 

застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу. До таких стандартiв вiдносяться: МСФЗ 9 «Фiнансовi 

iнструменти»: У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка замiнює МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi попереднi редакцiї 

МСФЗ 9. МСФЗ 9 об’єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та 

оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються з 01.01.2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За 

винятком облiку хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної 

iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються 

перспективно, з деякими обмеженими винятками. Банк планує почати застосування нового стандарту з 

дати вступу в силу. У 2017 роцi Банк здiйснив детальну оцiнку впливу всiх трьох частин цього стандарту. 

Ця оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена внаслiдок отримання 

додаткової обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Банку в 2018 роцi, коли 

Банк почне застосування МСФЗ 9. У цiлому, Банк не очiкує значного (суттєвого) впливу нових вимог на 

свiй звiт про фiнансовий стан i власний капiтал, за винятком застосування вимог до знецiнення в МСФЗ 9. 

Банк очiкує збiльшення суми оцiночного резерву пiд збитки, що здiйснить негативний вплив на власний 

капiтал. Зокрема: 1) Класифiкацiя i оцiнка. Банк не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i 

власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9. Банк планує продовжувати 

оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за справедливою 

вартiстю. Кредити, а також дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання передбачених 

договором грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є 

виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Банк проаналiзував характеристики 

передбачених договором грошових потокiв за цими iнструментами i прийшов до висновку, що вони 

вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Банк на поточний 

момент не потребує здiйснення перекласифiкацiї таких фiнансових iнструментiв. 2) Знецiнення. МСФЗ 9 

вимагає того, щоб Банк вiдображав по фiнансових активах, що облiковуються за амортизованою вартiстю, 

дванадцятимiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Банк визначив, 

що оцiночний резерв пiд збитки збiльшиться. Точну оцiнку такого збiльшення буде визначено пiзнiше. 3) 

Облiк хеджування. Банка не встановлював вiдносин з хеджування. Вiдповiдно Банк не очiкує впливу на 

свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при застосуваннi вимог до облiку хеджування МСФЗ 9. 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями»: МСФЗ 15 був випущений у травнi 2014 року, а в квiтнi 

2016 року до нього було внесено поправки. Цей стандарт передбачає модель, що включає п’ять етапiв, яка 

буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно з МСФЗ 15 виручка визнається в 

сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв 

або послуг покупцевi. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. 

Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для 

рiчних перiодiв, що починаються з 01.01.2018 або пiсля цiєї дати; при цьому допускається застосування до 

цiєї дати. Банк планує почати застосування нового стандарту з дати його вступу в силу. Банк не очiкує 

суттєвого впливу на власний фiнансовий стан i результати дiяльностi. Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 

«Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством»: Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСФЗ 28 в частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному 

пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням МСФЗ 3, в 

угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в 

повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не 

становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, 

iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату 

набрання даними поправками чинностi на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi 

поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Банк планує почати застосування нового 

стандарту з дати його вступу в силу. Поправки до МСФЗ 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 

основi акцiй»: Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основi акцiй», в яких 

розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi 

акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою 

розрахункiв на нетто-основi для зобов’язань з податку, що утримується з джерела; облiк змiни умов 

операцiї з виплат на основi акцiй, внаслiдок якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з 

розрахунками грошовими засобами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими 
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iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї не зобов’язанi перераховувати iнформацiю за 

попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок у 

вiдношеннi всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються з 01.01.2018 або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Банк 

планує почати застосування нового стандарту з дати його вступу в силу. МСФЗ 16 «Оренда»: МСФЗ 16 був 

випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 

«Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i 

Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, що мають юридичну форму оренди». МСФЗ 16 

встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб 

орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно 

порядку облiку, передбаченому в МСФЗ 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд 

визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп’ютерiв) 

i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар 

буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежiв тобто зобов’язання з оренди), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов’язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов’язаннями з оренди 

окремо вiд витрат на амортизацiю активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть 

переоцiнювати зобов’язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiни термiнiв оренди, змiнi 

майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення 

таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов’язання з оренди в 

якостi коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до 

МСФЗ 16 практично не змiнюється порiвняно з дiючими в даний момент вимогами МСФЗ 17. Орендодавцi 

будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ 17, 

видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд 

орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ 17. МСФЗ 16 набуває 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 01.01.2019 або пiсля цiєї дати. Допускається застосування 

до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати 

даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. Банк планує почати застосування нового 

стандарту з дати його вступу в силу. МСФЗ 17 «Страховi контракти»: У травнi 2017 року Рада з МСФЗ 

випустила МСФЗ 17 «Договори страхування», новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для 

договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли 

МСФЗ 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ 4 «Страховi контракти», який був випущений у 2005 

роцi. МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, 

вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка 

випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька 

виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ 17 полягає в представленнi моделi облiку договорiв 

страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ 4, якi в 

основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ 17 представляє всебiчну модель 

облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ 17 лежить загальна 

модель, яка доповнена наступним: - певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в 

iнвестицiйному доходi (метод змiнної винагороди); - спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) 

в основному для короткострокових договорiв. МСФЗ 17 набуває чинностi в по вiдношенню до перiодiв, що 

починаються з 01.01.2021 або пiсля цiєї дати, при цьому у потрiбно представити порiвняльну iнформацiю. 

Допускається застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 i МСФЗ 15 на 

дату першого застосування МСФЗ 17 або до неї. Стандарт не застосовний до Банку. Поправки до МСФЗ 40 

«Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю»: Поправки роз’яснюють коли органiзацiя 

повинна переводити об’єкти нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва 

або розвитку, в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна 

характеру використання вiдбувається, коли об’єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати 

визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна 

намiрiв керiвництва щодо використання об’єкта нерухомостi сама по собi не свiдчить про змiну характеру 

його використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн характеру 

використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше 

застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати класифiкацiю 

нерухомостi, що утримується на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити переведення нерухомостi для 

вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування у вiдповiдностi до 
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МСФЗ 8, але тiльки якщо це можливо без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 01.01.2018 або пiзнiше цiєї дати. Допускається 

застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Банк планує почати застосування нового 

стандарту з дати його вступу в силу. 4. Щорiчнi удосконалення МСФЗ, випущенi в груднi 2016 року за 

перiод 2014-2016 рокiв. Данi удосконалення включають такi: МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, якi вперше 

застосовують МСФЗ: Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ 1, були видаленi, 

оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в дiю з 01.01.2018. Поправки не 

застосовнi до Банку. МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» - Роз’яснення 

того, що рiшення оцiнювати об’єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток має 

прийматися окремо для кожної iнвестицiї Поправки роз’яснюють наступне: - органiзацiя, яка 

спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнша аналогiчна органiзацiя може прийняти рiшення 

оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної iнвестицiї при первiсному визнаннi; - 

якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованому 

пiдприємствi або спiльному пiдприємствi, якi є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi методу 

участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану її 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх 

власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для кожної асоцiйованої 

органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) 

дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними 

органiзацiями; (в) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними 

органiзацiями; i (c) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство,що є iнвестицiйними 

органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями. Данi поправки застосовуються 

ретроспективно i ступають чинностi з 01.01.2018. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо 

органiзацiя застосує данi поправки для бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Поправки 

не застосовнi до Банку. Поправки до МСФЗ 4 «Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з 

МСФЗ 4 «Договори страхування»: Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв’язку iз 

застосуванням нового стандарту по фiнансовим iнструментам МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 

«Договори страхування», який замiнює собою МСФЗ 4. Поправки передбачають двi можливостi для 

органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 i метод 

накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується щодо звiтних перiодiв, що починаються з 

01.01.2018 або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування методу накладення, 

коли вона вперше застосовує МСФЗ 9, i застосовувати даний метод ретроспективно щодо фiнансових 

активiв, класифiкованих на розсуд органiзацiї при переходi на МСФЗ 9. При цьому органiзацiя перераховує 

порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона 

перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ 9. Поправки не застосовнi до Банку. 

Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата»: У роз’ясненнi 

пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен використовуватися 

при первiсному визнаннi активу, витрат або доходу (або його частини) у разi припинення визнання 

немонетарного активу або немонетарного зобов’язання, що виникають в результатi вчинення або 

отримання попередньої оплати, є дата, на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив або 

немонетарнi зобов’язання, що виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати. У разi 

декiлькох операцiй здiйснення або отримання попередньої оплати органiзацiя повинна визначати дату 

операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Органiзацiї можуть застосовувати дане 

роз’яснення ретроспективно. У якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз’яснення 

перспективно по вiдношенню до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери застосування роз’яснення, 

першочергово визнаних на зазначену дату або пiсля неї: (I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя 

вперше застосовує дане роз’яснення; або (Ii) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в 

якостi порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше 

застосовує дане роз’яснення. Роз’яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 01.01.2018 

або пiзнiше цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Банк не 

очiкує суттєвого впливу роз’яснення на фiнансовий стан i результати дiяльностi. Роз’яснення КТМФЗ 

(IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток»: Роз’яснення розглядає 

порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на 

застосування МСФЗ 12. Роз’яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери 

застосування МСФЗ 12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, 
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пов’язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз’яснення розглядає наступнi 

питання: - чи розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; - допущення, якi 

органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими органами; - як органiзацiя визначає 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, - невикористанi податковi збитки, 

невикористанi податковi пiльги i ставки податку; - як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин. 

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом 

з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати 

пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат дозволу невизначеностi. Роз’яснення 

вступає в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01.01.2019 або пiсля цiєї дати. допускаються 

певнi звiльнення при переходi. Банк не очiкує суттєвого впливу роз’яснення на фiнансовий стан i 

результати дiяльностi.  

6 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти. (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. 

