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Примітка 1. Інформація про банк 

Найменування банку – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 

Скорочене найменування банку – ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

Місцезнаходження - Україна, 01004 м. Київ , бульвар Шевченка Тараса будинок № 

11, приміщення 51. (з 22.12.2016) 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" (Протокол № 2/06/2016 

від 15.06.2016) прийнято рішення про  зміну місцезнаходження  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  

з адреси  м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 3, літ."А" на адресу м. Київ, бульвар 

Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. 

За рішенням Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (Протокол № 22/12/2016 

від 22.12.2016) з 26 грудня 2016 року розпочато ведення операційної діяльності головним 

офісом ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" за адресою           м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 

будинок 11, приміщення 51. 

Країна реєстрації – Україна 

Організаційно-правова форма банку – Публічне акціонерне товариство; 

 10.12.2007 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  зареєструвала 

випуск акцій ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, свідоцтво № 

514/1/07, дата видачі  23.10.2008. 

 08.09.2011 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

зареєстровано випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00  гривень, 

свідоцтво № 440/1/11, дата видачі 12.01.2012. 

 18.09.2015 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

зареєстровано випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, 

свідоцтво № 110/1/2015, дата видачі 24.05.2016. 

 14.09.2016 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

зареєстровано випуск акцій  ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" на суму  200 000 000,00 гривень, 

свідоцтво  № 93/1/2016,  дата видачі 23.05.2017. 

          

 Опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності 
 Згідно   Банківської ліцензії № 246, наданої Банку Національним банком України 

15.11.2011 р., Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 04.11.2016 р. № 246-5 та 

Додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 04.11.2016 р. № 246-5 ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» має право здійснювати такі  банківські операції та надавати інші 

фінансові послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб;  

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 

банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);  

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів 

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

4) переказ грошових коштів з рахунків за допомогою платіжних інструментів та 

зарахування коштів на них; 

5) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

6) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежів (факторинг); 

7) лізинг; 

8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання 

цінностей та документів; 
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9) випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів; 

10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток; 

11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;     

12)  інвестиції;  

13) випуск, розповсюдження та проведення лотерей;  

14)  інкасація коштів та перевезення валютних цінностей; 

15) емісія власних цінних паперів; 

16)  організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

17)  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андеррайтинг); 

18)  операції за дорученням клієнтів або від свого імені:  

       а) з інструментами грошового ринку; 

       б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 

       в) з фінансовими ф'ючерсними та опціонами; 

19) депозитарна діяльність; 

20) діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

21) операції з валютними цінностями відповідно до Генеральної ліцензії на 

здійснення валютних операцій від 04.11.2016 р. № 246-5: 

 неторговельні операції з валютними цінностями; 

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної 

валюти банків; 

 операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 

здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 

агентських договорів з юридичними особами-резитентами; 

 ведення рахунків клієнтів ( резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті  та 

клієнтів - нерезидентів  у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків ( резидентів і нерезидентів) в 

іноземній валюті ; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 

одиниці України; 

 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках  України в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських рахунків у  банках  ( нерезидентах)  в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України; 

 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках. 

 

  Банк надає банківські послуги фізичним особам та підприємствам 

різноманітних галузей, включаючи гірничодобувну галузь, вуглепереробну  промисловість, 

транспортним, а також торгівельним та іншим підприємствам. Ці послуги включають 

залучення депозитів, надання кредитів, виплата заробітної плати, здійснення платежів по 

Україні та за кордон, обмін валют  та інші послуги.  

 Високоякісний банківський сервіс, конфіденційність та надійність, атмосфера 

доброзичливого ділового спілкування допомагають зміцненню довіри з боку клієнтів. Про 
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це свідчить кількість нашої клієнтури: станом на 01.07.2017 року  у Банку обслуговуються  

клієнтів 5640, в т.ч. 301 юридичних осіб та 5339 – фізичних осіб. 

 В умовах дестабілізації економічної та політичної обстановки на Сході 

країни, Банк приклав максимальні зусилля щодо збереження клієнтської бази та довіри до 

Банку.  

Органами управління Банком є: 

 Загальні збори акціонерів; 

 Спостережна Рада Банку; 

 Правління Банку. 

 Розподіл повноважень між цими органами управління визначені Статутом (нова  

редакція) ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», погодженим Національним банком України 

06.03.2017 р. та зареєстрованим  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань  10.03.2017  р., номер запису 

10741050023064527. 

 Правління банку очолює Голова Правління банку.  До складу Правління входять: 

заступник голови Правління, члени Правління – головний бухгалтер та працівник, 

відповідальний за проведення фінансового моніторингу в Банку. 

Органом контролю банку є Ревізійна комісія та підрозділ внутрішнього аудиту. 

Ревізійна комісія є органом контролю банку, що здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю банку. Підрозділ внутрішнього контролю банку є органом 

оперативного контролю Ради банку і складовою системи внутрішнього контролю. 

Спеціалізація банку            

         Банк позиціонує себе як універсальний. 

 Стратегічна мета банку  

Зайняти стабільне положення на ринку банківських послуг за рахунок надання 

якісних універсальних послуг клієнтам. 

           Банк являється учасником Фонду гарантування вкладів з 06 жовтня 2006 

року, реєстраційний № 208 ( свідоцтво учасника фонду № 199 від 22 листопада  2012 

року). 

 Інформація щодо змін в структурі Банку 

            У звітному періоді не відбувалися зміни в структурі Банку та припинення 

(ліквідація) окремих видів банківських операцій. 