Готiвковi кошти 4 579 1 541 2. Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 20 658 

17 690 3. Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 23 185 784 3.1. України 23 185 

784 4. Резерв пiд непiдтвердженi готiвковi кошти (83) (81) 5. Резерв пiд знецiнення коштiв на 

кореспондентських рахунках (696) (23) 6. Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 47 643 19 911  

7 

Примiтка 7. Цiннi папери в портфелi Банку до погашення. Таблиця 7.1. Цiннi папери в портфелi Банку до 

погашення: (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Державнi облiгацiї 24 025 0 2. Усього 

цiнних паперiв у портфелi Банку до погашення за мiнусом резервiв 24 025 0  

8 

Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Кредити, наданi юридичним особам 746 708 1 036 536 2. 

Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 7 058 2 569 3. Резерв пiд знецiнення кредитiв (198 

485) (288 112) 4. Усього кредитiв за мiнусом резервiв 555 281 750 993 У Банку немає цiнних паперiв, якi є 

забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо. За станом на 31.12.2017 сума 

нарахованих, але не отриманих процентних доходiв, включених до вiдповiдних статей, складала 50 921 тис. 

грн. За станом на 31.12.2016 сума нарахованих, але не отриманих процентних доходiв, включених до 

вiдповiдних статей, складала 58 897,7 тис. грн. Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за 

кредитами за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi 

фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок станом на початок 2017 року (285 543) (2 

569) (288 112) 2. Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (44 090) (134) (44 224) 

3. Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок списаного резерву 144 244 0 144 244 4. Вплив 

перерахунку у валюту подання звiтностi (10 393) 0 (10 393) 5. Залишок станом на кiнець 2017 року (195 

782) (2 703) (198 485) Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2016 рiк: (тис. 

грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби Iншi кредити, наданi фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 1. Залишок станом на початок 2016 року 

(155 232) (2 567) 0 (157 799) 2. Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду-2 (122 

207) (2) 0 (122 209) 3. Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (8 104) 0 0 (8 104) 4. Залишок станом 

на кiнець 2016 року (285 543) (2 569) 0 (288 112) Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної 

дiяльностi: (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 2017 рiк 2016 рiк сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1. 

Державне управлiння 0 0% 0 0% 2. Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 0 0% 0 0% 3. 

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 3 030 0,4% 0 0% 4. Торгiвля, ремонт 

автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 540 363 71,7% 812 836 78,22% 5. Фiзичнi 

особи 7 058 0,9% 2 569 0,25% 6. Iншi* 203 315 27% 223 700 21,53% 7. Усього кредитiв та заборгованостi 

клiєнтiв без резервiв 753 766 100% 1 039 105 100% * Iншi: 1. Виробництво харчових продуктiв, напоїв та 

тютюнових виробiв 0 0 29 285 2,82% 2. Металургiйне виробництво, виробництво готових металевих 

виробiв, крiм машин i устаткування 9 029 1,2% 5 831 0,56% 3. Iншi галузi переробної промисловостi 0 0% 0 

0% 4. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська дiяльнiсть 176 417 23,4% 79 948 7,69% 5. 

Iншi види економiчної дiяльностi 17 869 2,4% 108 636 10,46% 6. Усього iншi 203 315 27% 223 700 21,53% 

Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва статтi 

Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 

1. Незабезпеченi кредити 0 0 0 2. Кредити, забезпеченi: 1 107 449 7 964 1 115 413 2.1. грошовими коштами 

246 655 0 246 655 2.2. цiнними паперами 0 0 0 2.3. нерухомим майном: 139 937 5 201 145 138 2.3.1. у т.ч. 

житлового 0 2 666 2 666 2.4. гарантiями i поручительствами 285 320 1 563 286 883 2.5. iншими активами 

435 537 1 200 436 737 3. Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 746 708 7 058 753 766 У 

таблицi 8.5. за рядками 2.-2.5. наведено вартiсть забезпечення за кредитами. Таблиця 8.6. Iнформацiя про 

кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним 
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особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1. Незабезпеченi кредити 408 

059 2 050 410 109 2. Кредити, забезпеченi 628 477 519 628 996 2.1. грошовими коштами 438 752 0 438 752 

2.2. цiнними паперами 0 0 0 2.3. нерухомим майном 12 367 456 12 823 2.4. гарантiями i поручительствами 0 

63 63 2.5. iншими активами 177 358 0 177 358 3. Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв: 1 

036 536 2 569 1 039 105 Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва 

статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 

3 4 5 1. Непростроченi та не знецiненi 637 120 4 500 641 620 1.1. великi позичальники з кредитною iсторiєю 

бiльше двох рокiв 18 991 0 18 991 1.2. кредити середнiм компанiям 245 002 0 245 002 1.3. кредити малим 

компанiям 373 127 0 373 127 1.4. Iншi кредити фiзичним особам 0 4 500 4 500 2. Знецiненi кредити, якi 

оцiненi на iндивiдуальнiй основi 109 588 2 558 112 146 2.1. iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 2.2. iз 

затримкою платежу вiд 32 до 92 дня 109 588 0 109 588 2.3. iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 

2.4. iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 2.5. iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) 

днiв 0 2 558 2 558 3. Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 746 708 7 058 753 766 4. Резерв пiд 

знецiнення за кредитами (195 782) (2 703) (198 485) 5. Усього кредитiв за мiнусом резервiв 550 926 4 355 

555 281 Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 

2 3 4 5 1. Непростроченi та не знецiненi: 1 036 536 0 1 036 536 1.1. великi позичальники з кредитною 

iсторiєю бiльше двох рокiв 29 047 0 29 047 1.2. кредити середнiм компанiям 378 842 0 378 842 1.3. кредити 

малим компанiям 628 647 0 628 647 2. Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 0 2 569 2 569 

2.1. iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 291 291 2.2. iз затримкою платежу бiльше нiж 366 

(367) днiв 0 2 278 2 278 3. Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 1 036 536 2 569 1 039 105 4. 

Резерв пiд знецiнення за кредитами (285 543) (2 569) (288 112) 5. Усього кредитiв за мiнусом резервiв: 750 

993 0 750 993 Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на кiнець дня 31.12.2017: (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого 

забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 – 4 1. Кредити, наданi юридичним особам 746 708 822 129 (75 421) 

2. Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 7 058 6 401 657 3. Усього кредитiв 753 766 828 530 

(74 764) Банк використовує ринкову вартiсть заставленого майна, яка визначена за порiвняльним 

методичним пiдходом згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами 

Банку. Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва статтi 

Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив 

застави 1 2 3 4 5=3-4 1. Кредити, наданi юридичним особам 1 036 536 628 477 408 059 2. Кредити, наданi 

фiзичним особам на поточнi потреби 2 569 519 2 050 3. Усього кредитiв 1 039 105 628 996 410 109  

9 

Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи. (тис. грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi, споруди та 

передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 

Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi 

засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Балансова вартiсть на 

початок 2016 року: 25 102 1 384 363 33 643 121 0 626 28 272 1.1. первiсна (переоцiнена) вартiсть 29 824 2 

386 1 184 72 830 296 0 1 684 36 276 1.2. знос на початок попереднього перiоду (4 722) (1 002) (821) (39) 

(187) (175) 0 (1 058) (8 004) 2. Надходження 0 119 0 9 921 308 0 0 1 357 3. Iншi переведення 0 27 0 0 21 0 0 0 

48 4. Вибуття 0 0 (345) 0 0 0 0 0 (345) 4.1. Вибуття зносу 0 0 155 0 0 0 0 0 155 5. Амортизацiйнi вiдрахування 

(1 367) (329) (126) (5) (104) (308) 0 (119) (2 358) 6. Зменшення корисностi (23 735) 0 0 0 0 0 0 0 (23 735) 7. 

Балансова вартiсть на кiнець 2016 року (на початок 2017 року): 0 1 201 47 37 1 481 121 0 507 3 394 7.1. 

первiсна (переоцiнена) вартiсть 29 824 2 532 839 81 1 772 604 0 1 684 37 336 7.2. знос на кiнець 2016 року 

(на початок 2017 року) (29 824) (1 331) (792) (44) (291) (483) 0 (1 177) (33 942) 8. Надходження 0 198 840 0 

280 250 920 28 2 516 9. Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення 

нематерiальних активiв 0 25 0 0 17 0 0 0 42 10. Вибуття 0 0 0 0 0 (1) 0 0 (1) 11. Вибуття зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 12. Амортизацiйнi вiдрахування 0 (355) (167) (5) (192) (250) 0 (75) (1 044) 13. Зменшення корисностi 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 14. Балансова вартiсть на кiнець 2017 року: 0 1 069 720 32 1 586 120 920 460 4 907 14.1. первiсна 

(переоцiнена) вартiсть 29 824 2 755 1 679 81 2 069 853 920 1 712 39 893 14.2. знос на кiнець 2017 року (29 

824) (1 686) (959) (49) (483) (733) 0 (1 252) (34 986) За станом на кiнець дня 31.12.2017 в Банку вiдсутнi 

необоротнi активи, стосовно яких є обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, крiм тих, 

що знаходяться в зонi конфлiкту в окремих районах Донецької областi. Банк не має створених 

нематерiальних активiв. Необоротнi активи в заставу Банком не передавались. Банк не має основних 

засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Банк не має основних 

засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 

2 827,3 тис. грн. Протягом 2017 року необоротнi активи облiковувались за первiсною (iсторичною) 

вартiстю, переоцiнка необоротних активiв не проводилась. Справедлива вартiсть об’єктiв необоротних 
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активiв вiдноситься до III рiвня iєрархiї справедливої вартостi.  

10 

Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи. Таблиця 10.1. Iншi фiнансовi активи: (тис. грн.) Рядок Найменування 

статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Грошовi кошти з обмеженим правом використання 838 199 2. Iншi 

фiнансовi активи* 218 51 3. Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (40) (8) 4. Усього iнших 

фiнансових активiв за мiнусом резервiв: 1 016 242 * Iншi фiнансовi активи: 1. Дебiторська заборгованiсть за 

операцiями з платiжними системами (виплата переводiв) 0 37 2. Iншi нарахованi доходи 211 0 3. 

Нарахованi доходи за розрахункове-касове обслуговування 7 14 4. Усього: 218 51 Залишки грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженим правом їх використання знаходяться на рахунку Гарантiйного фонду 

за операцiями з картками мiжнародних платiжних систем у банку-спонсора «ПУМБ». Таблиця 10.2. Аналiз 

змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Грошовi 

кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на 

початок 2017 року (6) (2) (8) 2. (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (19) (13) 

(32) 3. Залишок за станом на кiнець 2017 року: (25) (15) (40) Таблиця 10.3 Аналiз змiни резерву пiд 

знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з 

обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на початок 

2016 року (6) (5) (11) 2. (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 (2) (2) 3. 

Списання безнадiйної заборгованостi 0 5 5 4. Залишок за станом на кiнець 2016 року: (6) (2) (8) Таблиця 

10.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. 

Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть: 838 218 1056 1.1. Великi клiєнти з кредитною iсторiєю 

бiльше 2 рокiв 838 0 838 1.2. Середнi компанiї 0 218 218 1.3. Iншi 0 0 0 2. Заборгованiсть знецiнена на 

iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 2.2. iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 3. Усього iнших фiнансових 

активiв до вирахування резерву: 838 218 1 056 4. Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (25) (15) 

(40) 5. Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву: 813 203 1 016 Таблиця 10.5 Аналiз кредитної 

якостi iнших фiнансових активiв за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Грошовi кошти з 

обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Непрострочена та не знецiнена 

заборгованiсть: 236 12 248 1.1. Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 236 0 236 1.2. Середнi 

компанiї 0 2 2 1.3. Iншi 0 10 10 2. Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi: 0 2 2 2.2. iз 

затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 2 2 3. Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву: 236 

14 250 4. Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (6) (2) (8) 5. Усього iнших фiнансових активiв за 

мiнусом резерву: 230 12 242  

11 

Примiтка 11. Iншi активи. Таблиця 11.1. Iншi активи: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 

рiк 1 2 3 4 1. Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 124 8 2. Передоплата за послуги 1 042 415 3. 

Iншi активи* 129 90 4. Резерв пiд iншi активи (161) (8) 5. Усього iнших активiв за мiнусом резервiв: 1 134 

505 * Iншi активи: 1. Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб 29 32 2. Податки та обов’язковi 

платежi окрiм податку на прибуток 100 58 3. Усього: 129 90 Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд 

знецiнення iнших активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з 

придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на початок 2017 року 

(8) 0 0 2. (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом 2017 року (116) (37) 0 3. Залишок за 

станом на кiнець 2017 року: (124) (37) 0 Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 

2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за 

послуги Iншi активи 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на початок 2016 року 0 (4) 0 2. (Збiльшення)/зменшення 

резерву пiд знецiнення протягом 2016 року (8) 4 0 3. Залишок за станом на кiнець 2016 року: (8) 0 0  

12 

Примiтка 12. Кошти банкiв. (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Кредити, що отриманi 

0 599 1.1. короткостроковi 0 599 2. Усього коштiв iнших банкiв: 0 599 Невиконання зобов’язань протягом 

звiтного перiоду щодо основної суми боргу та процентiв за ним не було.  

13 

Примiтка 13. Кошти клiєнтiв. Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 

2016 рiк 1 2 3 4 1. Державнi та громадськi органiзацiї: 0 3 1.1. Поточнi рахунки 0 3 2. Iншi юридичнi особи: 

45 075 45 298 2.1. Поточнi рахунки 40 361 8 165 2.2. Строковi кошти 4 714 37 133 3. Фiзичнi особи: 275 736 

542 541 3.1. Поточнi рахунки 6 988 9 496 3.2. Строковi кошти 268 748 533 045 4. Усього коштiв клiєнтiв: 

320 811 587 842 За станом на кiнець дня 31.12.2017 сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат, 

включених до вiдповiдних статей, складає 844,9 тис. грн. (на 31.12.2016 – 2 904,5 тис. грн.). Таблиця 13.2. 

Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi: (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 

2017 рiк 2016 рiк сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1. Державне управлiння 0 0% 3 0,00% 2. Виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води 512 0,16% 1 0,00% 3. Операцiї з нерухомим майном, оренда, 
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iнжинiринг та надання послуг 2 422 0,76% 3 0,00% 4. Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та 

предметiв особистого вжитку 19 781 6,17% 43 501 7,40% 5. Сiльське господарство, мисливство, лiсове 

господарство 124 0,04% 13 0,00% 6. Фiзичнi особи 275 621 85,91% 542 540 92,29% 7. Iншi* 22 351 6,96% 1 

781 0,30% 8. Усього коштiв клiєнтiв: 320 811 100% 587 842 100,00% * Iншi: 1. добич кам’яного вугiлля 105 

0,03% 57 0,01% 2. Виробництво iз пластмас,керамiки продуктiв нафтопереробки та iн. 300 0,09% 3 0,00% 3. 

виробництво чавуна, сталi,феросплавiв, алюмiнiю та iн. 44 0,01% 11 0,00% 4. Будiвництво 3 517 1,09% 1 

710 0,29% 5. Дiяльнiсть громадських органiзацiй 18 385 5,73% Iншi усього: 22 351 6,96% 1 781 0,30% 

Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями на 01.01.2017 

складає 246 654,6 тис. грн.  
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Примiтка 14. Iншi фiнансовi зобов’язання. Таблиця 14.1. Iншi фiнансовi зобов’язання: (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною 

валютою 9 331 422 2. Iншi фiнансовi зобов’язання* 152 107 3. Усього iнших фiнансових зобов’язань: 9 483 

529 * Iншi фiнансовi зобов’язання: 1. Нарахованi витрати 65 53 2. Кредиторська заборгованiсть за 

операцiями з клiєнтами банку 87 54 3. Усього: 152 107  
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Примiтка 15. Iншi зобов’язання. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 4 5 1. 

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 603 2 730 2. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками Банку 648 541 3. Кредиторська 

заборгованiсть з придбання активiв 2 2 4. Доходи майбутнiх перiодiв 51 30 5. Усього: 2 304 3 303  
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Примiтка 16. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд). (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 8 1. Залишок на початок 2016 року 120 120 000 

120 000 2. Залишок на кiнець 2016 року (залишок на початок 2017 року) 145 145 000 145 000 3. Внески за 

акцiями (паями, частками) нового випуску 55 55 000 55 000 4. Залишок на кiнець 2017 року: 200 200 000 

200 000 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10.12.2007 зареєстровано випуск акцiй 

ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 грн., про що 23.10.2008 надано Свiдоцтво №514/1/07. 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08.09.2011 зареєстровано випуск акцiй Банку 

на суму 120 000 000,00 грн., про що 12.01.2012 видано Свiдоцтво №440/1/11. Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 18.09.2015 зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 145 000 000,00 

грн., про що 24.05.2016 надано Свiдоцтво №110/1/2015. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку 14.09.2016 зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 200 000 000,00 грн., про що 

23.05.2017 видано Свiдоцтво №93/1/2016. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

14.09.2017 зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 150 000 000,00 грн., про що видано Тимчасове 

свiдоцтво №96/1/2017-Т. Протягом 28-30 листопада 2017 року акцiонерами Банку була проведена оплата за 

простi акцiї на загальну суму 100 000 000,00 гривень. До оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi звiт про 

приватне розмiщення акцiй на суму 100 000 000,00 гривень не зареєстрований i свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй на загальну суму 300 000 000,00 грн. не отримано. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Банку 

дорiвнює 1 тис. грн.  
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Примiтка 17. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення. (тис. грн.) Рядок Найменування 

статтi Примiтки 2017 рiк 2016 рiк менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше нiж 12 мiсяцiв 

бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 47 643 0 47 

643 19 911 0 19 911 2. Кошти обов’язкових резервiв у Нацiональному банку 0 0 0 0 0 0 3. Фiнансовi активи, 

що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 7 24 025 0 24 025 0 0 0 4. Кошти в 

iнших банках 0 0 0 0 0 0 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 533 223 22 058 555 281 750 993 0 750 993 6. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 7. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0 0 0 

0 0 8. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї/асоцiйованi та дочiрнi компанiї 0 0 0 0 0 0 9. Iнвестицiйна 

нерухомiсть 0 10. Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 3 271 0 3 271 266 0 266 11. 

Вiдстрочений податковий актив 4 350 0 4 350 4 334 0 4 334 12. Гудвiл 0 0 0 0 0 0 13. Основнi засоби та 

нематерiальнi активи 9 0 4 907 4 907 109 3 285 3 394 14. Iншi фiнансовi активи 10 1 016 0 1 016 242 0 242 

15. Iншi активи 11 1 134 0 1 134 505 0 505 16. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи 

вибуття 0 0 0 0 0 0 17. Усього активiв: 614 662 26 965 641 627 776 360 3 285 779 645 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 18. 

Кошти банкiв 12 0 0 0 0 0 0 19. Кошти клiєнтiв 13 313 345 7 466 320 811 587 512 330 587 842 20. Фiнансовi 

зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 21. 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 0 0 0 0 0 0 22. Iншi залученi кошти 0 0 0 0 0 0 23. Зобов’язання за 

поточним податком на прибуток 0 0 0 0 0 0 24. Вiдстроченi податковi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 25. Резерви за 

зобов’язаннями 0 0 0 0 0 0 26. Iншi фiнансовi зобов’язання 14 9 483 0 9 483 529 0 529 27. Iншi зобов’язання 

15 2 304 0 2 304 3 303 0 3 303 28. Субординований борг 0 0 0 0 0 0 29. Зобов’язання груп вибуття 0 0 0 0 0 0 
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30. Усього зобов’язань: 325 132 7 466 332 598 591 344 330 591 674  
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Примiтка 18. Процентнi доходи та витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 134 897 162 797 2. Цiннi папери в портфелi 

Банку до погашення 1 264 460 3. Усього процентних доходiв: 136 161 163 257 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 1. 