  Частка керівництва в акціях банку: 

Станом на 01.07.2017 р. частка керівництва у Статутному капіталі Банку відсутня.: 

 Власники  істотної участі в банку 

Станом на 01.07.2017 р. істотною участю у Банку володіють наступні акціонери: 

 1.  Орлова Наталія Вікторівна – 21.8885 %; 

2.  Орлова Ольга Олександрівна – 49,9225 %; 

3.  Орлов Володимир Олександрович – 28,0635 %; 

 

Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів (компанії і країни) та їх частка в 

статутному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом) 

Іноземні інвестори не мають часток в Статутному капіталі ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК». 

Фінансова звітність Банку складається на основі даних бухгалтерського обліку  та 

відповідно до вимог МСФЗ, включає суттєву, своєчасну та достовірну інформацію, яка 

сприяє прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінки минулих, теперішніх та 

майбутніх подій.  

Метою складання фінансової звітності є надання повної правдивої інформації про 

фінансовий стан і діяльність банку користувачам для прийняття економічних рішень.  

Зведення фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» передбачає послідовне 

об'єднання відповідних статей фінансових звітів Головного банку та відділень.  

При зведенні звітності виконується перевірка тотожності відповідних рахунків 3, 6 , 7 
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та 9  класів. 

Контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів, відкритої валютної 

позиції, а також контроль за дотриманням норм обов’язкових резервів на 

кореспондентському рахунку здійснюється щоденно за даними зведеного балансу банку. 

Звітним періодом для складання  фінансової звітності є календарний квартал.  

Проміжна фінансова звітність складена відповідно до “Інструкції про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, затвердженої 

постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 р. № 373 зі 

змінами та відповідно до вимог МСФЗ. 

Проміжна фінансова звітність за 2 квартал 2017 року підписана та затверджена 

Протоколом Засідання Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  № 31/07/2017 від 

31.07.2017   року. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

 

Макроекономічне середовище. 

Економічний розвиток України. 

 У травні 2017 року споживча інфляція в Україні очікувано прискорилася і становила 

1,3%. У червні індекс інфляції склав 1,6% річних. В цілому з початку року індекс інфляції 

склав 7,9% (понад 16% у річному вимірі).  Фактична інфляція як у місячному вимірі, так і в 

річному, виявилася вищою, ніж прогноз Національного банку, що пояснюється насамперед 

вищими темпами зростання цін на сирі продукти і посиленням впливу адміністративних 

факторів. Зростання індексу цін виробників під впливом цінових тенденцій на світових 

товарних ринках суттєво сповільнилося – до 27.1% у річному вимірі. 
Водночас тиск фундаментальних факторів був слабшим за очікування. Базова інфляція в була 

нижчою, ніж прогноз завдяки зниженню інфляційних очікувань на тлі посилення гривні відносно 

долара США.  

 У травні індекс виробництва базових галузей зріс на 4.1% у річному вимірі після 

незначного спаду в попередньому місяці. Зростанню сприяло поліпшення споживчих 

настроїв населення і ділових очікувань підприємств, а також активізація капітальних 

видатків місцевих бюджетів. Відповідно основний внесок у зростання індексу зробили 

внутрішня торгівля та будівництво. Повернулась до зростання промисловість – 1.2% у 

річному вимірі. Індекс сільськогосподарського виробництва в травні знизився на 3% у 

річному вимірі через погіршення ситуації у тваринництві.  

Зростання обсягів роздрібного товарообороту у травні прискорилося до 10.7% у річному 

вимірі, відображаючи деяке поліпшення споживчих настроїв населення та зростання 

реальних заробітних плат. Також відновилося зростання оптового товарообороту (на 4.5% у 

річному вимірі), додатковий поштовх якому надало пожвавлення промислового 

виробництва.  

Стрімко прискорилося зростання обсягів будівництва (до 24.5% у річному вимірі) – 

насамперед завдяки істотному нарощуванню обсягів будівельних робіт у нежитловому 

сегменті та в сегменті інженерних споруд (на 34 – 36% у річному вимірі). Останнє 

пояснювалося в тому числі активізацією капітальних видатків місцевих бюджетів, оскільки 

значну частину коштів було спрямовано на відновлення дорожньої інфраструктури. 

Зниження обсягів житлового будівництва сповільнилося (до 1.7% у річному вимірі).  

У промисловості відновилося зростання обсягів випуску як у річному вимірі (на 1.2%), так і 

порівняно з попереднім місяцем (на 1.6% з сезонним коригуванням). Усі галузі, за винятком 

хімічної, а також тих, що найбільше постраждали від розриву транспортного сполучення на 

сході країни (галузей гірничо-металургійного комплексу та енергетики), демонстрували 

високі темпи приросту в річному вимірі. 
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Доходи державного бюджету за січень-травень зросли на 48,6% до 325,77 млрд гривень, 

видатки - на 22,2% до 300,04 млрд гривень. При цьому профіцит державного бюджету за 

перші п’ять місяців поточного року склав 26,47 млрд гривень.  

  Середня заробітна плата в Україні (без врахування території Криму, м. Севастополя 

та частини зони антитерористичної операції) в травні 2017 року склала 6 840 гривень, що на 

2,7% більше, ніж у квітні 2017 року. Порівняно з травнем 2016 року середня зарплата 

зросла на 37,2%. Реальна заробітна плата в травні 2017 г. порівняно з квітнем 2017 року 

зросла на 1,4%, відносно травня 2016 року - зросла на 20,4%. 

 Від’ємне сальдо поточного рахунку у травні 2017 року збільшилося до 194 млн. дол. 

США внаслідок розширення дефіциту торгівлі товарами, головним чином через масштабні 

закупівлі енергоносіїв. На відміну від квітня, чисті надходження за фінансовим рахунком 

(0.6 млрд. дол. США) були забезпечені приватним сектором. Основними складовими 

надходжень залишилися скорочення готівкової валюти поза банками та зростання 

заборгованості за торговими кредитами. Крім того, у травні було зареєстровано 

надходження капіталу від розміщення корпоративних єврооблігацій. Профіцит зведеного 

платіжного балансу (0.4 млрд. дол. США) дав змогу збільшити міжнародні резерви станом 

на кінець травня до 17.6 млрд. дол. США, або 3.7 місяця імпорту майбутнього періоду.  