Строковi кошти юридичних осiб (4 678) (19 715) 2. Строковi кошти фiзичних осiб (51 647) (58 549) 3. 

Строковi кошти iнших банкiв 0 (1) 4. Депозити овернайт iнших банкiв 0 0 5. Поточнi рахунки (219) (295) 6. 

Iншi 0 0 7. Усього процентних витрат: (56 544) (78 560) Чистий процентний дохiд/(витрати): 79 617 84 697  
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Примiтка 19. Комiсiйнi доходи та витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1. Розрахунково-касовi операцiї 2 305 1 734 2. Iншi 2 657 1 777 3. Гарантiї наданi 

490 11 4. Усього комiсiйних доходiв: 5 452 3 522 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 1. Розрахунково-касовi операцiї 

(437) (439) 2. Iншi (928) (189) 3. Усього комiсiйних витрат: (1 365) (628) Чистий комiсiйний дохiд/витрати 4 

087 2 894  
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Примiтка 20. Iншi операцiйнi доходи. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. 

Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 106 31 2. Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних 

активiв 0 22 3. Iншi* 62 43 Усього операцiйних доходiв 168 96 * Iншi: 3.1. Дохiд вiд оформлення 

документiв 61 41 3.2. Iншi 1 2 Усього Iншi: 62 43  
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Примiтка 21. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 

2016 рiк 1 2 4 5 1. Витрати на утримання персоналу (9 307) (6 800) 2. Амортизацiя основних засобiв (970) (2 

239) 3. Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (75) (119) 4. Витрати на 

утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги 

(2 776) (1 422) 5. Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 980) (3 268) 6. Професiйнi послуги (93) (2) 7. 

Витрати на маркетинг та рекламу 0 (6) 8. Витрати iз страхування (3) (1) 9. Сплата iнших податкiв та зборiв 

платежiв, крiм податку на прибуток (6 486) (10 282) 10. Зменшення корисностi об’єкту основних засобiв - 

будiвлi 0 (23 735) 11. Iншi* (1 684) (1 339) Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат: (25 374) 

(49 213) * Iншi: 1. Витрати на аудит (102) (80) 2. Витрати за отриманими консультацiйними послугами 0 0 

3. Штрафи, пенi, що сплаченi банком (133) (444) 4. Витрати на комунальнi послуги (235) (160) 5. 

Господарськi витрати (468) (180) 6. Витрати на реєстр депозитарних послуг (34) (27) 7. Витрати на 

вiдрядження 0 (2) 8. Витрати на охорону (328) (258) 9. Iншi: (384) (188) Усього Iншi: (1 684) (1 339)  
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Примiтка 22. Витрати на податок на прибуток. Таблиця 22.1. Витрати на сплату податку на прибуток: (тис. 

грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Поточний податок на прибуток 108 9 2. Змiна 

вiдстроченого податку на прибуток, пов’язана з: (16) 4 288 2.1. виникненням чи списанням тимчасових 

рiзниць (16) 4 288 3. Усього витрати податку на прибуток 92 4 297 Данi рядка 3 вiдповiдають даним таблицi 

2 додатку 1 «Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати)». За 

2017 рiк ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення вiдстрочених податкiв, яка 

передбачається в перiод активу чи погашення зобов’язання, за станом на 31.12.2017 становить 18%. 

Таблиця 22.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку): (тис. 

грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Прибуток до оподаткування 8 265 (80 398) 2. 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 1 488 14 472 КОРИГУВАННЯ 

ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 3. Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (витрати, що не включаються до складу 

валових витрат згiдно з податковим законодавством) 21 804 54 410 4. Витрати, якi включаються до суми 

витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (суми 

витрат, врахованих у податковому облiку) (29 468) (2 523) 5. Iншi коригування 0 4 639 6. Сума податку на 

прибуток (збиток) 108 4 297 Таблиця 22.3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених 

податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування 

статтi Залишок на початок 2017 року Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець 2017 року 1 2 3 4 5 1. 

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi 

податковi збитки на майбутнi перiоди 6 375 (2 025) 4 350 1.1. Основнi засоби 6 375 (2 025) 4 350 2. Чистий 

вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 6 375 (2 025) 4 350 3. Визнаний вiдстрочений податковий 

актив 6 375 (2 025) 4 350 Таблиця 22.4. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових 

активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок 

на початок 2016 року Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець 2016 року 1 2 3 6 9 1. Податковий 

вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi 

збитки на майбутнi перiоди 46 4 288 4 334 1.1. Основнi засоби 46 4 288 4 334 2. Чистий вiдстрочений 
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податковий актив (зобов’язання) 46 4 288 4 334 3. Визнаний вiдстрочений податковий актив 46 4 288 4 334  
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Примiтка 23. Прибуток на одну просту акцiю. Таблиця 23.1. Чистий та скоригований прибуток на одну 

просту акцiю: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Прибуток/(збиток), що 

належить власникам простих акцiй Банку 8 173 (76 101) 2. Прибуток/(збиток) за рiк 8 173 (76 101) 3. 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 179 135 4. Чистий та скоригований 

прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 45,66 (563,71) Данi, вказанi в примiтцi, вiдповiдають фактичним 

даним суми прибутку (нерозподiленого прибутку) вiд фiнансово-господарського дiяльностi Банку за 2017 

та 2016 роки. Таблиця 23.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцiй Банку: (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 4 5 1. Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам 

Банку 8 173 (76 101) 2. Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями 0 0 3. Нерозподiлений 

прибуток/(збиток) за рiк 8 173 (76 101) 4. Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам 

простих акцiй 8 173 (76 101)  
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Примiтка 24. Операцiйнi сегменти. Таблиця 24.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 

рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї 

Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 

4 5 6 7 1. Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 0 0 1 264 0 1 264 1.1. Процентнi доходи 0 0 1 264 0 1 264 2. Дохiд вiд 

iнших сегментiв: 139 386 1 131 0 0 140 517 2.1. Процентнi доходи 134 691 206 0 0 134 897 2.2. Комiсiйнi 

доходи 4 633 819 0 0 5 452 2.3. Iншi операцiйнi доходи 62 106 0 0 168 3. Усього доходiв сегментiв 139 386 1 

131 1 264 0 141 781 4. Процентнi витрати (4 870) (51 658) 0 (16) (56 544) 5. Вiдрахування до резерву пiд 

знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (54 934) (2 703) 0 (644) (58 281) 6. Вiдрахування до резерву 

пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (164) 0 0 0 (164) 7. Результат вiд операцiй з iноземною валютою 

2 800 104 0 0 2 904 8. Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 5 308 0 0 0 5 308 9. Комiсiйнi 

витрати 0 0 0 (1 365) (1 365) 10. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (12 841) (12 533) 0 0 (25 374) 

11. РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(Збиток) 74 685 (65 659) 1 264 (2 025) 8 265 Таблиця 24.2 Доходи, 

витрати та результати звiтних сегментiв за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування 

звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним 

особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 1. Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 0 0 461 0 461 1.1. 

Процентнi доходи 0 0 461 0 461 2. Дохiд вiд iнших сегментiв: 165 759 655 0 0 166 414 2.1. Процентнi 

доходи 162 795 1 0 0 162 796 2.2. Комiсiйнi доходи 2 945 577 0 0 3 522 2.3. Iншi операцiйнi доходи 19 77 0 0 

96 3. Усього доходiв сегментiв 165 759 655 461 0 166 875 4. Процентнi витрати (19 965) (58 594) 0 (1) (78 

560) 5. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (118 179) (2) 0 388 (117 

793) 6. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (7) 0 0 0 (7) 7. Результат вiд 

операцiй з iноземною валютою 2 551 33 0 0 2 584 8. Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною 

валютою (3 656) 0 0 0 (3 656) 9. Комiсiйнi витрати 0 0 0 (628) (628) 10. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (13 771) (10 069) 0 (25 373) (49 213) 11. РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(Збиток) 10 181 (68 

010) 461 (24 986) (80 398) Таблиця 24.3. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за 2017 рiк: (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги 

корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1. Активи сегментiв 548 370 3 

358 0 551 728 2. Усього активiв сегментiв 548 370 3 358 0 551 728 3. Нерозподiленi активи 0 0 89 899 89 899 

4. Усього активiв 548 370 3 358 89 899 641 627 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5. Зобов’язання сегментiв 54 

866 274 813 0 329 679 6. Усього зобов’язань сегментiв 54 866 274 813 0 329 679 7. Нерозподiленi 

зобов’язання 0 0 2 920 2 920 8. Усього зобов’язань 54 866 274 813 2 920 332 599 IНШI СЕГМЕНТНI 

СТАТТI 10. Амортизацiя (647) (299) (99) (1 045) Сума, вказана в рядку 3. Нерозподiленi активи: - сума 

коштiв в НБУ та готiвки – 25 154 тис. грн.; - витрати майбутнiх перiодiв – 474 тис. грн.; - запаси 

матерiальних цiнностей на складi та у пiдзвiтних осiб – 29 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за 

господарською дiяльнiстю Банку – 693 тис. грн.., - розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 

7 721 тис. грн.; - основнi засоби та нематерiальнi активи – 4 907 тис. грн.; - нарахованi доходи за кредитами 

– 50 921 тис. грн. Сума вказана в рядку 7. Нерозподiленi зобов’язання: - доходи майбутнiх перiодiв –51 тис. 

грн.; - кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю Банку – 2 тис. грн., - розрахунки за 

податками та обов’язковими платежами – 1 603 тис. грн.; - сума нарахованих витрат за коштами клiєнтiв – 

1 217 тис. грн.; - нарахованi витрати – 47 тис. грн. Таблиця 24.4 Активи та зобов’язання звiтних сегментiв 

за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та 

операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1. Активи сегментiв 695 500 0 0 0 695 500 2. Усього активiв сегментiв 

695 500 0 0 0 695 500 3. Нерозподiленi активи 0 0 0 84 145 84 145 4. Усього активiв 695 500 0 0 84 145 779 

645 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5. Зобов’язання сегментiв 45 699 541 944 0 0 587 643 6. Усього 
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зобов’язань сегментiв 45 699 541 944 0 0 587 643 7. Нерозподiленi зобов’язання 0 0 0 4 031 4 031 8. Усього 

зобов’язань 45 699 541 944 0 4 031 591 674 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9. Амортизацiя (1 275) (932) 0 (152) 

(2 358) Сума вказана в рядку 3. Нерозподiленi активи: - сума коштiв в НБУ та готiвки – 17 690 тис. грн.; - 

витрати майбутнiх перiодiв – 380 тис. грн.; - запаси матерiальних цiнностей на складi та у пiдзвiтних осiб – 

32 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – 35 тис. грн.; - розрахунки за 

податками та обов’язковими платежами – 4 659 тис. грн.; - основнi засоби та нематерiальнi активи – 3 394 

тис. грн.; - нарахованi доходи за кредитами 57 955 тис. грн. Сума вказана в рядку 7. Нерозподiленi 

зобов’язання: - доходи майбутнiх перiодiв – 30 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за господарською 

дiяльнiстю банку – 2 тис. грн.; - розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 2 729 тис. грн.; - 

сума нарахованих витрат за коштами клiєнтiв – 1 217 тис. грн., - нарахованi витрати – 53 тис. грн. Таблиця 

24.5. Iнформацiя про географiчнi регiони: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Україна 

Усього Україна Усього 1 2 3 4 5 6 1. Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 264 1 264 461 461 2. Основнi засоби 4 

907 4 907 3 394 3 394  

25 

Примiтка 25. Управлiння ризиками. Принципи управлiння ризиками: Впроваджена в Банку система 

управлiння ризиками має на метi захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв, забезпечення лiквiдностi та 

платоспроможностi Банку, а також створення умов для забезпечення його стабiльної дiяльностi та 

розвитку. Процес управлiння ризиками в Банку базується на таких основних принципах та завданнях: - 

пiдтримка визначеного рiвня толерантностi Банку до ризикiв; - забезпечення оптимального спiввiдношення 

мiж рiвнем ризику та доходнiстю операцiй; - недопущення довготривалого знаходження Банку пiд 

надмiрним ризиком; - пiдтримка капiталу на рiвнi, який необхiдний для компенсацiї ризикiв; - 

неможливiсть проведення операцiй без дотримання правил та процедур, якi передбаченi 

внутрiшньобанкiвськими нормативними документами; - забезпечення ефективної взаємодiї структурних 

пiдроздiлiв на всiх рiвнях вiдповiдальностi в процесi управлiння ризиками; - безперервнiсть використання 

та удосконалення правил та процедур управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками охоплює всi 

структурнi рiвнi – вiд вищого управлiнського рiвня, на якому визначаються основнi принципи та пiдходи 

до управлiння ризиками, до управлiнського рiвня, на якому безпосередньо виникають ризики. При 

здiйсненнi управлiння ризиками Банком забезпечується чiткий розподiл функцiй, обов’язкiв та 

повноважень мiж органами управлiння, структурними пiдроздiлами та окремими спiвробiтниками, а також 

визначається рiвень та обсяги вiдповiдальностi пiдроздiлiв, що задiянi в процесi управлiння ризиками. 

Загальна стратегiя управлiння ризиками визначена Спостережною радою. Правлiння та профiльнi комiтети 

Банку є вищими колегiальними виконавчими органами, якi здiйснюють оперативне управлiння та несуть 

вiдповiдальнiсть за органiзацiю та реалiзацiю процесу управлiння ризиками. Вiддiл аналiзу та управлiння 

ризиками здiйснює кiлькiсну та якiсну оцiнку ризикiв, на якi наражається Банк, або якi можуть виникнути в 

подальшому в його дiяльностi, здiйснює монiторинг стану та розмiру ризикiв. Пiдроздiл внутрiшнього 

аудиту оцiнює адекватнiсть системи управлiння ризиками потребам Банку. Структурнi пiдроздiли Банку 

здiйснюють оперативне управлiння ризиками, якi пов’язанi з їх дiяльнiстю, у вiдповiдностi до 

встановлених рiвнiв толерантностi та лiмiтiв, та несуть вiдповiдальнiсть за результати вiд прийняття цих 

ризикiв. Iншi органи та пiдроздiли Банку залучаються до процесу управлiння ризиками в межах їх 

функцiональних обов’язкiв та повноважень, у вiдповiдностi до принципiв корпоративного управлiння. 

Процес управлiння ризиками включає наступнi етапи: - виявлення (iдентифiкацiя) ризику; - вимiрювання, 

аналiз та оцiнка рiвня ризику; - мiнiмiзацiя ризику; - контроль та монiторинг ризику. З метою здiйснення 

управлiння ризиками Банк визначає наступнi основнi види ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, 

процентний ризик, валютний ризик, ринковий ризик, операцiйний ризик. Кредитний ризик: Основою 

процесу прийняття управлiнських рiшень щодо здiйснення кредитних операцiй є оцiнка 

кредитоспроможностi позичальника, яка спрямована на визначення характеру та специфiки дiяльностi, 

поточного фiнансового стану та його динамiки, кредитної iсторiї, оцiнка грошових потокiв, а також 

характеристик, якi впливають на спроможнiсть забезпечити виконання зобов’язань. Основними 

iнструментами управлiння кредитним ризиком є: - диверсифiкацiя; - лiмiтування; - резервування; - 

дотримання встановлених обмежень щодо кредитного ризику (нормативи кредитного ризику); - стрес-

тестування. Ризик лiквiдностi: Головною метою процесу управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення 

достатнього рiвня лiквiдностi та платоспроможностi Банку для забезпечення своєчасного та повного 

виконання вимог вкладникiв i кредиторiв. Основними iнструментами управлiння ризиком лiквiдностi є: - 

оцiнка активiв та зобов’язань за строками погашення; - структурний аналiз; - gap-аналiз; - дотримання 

встановлених обмежень щодо ризику лiквiдностi (нормативи лiквiдностi); - стрес-тестування. Процентний 

ризик: Основними завданнями управлiння процентним ризиком є мiнiмiзацiя рiвня ризику в межах 

бажаних параметрiв дохiдностi. Банк забезпечує комплексний пiдхiд до управлiння процентним ризиком, 

який включає як управлiння активами, так i зобов’язаннями. Основними iнструментами управлiння 
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процентним ризиком є: - аналiз структури активiв та зобов’язань, якi чутливi до змiни вiдсоткових ставок; - 

аналiз показникiв дохiдностi (процентний спред, процентна маржа, рентабельнiсть, тощо); - стрес-

тестування. Аналiз чутливостi для процентного ризику здiйснюється з урахуванням можливого впливу 

змiни вiдсоткових ставок за вiдповiдними статтями активiв i зобов’язань у визначених розмiрах як окремо 

для активiв та зобов’язань (змiни у кожному сегментi), так i одночасно (паралельний зсув за обома 

сегментами). Аналiз чутливостi забезпечує можливiсть оцiнки впливу змiни вiдсоткових ставок на 

показники прибутку та розмiру власного капiталу Банку. Валютний ризик: Валютний ризик обумовлюється 

розмiром вiдкритих валютних позицiй та змiнами валютних курсiв (керована Банком складова валютного 

ризику та некерована Банком складова валютного ризику вiдповiдно). Пiд час iдентифiкацiї валютного 

ризику Банком аналiзується наявна ситуацiя та тенденцiї на валютних ринках, здiйснюється оцiнка розмiру 

валютної позицiї та аналiзується структура активiв i зобов’язань у розрiзi валют. Основними iнструментами 

управлiння валютним ризиком є: - монiторинг валютних позицiй; - дотримання встановлених обмежень 

щодо валютного ризику (лiмiти); - стрес-тестування. Ринковий ризик: Основними завданнями при 

управлiннi ринковим ризиком є мiнiмiзацiя втрат внаслiдок коливань процентних ставок, курсiв валют, цiн 

акцiй та товарних контрактiв тощо. Основними iнструментами управлiння ринковим ризиком є: - аналiз 

показникiв доходностi по активах та пасивах, за якими оцiнюється ринковий ризик; - аналiз курсiв 

iноземних валют, ринкових цiн на окремi фiнансовi iнструменти; - стрес-тестування. Операцiйний ризик: 

Основою управлiння операцiйним ризиком є виявлення недолiкiв в системi прийняття управлiнських 

рiшень, системi внутрiшнього контролю, iнформацiйних системах та системi пiдбору кадрiв, оцiнка 

можливого впливу даних недолiкiв на дiяльнiсть Банку та визначення шляхiв компенсацiї збиткiв вiд 

такого впливу. Основними iнструментами управлiння операцiйним ризиком є: - розробка 

внутрiшньобанкiвських нормативних документiв, якi регламентують порядок прийняття рiшень, 

повноваження та обов’язки при здiйсненнi банкiвських операцiй; - чiткий розподiл функцiональних 

обов’язкiв мiж структурними пiдроздiлами та запровадження iнструментiв внутрiшнього контролю; - 

регламентацiя повноважень та прав доступу до iнформацiйних систем, систем обробки та передачi даних; - 

реалiзацiя ефективної полiтики управлiння персоналом; - стрес-тестування. Таблиця 25.1. Аналiз 

валютного ризику: (тис. грн.) Рядок Найменування валюти На кiнець дня 31.12.2017 На кiнець дня 

31.12.2016 монетарнi активи монетарнi зобов’язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя (3+5-4) 

монетарнi активи монетарнi зобов’язання чиста позицiя (7-8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Долари США 114 220 150 

349 19 622 (16 507) 179 395 246 650 (67 255) 2. Євро 61 798 76 213 0 (14 415) 141 040 185 000 (43 960) 3. 