  Зростання експорту товарів у травні прискорилося до 21.4% у річному вимірі. 

Налагодження поставок сировини на металургійні заводи на тлі вищих, ніж минулого року, 

світових цін на метали сприяло відновленню експорту металургії, який збільшився на 

18.7% у річному вимірі. Зокрема суттєво збільшилися поставки чавуну до США та 

напівфабрикатів з вуглецевої сталі до країн Європи.  

Фізичні обсяги експорту зернових культур залишилися на рівні попередніх місяців (близько 

3.8 млн. т). Водночас на тлі низької бази порівняння минулого року, коли Китай запровадив 

політику обмеження імпорту зерна, експорт зернових культур у річному вимірі істотно зріс 

(55.4%). Зокрема фізичні обсяги експорту кукурудзи збільшилися у 2,7 рази завдяки 

активізації поставок до Іспанії та Нідерландів, а також скасуванню Кенією імпортних мит 

на українську кормову кукурудзу. Зростання експорту олії сповільнювалося другий місяць 

поспіль (17.1% у річному вимірі), що за нашими оцінками може бути зумовлено високим 

урожаєм інших олійних рослин у країнах Азії. Стійкий попит на продукцію птахівництва 

українського виробництва сприяли зростанню обсягів експорту м’яса в 1.7 рази порівняно з 

травнем попереднього року. Експорт інших продовольчих товарів також зростав високими 

темпами. Так поставки вершкового масла збільшилися в 4.2 рази у річному вимірі, цукру – 

у 4.3 раза у річному вимірі. У цілому експорт продовольчих товарів у травні збільшився на 

30.2% у річному вимірі.  

 Зростання імпорту товарів у травні прискорилося до 40.9% у річному вимірі 

насамперед за рахунок нарощування закупівель енергоносіїв. На тлі високих запасів газу в 

підземних сховищах його закупівлі у квітні – червні 2016 року були незначними, тому 

закачування газу до сховищ у травні поточного року зумовило істотне зростання вартісних 

обсягів його імпорту в річному вимірі (7,3 рази). Крім того, через дефіцит на внутрішньому 

ринку та високі ціни третій місяць поспіль спостерігається істотне зростання вартісних 

обсягів імпорту вугілля в річному вимірі (2,4 рази в травні). 

 Наприкінці травня Правління НБУ знизило облікову ставку на 0.5 в. п. – до 12.5% 

річних. Таке рішення узгоджувалося з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017 

– 2018 роках та водночас спрямоване на підтримку економічного зростання. Вартість 

ресурсів у національній валюті в травні продовжувала поступово зменшуватися. Ситуація 

на валютному ринку в II кварталі 2017 року залишалася сприятливою, що порівняно з 

відносною збалансованістю інфляційних ризиків дало змогу НБУ продовжити 

послаблювати адміністративні обмеження на валютному ринку. Попри в цілому слабку 

кредитну активність, у травні тривало пожвавлення споживчого кредитування. 

 

Основні тенденції розвитку банківського сектору України  у І півріччі 2017 

року. 
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Загальні відомості 

  У середині І півріччя 2017 року загальні активи банківської системи України склали 

1 739 млрд.грн., чисті – 1 266 млрд.грн., з яких частка державних банків склала 55,1%. Така 

ситуація склалась внаслідок переходу у державну власність Приватбанку наприкінці 2016 

року. Також 50% перевищує частка державних банків у зобов’язаннях банківської системи, 

яка складає 56,2% та 60,9% - у зобов’язаннях за вкладами фізичних осіб. Загальні 

зобов'язання банківської системи – 1 113 млрд.грн, з яких на кошти фізичних осіб припадає 

434 млрд.грн. або 39%.  Сукупний балансовий капітал банківської системи – 153 млрд.грн.  

   У банківській системі України зростає рівень концентрації за активами. Частка 20 

найбільших банків продовжує збільшуватись та склала 90,6%. Однією з головних проблем 

банківської системи України є низька якість активів, передусім, кредитних вкладень. Згідно 

нових підходів щодо класифікації непрацюючих активів та реальної оцінки кредитного 

портфелю передусім великими банками, частка непрацюючих кредитів без урахування 

позабалансових даних складає 55,1%. 

   На протязі І кварталу 2017 року банки продовжували залучати депозити населення. 

Загалом приріст вкладів склав 4,5 млрд.грн. або 1,1% (в тому числі за гривневими вкладами 

– 4,7%). Без урахування Приватбанку приріст депозитів склав 1,8 млрд.грн., або 0,4% (у 

національній валюті приріст склав 1,4%). Знижуються і процентні ставки – до 15,7% річних 

у національній валюті та 4,6% в іноземній. Головними причинами є політика зниження 

процентних ставок за гривневими депозитами державними банками та низький попит на 

валютні ресурси по банківській системі, передусім – в іноземних банках. 

   Валові кредити суб’єктам господарювання знизились до 829 млрд.грн. (в тому числі 

в іноземній валюті – 421 млрд.грн.), чисті (з корегуванням на резерви) – 452 млрд.грн. 

Валові кредити фізичним особам скоротились до 155 млрд.грн. (в тому числі в іноземній 

валюті – 77 млрд.грн.), чисті – 78 млрд.грн. Нове кредитування залишається млявим. Банки 

переважним чином видають кредити корпораціям АПК, харчопрому. Є невелике 

пожвавлення у секторі споживчого кредитування фізичних осіб. 

Фінансові результати.  