Фунти стерлiнгiв 0 3 0 (3) 0 3 (3) 4. Iншi валюти 30 108 28 006 0 2 102 33 006 33 506 (500) 5. Усього 206 126 

2 541 19 622 (28 823) 353 441 465 159 (111 718) Протягом звiтного року Банк здiйснював операцiї з 

похiдними фiнансовими iнструментами (операцiї типу «своп»). Таблиця 25.2. Змiна прибутку або збитку та 

власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi 

на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими: (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi На кiнець дня 31.12.2017 На кiнець дня 31.12.2016 вплив на прибуток/ (збиток) вплив 

на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1. Змiцнення долара 

США на 5% (825) (0,27)% (3 363) (1,79)% 2. Послаблення долара США на 5% 825 0,27% 3 363 1,79% 3. 

Змiцнення євро на 5% (721) (0,23)% (2 198) (1,17)% 4. Послаблення євро на 5% 721 0,23% 2 198 1,17% 5. 

Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5% 0 0,00% 0 0,00% 6. Послаблення фунта стерлiнгiв на 5% 0 0,00% 0 0,00% 

7. Змiцнення iнших валют на 5% (105) (0,03)% (25) (0,01)% 8. Послаблення iнших валют на 5% 105 0,03% 

25 0,01% Розрахунок проводився для грошових залишкiв у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної 

валюти. Таблиця 25.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн 

офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi 

iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

Середньозважений валютний курс 2017 року Середньозважений валютний курс 2016 року вплив на 

прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 

6 1. Змiцнення долара США на 5 % (782) (0,25)% 1944 1,03% 2. Послаблення долара США на 5 % 782 

0,25% 8016 4,26% 3. Змiцнення євро на 5 % (647) (0,21)% (1 248) (0,66)% 4. Послаблення євро на 5 % 647 

0,21% 2 955 1,57% 5. Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 6. Послаблення фунта стерлiнгiв 

на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 7. Змiцнення iнших валют на 5 % 1 985 0,65% (5) 0,00% 8. Послаблення iнших 

валют на 5 % (1 985) (0,65)% 42 0,02% Таблиця 25.4. Загальний аналiз процентного ризику: (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього 1 2 

3 4 5 6 7 2017 рiк: 1. Усього фiнансових активiв 132 092 272 808 152 318 70 747 627 965 2. Усього 

фiнансових зобов’язань 63 494 110 611 148 727 7 462 330 294 3. Чистий розрив за процентними ставками на 

кiнець 2017 року 68 598 162 197 3 591 63 285 297 671 2016 рiк: 4. Усього фiнансових активiв 153 131 363 

421 254 594 0 771 146 5. Усього фiнансових зобов’язань 114 953 143 387 329 701 330 588 371 6. Чистий 



104 

 

розрив за процентними ставками на кiнець 2016 року 38 178 220 034 (75 107) (330) 182 775 Нарахування 

вiдсоткiв за монетарними статтями активiв та зобов’язань здiйснюється за фiксованими ставками. Таблиця 

25.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами: (%) Рядок Найменування статтi 2017 

рiк 2016 рiк гривня долари США Євро iншi гривня долари США євро iншi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активи: 1. 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 23,1 9,3 10,9 12 23,79 12,13 11,17 12 2. Борговi цiннi папери в портфелi 

банку до погашення 11,38 0 0 0 0 0 0 0 Зобов’язання: 3. Кошти банкiв 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Кошти клiєнтiв 10,27 

7,17 6,27 4,78 13,73 8,18 5,38 5,38 4.1. поточнi рахунки 0,73 0 0 0 1,52 0,14 0,07 0,00 4.2. строковi кошти 

14,93 6,88 5,28 4,81 14,84 8,36 5,42 5,40 5. Субординований борг 0 0 0 0 0 0 0 0 Таблиця 25.6. Аналiз 

географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування 

статтi Україна Усього 1 2 3 4 Активи: 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 47 643 47 643 2. Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв 555 281 555 281 3. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 24 025 24 025 4. 

Iншi фiнансовi активи 1 016 1 016 5. Усього фiнансових активiв 627 965 627 965 Зобов’язання: 6. Кошти 

клiєнтiв 320 811 320 811 7. Iншi фiнансовi зобов’язання 9 483 9 483 8. Усього фiнансових зобов’язань 330 

294 330 294 9. Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 297 671 297 671 10. Зобов’язання 

кредитного характеру 55 122 55 122 Оцiнка географiчної концентрацiї дає можливiсть зробити висновок 

про вiдсутнiсть впливу зовнiшнiх факторiв на стан активiв i зобов’язань. Таблиця 25.7. Аналiз географiчної 

концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна 

Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 19 911 19 911 2 Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв 750 993 750 993 3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0 4 Iншi фiнансовi активи 242 242 

5 Усього фiнансових активiв 771 146 771 146 Зобов’язання 6 Кошти банкiв 0 0 7 Кошти клiєнтiв 587 842 

587 842 8 Iншi фiнансовi зобов’язання 529 529 9 Усього фiнансових зобов’язань 588 371 588 371 10 Чиста 

балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 182 775 182 775 11 Зобов’язання кредитного характеру 

321 900 321 900 Таблиця 25.8. Аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення за 2017 рiк: (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв 

Усього 1 2 3 4 5 6 7 1. Кошти банкiв 0 0 0 0 0 2. Кошти клiєнтiв: 54 011 50 033 209 301 7 466 320 811 2.1. 

Кошти фiзичних осiб 11 226 49 957 206 971 7 466 275 620 2.2. Iншi 42 785 76 2 330 0 45 191 3. Iншi 

фiнансовi зобов’язання 9 483 0 0 0 9 483 4. Фiнансовi гарантiї 14 697 0 2 178 0 16 875 5. Iншi зобов’язання 

кредитного характеру 34 192 0 1 119 22 558 57 869 6. Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими 

зобов’язаннями 112 383 50 033 212 598 30 024 405 038 У цiй таблицi строки погашення визначаються вiд 

дати звiтностi до дати погашення згiдно з контрактом. Суми представляють контрактнi недисконтованi 

грошовi потоки, якi вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у балансi, оскiльки балансовi суми базуються на 

дисконтованих грошових потоках. Рядок 5. «Iншi зобов’язання кредитного характеру» визначає загальний 

обсяг позабалансових зобов’язань Банку з кредитування клiєнтiв – юридичних та фiзичних осiб. Такi 

зобов’язання є вiдкличними. Таблиця 25.9. Аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення за 2016 

рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 

мiс. до 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 1. Кошти банкiв 0 0 0 0 0 2. Кошти клiєнтiв: 114 447 89 679 390 845 330 

595 301 2.1. Кошти фiзичних осiб 106 198 88 648 353 654 330 548 830 2.2. Iншi 8 249 1 031 37 191 0 46 471 3. 

Iншi фiнансовi зобов’язання 507 2 17 3 529 4. Фiнансовi гарантiї 0 31 291 0 322 5. Iншi зобов’язання 

кредитного характеру 39 785 4 865 46 598 0 91 248 6. Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими 

зобов’язаннями 154 739 94 546 437 460 333 687 078 Таблиця 25.10. Аналiз фiнансових активiв та 

зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 47 643 0 0 0 0 47 643 2. Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв 59 408 35 079 390 047 70 747 0 555 281 3. Цiннi папери в портфелi банку до 

погашення 24 025 0 0 0 0 24 025 4. Iншi фiнансовi активи 1 016 0 0 0 0 1 016 5. Усього фiнансових активiв 

132 092 35 079 390 047 70 747 0 627 965 Зобов’язання 6. Кошти клiєнтiв 54 011 50 033 209 301 7 466 0 320 

811 7. Iншi фiнансовi зобов’язання 9 483 0 0 0 0 9 483 8. Усього фiнансових зобов’язань 63 494 50 033 209 

301 7 466 0 330 294 9. Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 68 598 (14 954) 180 746 63 281 0 

297 671 10. Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 68 598 53 644 234 390 297 671 297 671 х 

Таблиця 25.11 Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 

мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1. Грошовi кошти та 

їх еквiваленти 19 911 0 0 0 0 19 911 2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 134 491 74 652 541 850 0 0 750 

993 3. Iншi фiнансовi активи 49 0 193 0 0 242 4. Усього фiнансових активiв 154 451 74 652 542 043 0 0 771 

146 Зобов’язання 5. Кошти клiєнтiв 114 446 89 496 383 570 330 0 587 842 6. Iншi фiнансовi зобов’язання 

507 2 20 0 0 529 7. Усього фiнансових зобов’язань 114 953 89 498 383 590 330 0 588 371 8. Чистий розрив 

лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 39 498 (14 846) 158 453 (330) 0 182 775 9. Сукупний розрив лiквiдностi 
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на кiнець дня 31 грудня 39 498 24 652 183 105 182 775 182 775 х  

26 

Примiтка 26. Управлiння капiталом. Головною метою управлiння капiталом є формування та пiдтримання 

обсягу капiталу, достатнього для виконання нормативних вимог, пiдтримки дiяльностi з урахування планiв 

щодо розвитку та забезпечення захисту вiд ризикiв, на якi наражається Банк в процесi своєї дiяльностi. 