  Якщо 2016 рік для банківської системи України виявився збитковим (збитки 

банківської системи України склали 157,3 млрд.грн., передусім, через значне доформування 

резервів за кредитами Приватбанку), то початок 2017 року став прибутковим. Українські 

банки отримали на протязі І кварталу 5,1 млрд.грн. прибутку, за 5 місяців 2017 року (за 

попередніми даними) – 6,8 млрд.грн.. При цьому доходи банків склали 73,9 млрд.грн., 

витрати – 67,1 млрд.грн. Серед доходів банків переважають процентні (68,5%) та комісійні 

(20,2%). У витратах найбільша частка припадає на процентні (45,7%), загальні 

адміністративні витрати (25,2%) та відрахуваня у резерви (15,5%). Рентабельність активів 

української банківської системи склала 1,33%, рентабельність капіталу – 11,66%. 

Валютний ринок та міжнародні резерви 

Упродовж І півріччя 2017 року ситуація на валютному ринку залишалася стабільною. 

При цьому збільшення пропозиції іноземної валюти та послаблення попиту на неї зумовили 

превалювання ревальваційного тиску на обмінний курс гривні. Сприятлива ситуація на 

зовнішніх ринках дозволила Національному банку  і надалі купувати валюту для 

поповнення міжнародних резервів, не створюючи при цьому перешкод для зміцнення 

гривні. Під час інтервенцій у червні 2017 року Національний банк купив 301.6 млн. дол. 

США (з них 101.0 млн. дол. США - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу). 

Водночас, обсяг проданої за інтервенціями валюти становив 1,4 млн. дол. США. Жодного 

аукціону з продажу валюти у червні не проводилось, продаж валюти здійснювався шляхом 

інтервенцій за єдиним курсом для підтримки функціонування міжбанківського валютного 

ринку, тимчасово дезорганізованого через нещодавні кібератаки. В той же час, кошти з 

резервів використовувалися для здійснення платежів Уряду з обслуговування та погашення 

державного боргу в іноземній валюті у сумі 5,8 млн. дол. США. В цілому обсяг чистої 

купівлі валюти Національним банком у минулому місяці становив 300.2 млн дол. США. 

 Міжнародні резерви України на 01 липня 2017 року становили 17 970.0 млн дол. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51136600&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51136600&cat_id=55838
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США (в еквіваленті) за попередніми даними. Таким чином, за перше півріччя 2017 року 

вони зросли на 16%. Зокрема, за підсумками червня зростання становило 2%. Станом на 01 

липня обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є 

достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного 

банку. 

Перспективи та ризики.  

На протязі 2017 року стан банківської системи України за попередніми прогнозами 

залишатиметься відносно стабільним. Виведення значної кількості банків з ринку не 

очікується (за І півріччя 2017 року було виведено 6 банків). Проте декілька банків можуть 

залишити ринок внаслідок вимоги щодо забезпечення дотримання розміру статутного та 

регулятивного капіталу 200 млн.грн. Значна кількість банків надаватиме перевагу 

залученню коштів юридичних осіб. Очікується зростання вкладів також і фізичних осіб, 

проте стримуючими факторами є зниження депозитних ставок поруч з оподаткуванням 

процентів за вкладами, недовіра значної кількості населення банкам та зниження 

платоспроможності населення внаслідок передусім підвищенню комунальних тарифів та 

скороченням можливості робити заощадження. Ключовим завданням банків у поточному 

році залишається відновлення кредитування реального сектору та домогосподарств. Банки 

наразі мають належні кошти для відновлення кредитування, але наразі актуальними 

залишаються питання повернення старих кредитів та належного захисту прав кредиторів 

(наприклад, до сих пір не вирішено питання валютних кредитів населення, на стягнення 

заставленого майна за якими чинним є законодавчо введений мораторій). Також існує 

певний дефіцит перспективних позичальників, які не мають значного кредитного 

навантаження та планують втілювати перспективні довгострокові інвестиційні проекти. 

Але банки докладатимуть зусиль для відновлення та збільшення активних операцій.  
 

 

Примітка 3. Основи подання проміжної фінансової звітності 

 

 Проміжну фінансову звітність складено згідно з вимогами міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності - МСФЗ 34 

"Проміжна фінансова звітність", Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ 24.10.2011 

№ 373, облікової політики Банку та на підставі даних бухгалтерського обліку Банку за 

перше півріччя  2017 року. 

 В таблиці наведено перелік міжнародних стандартів фінансової звітності та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку а також їх  тлумачення, на яких 

ґрунтується бухгалтерський облік Банку: 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 
МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій 

МСФЗ 4 Страхові контракти 

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти 

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність 

МСФЗ 11 Угод про спільну діяльність 

МСФЗ 12 Розкриття інформації про участь в інших компаніях 

МСФЗ 13 

МСФЗ 34 

Оцінка за справедливою вартістю 

Проміжна фінансова звітність 

 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320314/file/IFRS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320315/file/IFRS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320317/file/IFRS%2004.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320318/file/IFRS%2005.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320320/file/IFRS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320321/file/IFRS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
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Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
МСБО 1 Подання фінансової звітності 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після звітного періоду 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 19 Виплати працівникам 

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів  

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони 

МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність 

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства 

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 

МСБО 31 Частки у спільних підприємствах 

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 

МСБО 38 Нематеріальні активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

Тлумачення 
КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та 

подібних зобов’язаннях 

КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду 

КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та 

екологічну реабілітацію  

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності 

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію 

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта 

КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги 

до фінансування та їхня взаємодія 

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю 

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів 

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу 

ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення 

ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання 

або його акціонерів 

ПКТ-27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду 

ПКТ-29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації 

ПКТ-32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті 

 

 Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Банку 

використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і 

зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань на дату фінансової звітності, а також 

враховані суми прибутку за звітний період. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на 

інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Дійсні результати можуть 

відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень. 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320282/file/IAS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320283/file/IAS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320284/file/IAS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320285/file/IAS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320286/file/IAS%2010.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320288/file/IAS%2012.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320289/file/IAS%2016.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320290/file/IAS%2017.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320291/file/IAS%2018.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320292/file/IAS%2019.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320294/file/IAS%2021.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320295/file/IAS%2023.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320298/file/IAS%2024.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320300/file/IAS%2027.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320301/file/IAS%2028.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320302/file/IAS%2029.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320303/file/IAS%2031.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320304/file/IAS%2032.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/326395/file/IAS%2033%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320305/file/IAS%2034.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320306/file/IAS%2036.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320307/file/IAS%2037.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320308/file/IAS%2038.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320309/file/IAS%2039.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320310/file/IAS%2040.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320337/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320339/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2004.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320340/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2005.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320343/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2010.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320344/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2012.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320345/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2013.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320346/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2014.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320348/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2016.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320350/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2018.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320351/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2019.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320329/file/SIC%2015.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320330/file/SIC%2025.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320331/file/SIC%2027.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320332/file/SIC%2029.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320334/file/SIC%2032.pdf
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Найбільш важливі оцінки та припущення стосуються зменшення корисності кредитів та 

дебіторської заборгованості. 

 Банк регулярно проводить аналіз кредитів та дебіторської заборгованості на предмет 

зменшення корисності. Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження при 

оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових 

труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. 

Банк аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних 

спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань 

позичальниками або зміну державних чи місцевих економічних умов, що співвідноситься з 

випадками невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, 

засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за 

групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Банк 

використовує своє професійне судження при коригуванні даних спостережень стосовно 

групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

 За результатами проведеного аналізу кредитних, депозитних портфелів можливі 

обсяги ретроспективного коригування оцінені як несуттєві, а саме: 

- надання кредитів/залучення депозитів здійснювалось Банком на ринкових умовах за 

ринковими ставками, тому при визначенні справедливої вартості коригування до цієї 

статті не застосовувались; 

- балансова вартість короткострокових фінансових активів та фінансових зобов’язань 

дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до коштів на 

вимогу.  

 Справедлива вартість довгострокових інструментів несуттєво відрізняється від 

балансової (згідно облікової політики Банк не застосовував ефективну ставку відсотка 

тільки  до фінансових інструментів зі строком користування до одного року,  а також,  якщо  

рівень  відхилення  ефективної  ставки  відсотка  за фінансовими інструментами  від  

номінальної  процентної  ставки  був  несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою 

політикою банку. 

 Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру: гривня, округлена до тисяч. 

 Операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності також 

відображаються в гривнях з її перерахуванням за офіційним курсом Національного банку 

України на дату здійснення операції. 

 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

                   (тис. грн.) 

Рядок Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 9 027 1 541 

2 

Кошти в Національному банку України (крім 

обов'язкових резервів)  27 798 17 690 

3 

Кореспондентські рахунки, депозити та 

кредити овернайт у банках: 17 839 784 

3.1 України 17 839 784 

4 Резерв під непідтверджені готівкові кошти (80)   (81)   

5 

Резерв під знецінення коштів на 

кореспондентських рахунках (535)   (23)   

6 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  54 049 19 911 
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Примітка 5. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Таблиця 5.1. Кредити та заборгованість клієнтів 
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Кредити, надані юридичним особам 930 308 1 036 536 

2 
Кредити, надані фізичним особам на поточні 

потреби 
3 408 2 569 

3 Резерв під знецінення кредитів      (281 125) (288 112) 

4 Усього кредитів за мінусом резервів 652 591 750 993 

 

У Банку не має  цінних паперів, які є забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за 

операціями репо. 

Станом на 30 червня 2017 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів, 

включених до відповідних статей, складає 53160,8 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2016 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів, 

включених до відповідних статей, складає 58897,7 тис.грн. 

 

Таблиця  5.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період 

 
(тис. грн.) 

Рядо

к 
Рух резервів 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок станом на початок періоду (285 543) (2 569) (288 112) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву під 

знецінення протягом періоду-
2
 

(1645) (53) (1698) 

3 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності 
8685 0 8685 

4 Залишок станом на кінець періоду (278 503) (2 622) (281 125) 

 

Таблиця  5. 3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній період 

 

(тис. грн.) 

Рядо

к 
Рух резервів 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, надані 

фізичним особам 

на поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок станом на початок періоду (155 232) (2 567) (157 799) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву 

під знецінення протягом періоду-
2
 

(118179) (2) (118181) 

3 
Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності 
(12132) 0 (12132) 

4 Залишок станом на кінець періоду (285 543) (2 569) (288 112) 
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Таблиця  5.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядо

к 
Вид економічної діяльності 

Звітний період Попередній період 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг 

17435 2% 0 0% 

2 

Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

759 824 81% 812 836 78% 

3 Фізичні особи 3 408 0% 2 569 0% 

4 Інші* 153 049 16% 223700 22% 

5 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
933 716 100% 1 039 105 100% 

* Інші         

1 
Виробництво харчових продуктiв, 

напо∙в та тютюнових виробiв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
0 0% 29 285 3% 

2 

Металургiйне виробництво,    

виробництво готових металевих 

виробiв, крiм машин i устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

0 0% 5 831 1% 

3 
Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'їрська дiяльнiсть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
61 959 7% 79 948 8% 

4 Iншi види економiчно дiяльностi 91 090 10% 108 636 10% 

5 Усього інші 153 049 16% 223 700 22% 

 

 

Таблиця  5.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період 

 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Незабезпечені кредити 0 2 019 2 019 

2 Кредити, забезпечені 1 072 556 1 389 1 073 945 

2.1 грошовими коштами 411 730 0 411 730 

2.2 цінними паперами 0 0 0 

2.3 нерухомим майном 12 368 1 326 13 694 

2.3.1 у т.ч. житлового призначення 0 225 225 

2.4 гарантіями і поручительствами 333 320 63 333 383 

2.5 іншими активами 315 138 0 315 138 

3 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
930 308 3 408 933 716 

У банку відсутні незабезпечені кредити, надані юридичним особам, частина кредитів 

забезпечена одночасно грошовими коштами(нерухомим майном, іншими активами) та 

поручительствами третіх осіб. 



Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за ІІ квартал 2017 

 року 

19 

 

Таблиця 5. 6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період 

 

(тис. грн.) 

Рядо

к 
Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, надані 

фізичним особам 

на поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Незабезпечені кредити 408 059 2 050 410 109 

2 Кредити, забезпечені 628 477 519 628 996 

2.1 грошовими коштами 438 752 0 438 752 

2.2 нерухомим майном 12 367 456 12 823 

2.3 гарантіями і поручительствами 0 63 63 

2.4 іншими активами 177 358 0 177 358 

3 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
1 036 536 2 569 1 039 105 

 

Таблиця  5.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичн

им 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Непрострочені та не знецінені 674 355 0 675 206 

1.1 
великі позичальники з кредитною історією 

більше двох років 
19 206 0 19 206 

1.2 кредити середнім компаніям 365 159 0 365 159 

1.3 кредити малим компаніям 289 990 0 289 990 

1.4 інші кредити фізичним особам 0 851 851 

2 Прострочені, але незнецінені-
3
 255 953 0 255 953 

2.1 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 255 953 0 255 953 

2.2 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 

2.3 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 

2.4 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
0 0 0 

3 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі 
0 2 557 2 557 

3.1 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
0 2 557 2 557 

4 
Загальна сума кредитів до вирахування 

резервів 
930 308 3 408 933 716 

5 Резерв під знецінення за кредитами 278 503 2 622 281 125 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 651 805 786 652 591 

-3 - Прострочені, але незнецінені кредити включають забезпечені кредити, справедлива 

вартість забезпечення за якими покриває прострочені платежі за процентами та основною 

сумою боргу. Суми, відображені як прострочені та незнецінені, є залишком за такими 

кредитами, а не тільки прострочені суми за окремими платежами. 
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Таблиця 5.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Непрострочені та не знецінені 1 036 536 0 1 036 536 

1.1 
великі позичальники з кредитною 

історією більше двох років 
29 047 0   

1.2 кредити середнім компаніям 378 842 0   

1.3 кредити малим компаніям 628 647 0   

2 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі 
0 2 569 2 569 

2.1 
із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
0 291 291 

2.2 
із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів 
0 2 278 2 278 

3 
Загальна сума кредитів до вирахування 

резервів 
1 036 536 2 569 1 039 105 

4 Резерв під знецінення за кредитами 285 543 2 569 288 112 

5 Усього кредитів за мінусом резервів 750 993 0 750 993 

 

Таблиця  5.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані грошові 

потоки від 

реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив 

застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 

1 
Кредити, надані юридичним 

особам 
930 308 739 236 191 072 

2 
Кредити, надані фізичним особам 

на поточні потреби 
3 408 1 389 2 019 

3 Усього кредитів 933 716 740 625 193 091 

Банк використовує ринкову вартість заставленого майна, яка визначена за порівняльним 

методичним підходом згідно законодавства України та внутрішніх нормативних документів 

Банку. 

 

Таблиця  5.10. Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані грошові 

потоки від реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив 

застави 

1 2 3 4 5=3-4 

1 
Кредити, надані юридичним 

особам 
1 036 536 628 477 408 059 

2 
Кредити, надані фізичним особам 

на поточні потреби 
2 569 519 2 050 

3 Усього кредитів 1 039 105 628 996 410 109 
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Примітка 6. Основні засоби та нематеріальні активи 

Таблиця 6.1. Основні засоби та нематеріальні активи    

 (тис. грн.) 
Ряд

ок 

Назва статті Будівлі, 

споруди 

та 

передава

льні 

пристрої 

Машин

и та 

обладн

ання 

Транс

портні 

засоби 

Інстру

менти, 

прилад

и, 

інвента

р 

(меблі) 

Інші 

основн

і 

засоби 

Інші 

необор

отні 

матеріа

льні 

активи 

Незавер

шені 

капіталь

ні 

вкладенн

я в 

основні 

засоби та 

нематері

альні 

активи 

Немате

ріальні 

активи 

Усього 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Балансова вартість на 

початок попереднього 

періоду: 

0 1 201 47 37 1 481 121 0 507 3 394 

1.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29 824 2 532 839 81 1 772 604 0 1 684 37 336 

1.2 
знос на початок 

попереднього періоду 
(29 824) (1 331) (792) (44) (291) (483) 0 (1 177) (33 942) 

2 Надходження 0 30 840 0 0 41 0 
 

911 

3 

Капітальні інвестиції 

на добудову основних 

засобів та 

вдосконалення 

нематеріальних 

активів 

0 27 0 0 21 0 0 0 48 

4 
Амортизаційні 

відрахування 
0 (87) (11) (1) (46) (41) 0 (30) (216) 

5 

Балансова вартість на 

кінець попереднього 

періоду (на початок 

звітного періоду) 

0 1 144 876 36 1 435 121 0 477 4 089 

5.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29 824 2 562 1 679 81 1 772 645 0 1 684 38 247 

5.2 

знос на кінець 

попереднього періоду 

(на початок звітного 

періоду) 

(29 824) (1 418) (803) (45) (337) (524) 0 (1 207) (34 158) 

6 Надходження 0 18 0 0 0 92 96 
 

206 

7 
Амортизаційні 

відрахування 
0 (89) (52) (1) (46) (91) 0 (21) (300) 

8 

Балансова вартість на 

кінець звітного 

періоду 

0 1 073 824 35 1 389 122 96 456 3 995 

8.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29 824 2 580 1 679 81 1 772 737 96 1 684 38 453 