Управлiння капiталом Банку передбачає здiйснення наступних заходiв: 1. Визначення обсягу капiталу, 

який необхiдний для виконання регулятивних вимог. 2. Визначення обсягу капiталу, який необхiдний для 

здiйснення активних операцiй (iз урахуванням прогнозних показникiв змiни обсягiв дiяльностi) та/або 

покриття ризикiв, якi пов’язанi з даними операцiями. 3. Визначення джерел, якi можуть бути використанi 

Банком для забезпечення необхiдного рiвня капiталiзацiї, включаючи як внутрiшнi джерела, що включають 

використання власних можливостей та ресурсiв (поточний та нерозподiлений прибуток, зменшення обсягiв 

вiдвернень та виключень), так i зовнiшнi джерела, що потребують безпосередньої участi власникiв та/або 

iнвесторiв (поповнення статутного капiталу, внесення коштiв на умовах субординованого боргу). 

Внаслiдок статусу Банку як спецiалiзованого ощадного банку, до нього застосовуються бiльш жорсткi вiд 

стандартних значення економiчних нормативiв, зокрема: • норматив миттєвої лiквiдностi Н4 (30% замiсть 

20%); • норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (20% замiсть 25%); 

• норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами Н9 

(20% замiсть 25%). Банк за станом на 01.01.2018 забезпечував виконання: - нормативу достатностi 

регулятивного капiталу Н2, значення якого складало 73,59% при нормативному «не менше 10%»; - 

нормативу миттєвої лiквiдностi Н4 – фактичне значення 151,09% при нормативному «не менше 30%»; - 

нормативу максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 – фактичне значення 

16,32% при нормативному «не бiльше 20%»; - лiмiту довгої вiдкритої валютної позицiї – фактичне 

значення 0,6735% при нормативному «не бiльше 1%»; - лiмiту короткої вiдкритої валютної позицiї – 

фактичне значення 8,9921% при нормативному «не бiльше 10%». За станом на 01.01.2018 Банком 

недотримано економiчний норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з 

пов’язаними з Банком особами Н9 – фактичне значення 81,48% при нормативному «не бiльше 20%». 

Таблиця 26.1. Структура регулятивного капiталу: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 

2 3 4 1. Основний капiтал: 236 513 169 117 1.1. Статутний капiтал 200 000 145 000 1.2. Незареєстрований 

статутний капiтал 100 000 55 000 1.3. Розкритi резерви (резерви i фонди, створенi або збiльшенi за рахунок 

нерозподiленого прибутку) 10 825 10 825 1.4. Зменшення основного капiталу: (74 312) (41 708) 1.4.1. 

нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (461) (507) 1.4.2. збитки минулих рокiв (73 851) 0 1.4.3. збиток 

поточного року 0 (41 201) 2. Додатковий капiтал: 70 526 2 278 2.1. Резерви пiд стандартну заборгованiсть 

iнших банкiв, пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам, пiд стандартну 

заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками 0 29 2.2. Нерозподiленi прибутки минулих 

рокiв, зменшенi на непокритий кредитний ризик 22 389 2 249 2.3. Прибуток поточного року 13 385 0 2.4. 

Внески акцiонерiв 35 000 0 2.5. Резерви переоцiнки 6 258 0 2.6. недоотриманi нарахованi доходи (6 506) 0 3. 

Усього регулятивного капiталу 307 039 171 395 4. Значення нормативу достатностi (адекватностi) 

регулятивного капiталу, % 73,59 40,00 Таблиця 26.2. Структура капiталу Банку, що розраховується на 

основi Базельської угоди про капiтал: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 - - - -  

27 

Примiтка 27. Потенцiйнi зобов’язання Банку за станом на кiнець дня 31.12.2017. 1. Розгляд справ у судi: 

Пiд час звичайного ведення операцiй Банк виступає стороною судового процесу. Банк вважає, що 

остаточний розмiр зобов’язань, що може виникнути внаслiдок судового процесу, не буде мати суттєвого 

негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутньої дiяльностi Банку. Також слiд зазначити, 

що по заборгованостi, що пов’язана з поверненням позик та рiшення по якiй знаходиться на розглядi у судi, 

сформованi резерви у повнiй сумi заборгованостi. 2. Потенцiйнi податковi зобов’язання: Банк здiйснює 

свою дiяльнiсть в Українi та виконує вимоги податкового законодавства України. Банк дотримується 

виваженого тлумачення чинного законодавства i в своїй дiяльностi враховує позицiю податкових органiв 

щодо окремих питань оподаткування. 3. Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями: За станом на кiнець 

дня 31.12.2017 Банк не мав контрактних зобов’язань, що пов’язанi з придбанням основних засобiв та 

нематерiальних активiв, iнших зобов’язань капiтального характеру на реконструкцiю об’єктiв нерухомостi. 

У зв’язку з цим Банк не створював резерви пiд потенцiйнi витрати капiтального характеру. 4. Зобов’язання 

оперативного лiзингу (оренди): Банк, окрiм власних, має орендованi об’єкти нерухомостi, якi 

використовуються в поточнiй дiяльностi. Iнформацiя щодо майбутнiх сум орендних платежiв, якi вiдомi на 

кiнець дня 31.12.2017 наведенi у таблицi 27.1. Слiд зазначити, що по усiх договорах оренди Банк має 

можливiсть дострокового розiрвання договорiв зi власної iнiцiативи без додаткових втрат. 5. Дотримання 

особливих вимог: За станом на кiнець дня 31.12.2017 Банк не мав особливих вимог за отриманими 

кредитними коштами. 6. Зобов’язання з кредитування: Зобов’язання, що пов’язанi з кредитуванням 
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включають зобов’язання з надання кредитiв, якi ще не виконанi. Усi зобов’язання, що пов’язанi з 

кредитуванням за певних умов можуть бути перетворенi у кредити, тому вони зазнають такого ж саме, як i 

кредити, кредитного ризику. Крiм того, Банк повинен враховувати можливiсть затребування кредитних 

ресурсiв по будь-якому з цих зобов’язань у визначенi вiдповiдними договорами строки. Слiд також 

вiдмiтити, що за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування Банк не повинен надавати кошти за 

першою вимогою контрагента, тобто за такими зобов’язаннями Банк не несе ризику. Але провiдний 

управлiнський персонал, враховуючи ризик репутацiї, прагне застосовуватиме цю норму лише у випадку 

пiдвищення кредитного ризику. Структура зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням наведена у таблицi 

27.2, вiдповiдно у розрiзi валют у таблицi 27.3. 7. Асоцiйованi компанiї: Банк не має асоцiйованих 

компанiй, тому вiдповiдно не має потенцiйних зобов’язань вiд участi у таких компанiях. 8. Активи наданi 

та в заставi: Активи, наданi в заставу, та активи в заставi, щодо яких передбаченi обмеження, пов’язанi з 

володiнням, користуванням та розпорядженням ними в Банку вiдсутнi. Таблиця 27.1. Майбутнi мiнiмальнi 

оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду): (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. До 1 року 72 236 2. Вiд 1 до 5 рокiв 8 368 6 720 3. Понад 5 

рокiв 0 0 4. Усього: 8 440 6 956 Таблиця 27.2. Структура зобов’язань з кредитування: (тис. грн.) Рядок 

Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 4 5 1. Наданi зобов’язання з кредитування 38 247 91 248 2. Гарантiї виданi 

16 875 322 3. Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням 0 0 4. Усього зобов’язань, що 

пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 55 122 91 570 Банк не має непередбачених зобов’язань з 

кредитування. Таблиця 27.3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют: (тис. грн.) Рядок Назва статтi 

2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1. Гривня 17 543 15 225 2. Долар США 8 438 76 342 3. Євро 29 141 0 4. Iншi 0 0 5. 

Усього 91 570 91 570  
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Примiтка 28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, 

яка була б отримана вiд продажу активу або виплачена пiд час передачi зобов’язання у регулярнiй операцiї 

мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного 

визнання є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть отриманих коштiв). Банк визначає справедливу 

вартiсть фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для 

фiнансового iнструменту не є активним, зокрема: a) посилання на ринкову цiну iншого подiбного 

iнструменту; b) аналiз дисконтованих грошових потокiв; c) iншi методи, що забезпечують достовiрне 

визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Банк здiйснює аналiз доказiв, що свiдчать про 

зменшення корисностi фiнансового активу та фiнансового зобов’язання на кожну дату балансу. Банк визнає 

зменшення корисностi, якщо є свiдчення зменшення корисностi фiнансового iнструмента унаслiдок однiєї 

або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання i впливають на величину та/або строки 

попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд використання фiнансового активу або фiнансового 

зобов’язання. Справедлива вартiсть визначається Банком з використанням наявної ринкової iнформацiї, 

якщо така iснує, та вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Для визначення справедливої 

вартостi керiвництво застосувало всю наявну ринкову iнформацiю. Оцiнки, представленi в цiй окремiй 

фiнансовiй звiтностi, можуть не вiдображати суми, якi Банк зможе отримати при фактичнiй реалiзацiї 

наявного в неї пакета тих чи iнших активiв чи матиме сплатити при передачi зобов’язань. Фiнансовi активи 

та фiнансовi зобов’язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi, в Банку вiдсутнi, 

за справедливою вартiстю оцiнюються будiвлi та споруди. Для цього, зазвичай, Банк залучає незалежних 

оцiнювачiв, при цьому використовується метод порiвняння продажiв, а для об’єктiв, якi не мають ринкових 

аналогiв використовується метод капiталiзацiї доходу. Для методу порiвняння продажiв цiни ринкових 

продажiв по спiвставним об’єктам нерухомостi у безпосереднiй близькостi коригуються з врахуванням 

рiзницi в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомостi). Основним параметром, що 

використовується при даному методi оцiнки є цiна за квадратний метр об’єкту нерухомостi. У зв’язку з 

тим, що нерухомiсть, якою володiє Банк, розташована у м. Донецьк, де цiна аналогiв продажу дуже 

коливається, провести таку оцiнку тимчасово неможливо. Тому керiвництвом Банку припускається, що на 

цей час балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових 

активiв та фiнансових зобов’язань, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi, в 

балансi банку облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю. Внаслiдок вiдсутностi в Українi 

активного вторинного ринку для грошових коштiв, коштiв в банках, коштiв банкiв, кредитiв, наданих 

клiєнтам, дебiторської та кредиторської заборгованостi, iнших запозичених коштiв та субординованого 

боргу, надiйна оцiнка ринкової вартостi цих iнструментiв вiдсутня. Для фiнансових активiв та зобов’язань з 

коротким строком погашення припускається, що балансова вартiсть дорiвнює їх справедливiй вартостi. Це 

припущення також застосовується до депозитiв на вимогу та поточних рахункiв, що не мають визначеного 

строку погашення. Даннi щодо фiнансових активiв та зобов’язань , що вiдображенi за справедливою 
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вартiстю, наведено в таблицях 28.1. та 28.2. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або 

збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов’язання та 

вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна ставка вiдсотка за цим 

iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Таблиця 28.1.Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї 

вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов’язань, за 2017 рiк: (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть 

Усього балансова вартiсть модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й рiвень) модель оцiнки, 

що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 I. ФIНАНСОВI 

АКТИВИ 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти: 47 643 0 47 643 47 643 1.1. готiвковi кошти 4 496 0 4 496 4 

496 1.2. кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 20 658 0 20 658 20 658 1.3. 

кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 22 489 0 22 489 22 489 2. Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв: 555 281 0 555 281 555 281 2.1. кредити юридичним особам 550 926 0 550 926 550 

926 2.2. Кредити на поточнi потреби фiзичним особам 4 355 0 4 355 4 355 3. Цiннi папери в портфелi до 

погашення 24 025 0 24 025 24 025 3.1. Державнi облiгацiї 24 025 0 24 025 24 025 4. Iншi фiнансовi активи: 0 

1 016 1 016 1 016 4.1. грошовi кошти з обмеженим правом користування 0 813 813 813 4.2. iншi фiнансовi 

активи 0 203 203 203 5. Основнi засоби та нематерiальнi активи 0 4 907 4 907 4 907 5.1. будiвлi, споруди та 

передавальнi пристрої 0 4 447 2 887 2 887 5.2. нематерiальнi активи 0 460 460 460 6. Усього активiв 626 949 

5 923 632 872 632 872 II. ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7. Кошти клiєнтiв: 320 811 0 320 811 320 811 7.1. 

державнi та громадськi органiзацiї 18 594 0 18 594 18 594 7.2. iншi юридичнi особи 26 597 0 26 597 26 597 

7.3. фiзичнi особи 275 620 0 275 620 275 620 8. Iншi фiнансовi зобов’язання: 9 483 9 483 9 483 8.1. 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 9 332 9 332 9 322 8.2. iншi фiнансовi 

зобов’язання 151 151 151 9. Усього зобов’язань 320 811 9 483 330 294 330 294 У Таблицi 28.1. наведено 

данi з урахуванням вiдсоткiв за фiнансовими iнструментами та резервiв пiд знецiнення за ними. Таблиця 

28.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки 

активiв та зобов’язань, за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Справедлива вартiсть за рiзними 

моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть модель оцiнки, що використовує 

спостережнi данi (2-й рiвень) модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими 

даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 I. ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 19 911 0 19 911 

45 184 1.1. готiвковi кошти 1 460 0 1 460 1 356 1.2. кошти в Нацiональному банку України (крiм 

обов’язкових резервiв) 17 690 0 17 690 30 574 1.3. кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт 

у банках 761 0 761 13 254 2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 750 993 0 750 993 750 993 2.1. кредити 

юридичним особам 750 993 0 750 993 750 993 3. Iншi фiнансовi активи: 0 242 242 242 3.1. грошовi кошти з 

обмеженим правом користування 0 193 193 193 3.2. iншi фiнансовi активи 0 49 49 49 4. Основнi засоби та 

нематерiальнi активи 0 3 394 3 394 3 394 4.1. будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 0 2 887 2 887 2 887 

4.2. нематерiальнi активи 0 507 507 507 5. Усього активiв 770 904 3 636 774 540 779 813 II. ФIНАНСОВI 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6. Кошти клiєнтiв: 587 842 0 587 842 587 842 6.1. державнi та громадськi органiзацiї 3 0 3 

3 6.2. iншi юридичнi особи 45 298 0 45 298 45 298 6.3. фiзичнi особи 542 541 0 542 541 542 541 7. Iншi 

фiнансовi зобов’язання: 0 529 529 529 7.1. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною 

валютою 0 422 422 422 7.2. iншi фiнансовi зобов’язання 0 107 107 107 8. Усього зобов’язань 587 842 529 

588 371 588 371 У Таблицi 28.2. наведено данi з урахуванням вiдсоткiв за фiнансовими iнструментами та 

резервiв пiд знецiнення за ними.  
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Примiтка 29. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки. Таблиця 29.1. Фiнансовi активи за 

категорiями оцiнки за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська 

заборгованiсть Усього 1 2 3 4 АКТИВИ 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 47 643 47 643 2. Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв: 555 281 555 281 2.1. кредити юридичним особам 550 927 550 927 2.2. Кредити 

фiзичним особам 4 354 4 354 3. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 24 025 24 025 4. Iншi 

фiнансовi активи: 1 016 1 016 4.1. грошовi кошти з обмеженим правом користування 813 813 4.2. iншi 

фiнансовi активи 203 203 5. Усього фiнансових активiв 627 965 627 965 Таблиця 29.2. Фiнансовi активи за 

категорiями оцiнки за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська 

заборгованiсть Усього 1 2 3 4 АКТИВИ 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 19 911 19 911 2. Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв: 750 993 750 993 2.1. кредити юридичним особам 750 993 750 993 3. Iншi фiнансовi 

активи: 242 242 3.1. грошовi кошти з обмеженим правом користування 193 193 3.2. Iншi фiнансовi активи 

49 49 4. Усього фiнансових активiв 771 146 771 146  

30 

Примiтка 30. Операцiї з пов’язаними сторонами. Таблиця 30.1. Залишки за операцiями з пов’язаними 

сторонами за станом на кiнець 2017 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники 

(акцiонери ) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 1. Кредити та 
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заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка -min-11%, max-26%) 0 0 686 575 2. Резерв пiд 

заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 (194 066) 3. Iншi активи 0 0 0 4. Кошти клiєнтiв 

(контрактна процентна ставка 0,01-24%) 0 0 0 5. Iншi зобов’язання 0 0 0 Зазначенi контрактнi процентнi 

ставки знаходяться у вказаних в таблицi межах вiдповiдно до: - поточних та депозитних рахункiв; - термiну 

користування вкладом; - виду вкладу; - суми вкладу; - валюти вкладу. Таблиця 30.2. Доходи та витрати за 

операцiями з пов’язаними сторонами за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi 

учасники (акцiонери банку) Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 1. 

Процентнi доходи 0 0 135 027 2. Процентнi витрати (9 724) (77) (22 418) 3. Результат вiд операцiй з 

iноземною валютою 0 0 237 4. Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (40) (3) 25 776 5. Комiсiйнi 

доходи 95 9 573 6. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 0 0 194 067 7. 

Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 8. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 (3 823) (1 037) Таблиця 30.3. 

Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець 2017 року: (тис. 

грн.) Рядок Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1. Iншi зобов’язання 55 122 Материнський 

банк вiдсутнiй. Основними власниками Банку є: 1. Орлова Наталiя Вiкторiвна – 21,8885%; 2. Орлова Ольга 

Олександрiвна – 49,9225%; 3. Орлов Володимир Олександрович – 27,0635%. Таблиця 30.4. Загальна сума 

кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом 2017 року: (тис. 

грн.) Рядок Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1. Сума кредитiв, наданих пов’язаним 

сторонам протягом 2017 року 1 124 2. Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом 2017 

року 243 230 Таблиця 30.5. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець 2016 року: 

(тис. грн.) Ряд к Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 6 1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

(контрактна процентна ставка -min-11%, max-26%) 0 0 0 1 047 284 2. Резерв пiд заборгованiсть за 

кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 (285 693) 3. Iншi активи 3 0 0 3 4. Кошти клiєнтiв (контрактна 

процентна ставка 0,01-24%) 233 110 367 0 207 753 5. Iншi фiнансовi зобов’язання 2 2 0 5 Зазначенi 

контрактнi процентнi ставки знаходяться у вказаних в таблицi межах вiдповiдно до: - поточних та 

депозитних рахункiв; - термiну користування вкладом; - виду вкладу; - суми вкладу; - валюти вкладу. 

Таблиця 30.6. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за 2016 рiк: (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 1. Процентнi доходи 0 0 162 610 2. Процентнi витрати (28 898) (33) (28 823) 3. 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 0 237 4. Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (23 506) 

(42) 56 321 5. Комiсiйнi доходи 95 7 1 501 6. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 

iнших банках 0 0 (118 181) 7. Iншi операцiйнi доходи 0 0 2 8. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 

(3 252) (907) Таблиця 30.7. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на 

кiнець 2016 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1. Iншi зобов’язання 

91 248 Таблиця 30.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними 

сторонами протягом 2016 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1. Сума 

кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом 2016 року 129 630 2. Сума кредитiв, погашених 

пов’язаними сторонами протягом 2016 року 314 091 Таблиця 30.9. Виплати провiдному управлiнському 

персоналу: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк витрати нараховане зобов’язання 

витрати нараховане зобов’язання 1 2 3 4 5 6 1. Поточнi виплати працiвникам (3 537) (148) (2 434) (231) 2. 

Виплати пiд час звiльнення 0 (123) 0 (33)  
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Примiтка 31. Подiї пiсля дати балансу. Публiчне акцiонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» зазначає, що мiж датою складання балансу (кiнець дня 31.12.2017) та датою 

затвердження i пiдписання рiчної фiнансової звiтностi подiї, якi вплинули на стан Банку та на показники 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк в Банку не вiдбувалися.  

 