8.2 
знос на кінець 

звітного періоду 
(29 824) (1 507) (855) (46) (383) (615) 0 (1 228) (34 458) 

Банк зазначає наступне: 

- вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України 

обмеження щодо володіння, користування та розпорядження-0,00 

- вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів -  0,00 

- залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо)- 0,00 

- залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж-0,00 

- первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів - 2587,3 

тис.грн.; 

- вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності-0,00 

- вартість створених нематеріальних активів-0,00 
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- збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті 

переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих 

безпосередньо у власному капіталі - 0,00 

- методи оцінки справедливої вартості, рівень ієрархії 

 

 

Примітка 7. Інші фінансові активи 

 

Таблиця 7.1. Інші фінансові активи 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Грошові кошти з обмеженим правом використання 329 199 

2 Інші фінансові активи 195 51 

3 Резерв під знецінення інших фінансових активів                (20)                  (8) 

4 
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 
504 242 

 *Інші фінансові активи    

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 

період  

1  2  4  5  

1. Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними системами (виплата переводів) 

155 37 

2. Нараховані доходи за розрахункове-касове 

обслуговування 

6 14 

3 Інші нараховані доходи 34 0 

4 Усього                195                  51  

 

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання 

знаходяться  на рахунку Гарантійного фонду  за  операціями з картками міжнародних  

платіжних систем у банку-спонсора ПУМБ .   

   
 

Таблиця 7.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 

період 

 
(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 7 8 9 

1 Залишок за станом на початок періоду              (10)            (9)             (8) 

2 
(Збільшення)/зменш ення резерву під 

знецінення протягом періоду 
0      (1)      (1) 

7 Залишок за станом на кінець періоду              (10) (10) (20) 
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Таблиця 7.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній 

період 

 
 (тис. грн.) 

Ря

д 

ок 

Рух резервів 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користуванн

я 

Інші 

фінансов

і активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок за станом на початок періоду                (6)           (5)       (11) 

2 
(Збільшення)/зменш ення резерву під 

знецінення протягом періоду 
0           (2) 0 

3 Списання безнадійної заборгованості 0 5 5 

4 Залишок за станом на кінець періоду                (6)           (2) (8) 

 

 

Таблиця 7.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період 

 
 (тис. грн.) 

Рядoк Найменування статті 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 
Непрострочена та не знецінена 

заборгованість: 
329 191 520 

1.1 
Великі клієнти з кредитною історією більше 2 

років 
329 189 518 

1.2 Середні компанії 0 2 2 

2 
Заборгованість знецінена на індивідуальні й 

основі: 
0 4 4 

2.1 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 3 3 

2.2 
із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів 
0 1 1 

3 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
329 195 524 

4 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
             (10)         (10) (20) 

5 
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резерву 
319 185 504 
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Таблиця 7.5 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 
Непрострочена та не знецінена 

заборгованість: 
236 12 248 

1.1 
Великі клієнти з кредитною історією більше 2 

років 
236 0 236 

1.2 Середні компанії 0 2 2 

1.3 Інші 0 10 10 

2 
Заборгованість знецінена на індивідуальні й 

основі: 
0 2 2 

2.1 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 2 2 

3 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
236 14 250 

4 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
               (6)             (2)        (8) 

5 
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резерву 
230 12 242 

 

 

Примітка 8. Інші активи 

 

Таблиця 8.1. Інші активи 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний 

період 

Попередн

ій період 

1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 144 8 

2 Передоплата за послуги 416 415 

3 Інші активи* 35 90 

4 Резерв під інші активи     (28)                (8) 

5 Усього інших активів за мінусом резервів 567 505 

 *Інші активи    

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 

період  

1  2  4  5  

1. Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 32 32 

2. Податки та обов'язкові платежі окрім податку на 

прибуток  

3 58 

3 Усього          35       90  
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів 

 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 

заборгованість з 

придбання активів 

Передоплата 

за послуги 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на початок періоду                        (8) 0 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 
                       (3) 

                          

(17) 

3 Залишок за станом на кінець періоду                      (11) 
                          

(17) 

 

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за попередній  рік 

 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 

заборгованість з 

придбання активів 

Передоплата 

за послуги 

1 2 3 4 

1 
Залишок за станом на початок періоду 0 

                            

(4) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 
                       (8) 

                             

4  

3 Залишок за станом на кінець періоду                        (8) 0 

 

Примітка 9. Кошти клієнтів 

Таблиця 9.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Державні та громадські організації: 0  3  

1.1 Поточні рахунки 0  3  

2 Інші юридичні особи 37 076  45 298  

2.1 Поточні рахунки 32 871  8 165  

2.2 Строкові кошти 4 205  37 133  

3 Фізичні особи: 453 358  542 541  

3.1 Поточні рахунки 9 539  9 496  

3.2 Строкові кошти 443 819  533 045  

4 Усього коштів клієнтів 490 434  587 842  

 

Станом на 30 червня 2017 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат, 

включених до відповідних статей, складає 1288,6 тис. грн. (на 31 грудня 2016 року - 2905,4 

тис. грн.) 

 

Таблиця 9.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
Звітний рік Попередній рік 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 Державне управління 0  0,00% 3  0,00% 
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Рядок Вид економічної діяльності 
Звітний рік Попередній рік 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

2 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 14  0,00% 1  0,00% 

3 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг 45  0,01% 3  0,00% 

4 

Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 14 424  2,94% 43 501  7,40% 

5 
Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 491  0,10% 13  0,00% 

6 Фізичні особи 453 358  92,44% 542 541  92,29% 

7 Інші 22 102  4,51% 1 781  0,30% 

8 Усього коштів клієнтів 490 434  100,00% 587 842  100,00% 

 

Інші 
    

7.1 Добич кам'яного вугілля 109  0,02% 57  0,01% 

7.2 
Виробництво та переробка 

продуктів 1 625  0,33% 0  0,00% 

7.3 
Виробництво із пластмас,кераміки 

продуктів нафтопереробки та ін 62  0,01% 3  0,00% 

7.4 
Виробництво чувуна, сталі, 

феросплавів,алюмінія та ін 2 521  0,51% 11  0,00% 

7.5 Будівництво 214  0,04% 1 710  0,29% 

7.6 Діяльність громадських організацій 16 896  3,45% 0  0,00% 

7.7 Інші 675  0,14% 0  0,00% 

  Інші усього 22 102  4,51% 1 781 0,30% 

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забеспеченням за кредитними операціями 

на 01.07.2017 - складає 414199,3 тис.грн. 

 

Примітка 10. Інші фінансові зобов'язання 

Таблиця 10.1. Інші фінансові зобов'язання 

(тис. грн.) 

 

 
Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 0 422 

2 Інші фінансові зобов'язання* 1486 107 

3 Усього інших фінансових зобов'язань 1486 529 

* Інші фінансові зобов'язання   

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній період   

1  2  3 4  

1. Кредитові суми до з'ясування 100 0 

2. Нараховані витрати  54 53 

3. Кредиторська заборгованість за операціями з 

клієнтами банку 1330 54 

4 Кредиторська заборгованість за операціями з 

іншими фінансовими інструментами 2 0 

5 Усього  1 486                         107  

Примітка 11. Інші зобов'язання 
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(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 4 5 

1 
Кредиторська заборгованість за податками та 

зборами, крім податку на прибуток 
                2 370                   2 730  

2 
Кредиторська заборгованість за розрахунками 

з працівниками банку 

                      

954  

                       

541  

3 
Кредиторська заборгованість з придбання 

активів 
2 2 

4 Доходи майбутніх періодів 43 30 

5 Усього                 3 369                   3 303  

 

Примітка 12. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Кількість 

акцій в 

обігу (тис. 

шт.) 

Прості 

акції 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок попереднього періоду 120 120 000 120 000 

2 Випуск нових акцій (паїв) 25 25 000 25 000 

3 

Залишок на кінець попереднього періоду 

(залишок на початок звітного періоду) 145 145 000 145 000 

4 

Внески за акціями (паями, частками) 

нового випуску 55 55 000 55 000 

5 Залишок на кінець звітного періоду 200 200 000 200 000 

 

Організаційно-правова форма Банку станом на 01.07.2017 р. - публічне акціонерне 

товариство.                        

 10.12.2007 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  зареєструвала випуск 

акцій ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, свідоцтво № 514/1/07, дата 

видачі  23.10.2008. 

 08.09.2011 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 

випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00  гривень, свідоцтво № 

440/1/11, дата видачі 12.01.2012. 

 18.09.2015 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 

випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, свідоцтво № 

110/1/2015, дата видачі 24.05.2016. 

 18.11.2016 та  21.11.2016 акціонерами банку  була проведена оплата за прості акції на 

загальну суму 55 000 000,00 гривень, 14.09.2016  Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку зареєстровано випуск акцій на суму 55 000 000,00 гривень, свідоцтво  

№ 93/1/2016,  дата видачі 23.05.2017. 

  Номінальна вартість однієї акції Банку дорівнює 1 тис.грн.          
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Примітка 13. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 

Звітний період Попередній період 

менше ніж 

12 місяців 

більше ніж 

12 місяців 
Усього 

менше ніж 

12 місяців 

більше ніж 

12 місяців 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 54 049 0 54 049 19 911 0 19 911 

2 Кредити та заборгованість клієнтів 5 642 797 9 794 652 591 750 993 0 750 993 

3 Дебіторська заборгованість за 

поточним податком на прибуток  
  266 0 266 266 0 266 

4 Відстрочений податковий актив   4 342 0 4 342 4 334 0 4 334 

5 Гудвіл               

6 Основні засоби та нематеріальні 

активи 
6 7 3 988 3 995 109 3 285 3 394 

7 Інші фінансові активи 7 504 0 504 242 0 242 

8 Інші активи 8 567 0 567 505 0 505 

9 Усього активів   702 532 13 782 716 314 776 360 3 285 779 645 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

10 Кошти клієнтів 9 461 115 29 319 490 434 587 512 330 587 842 

11 Інші фінансові   зобов’язання 10 1 485 1 1 486 529 0 529 

12 Інші зобов’язання 11 3 369 0 3 369 3 303 0 3 303 

13 Усього зобов’язань    465 969 29 320 495 289 591 344 330 591 674 
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Примітка 14. Процентні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Рядок 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року  

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 6 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ: 

1 

Кредити та заборгованість 

клієнтів 33687 63380 36071 72675 

2 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
354 754 136 204 

3 Усього процентних доходів       34 041       64 134      36 207          72 879  

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ: 

4 Строкові кошти юридичних осіб      (1 363)        (4 427)       (5 090)        (11 486) 

5 Строкові кошти фізичних осіб   (17 493)      (31 084)     (15 085)        (30 701) 

6 Поточні рахунки          (43)            (95)           (29)               (60) 

7 Усього процентних витрат    (18 899)     (35 606)    (20 204)       (42 248) 

8 
Чистий процентний 

дохід/(витрати)       15 142       28 528      16 003          30 631  

 

Примітка 15. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за поточний 

квартал 

наростаючи

м 

підсумком з 

початку 

року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року  

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 6 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:  

1 Розрахунково-касові операції 443 995 373 718 

3 Операції на валютному ринку 308 1415 270 604 

4 Інші 19 19 0 0 
6 Гарантії надані 181 181 5 5 

7 Усього комісійних доходів 951 2610 648 1327 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:  

8 Розрахунково-касові операції          (88)             (181)            (112)               (209) 

11 Інші (за операціями з БПК)        (174)             (245) 0 0 

14 Усього комісійних витрат        (262)             (426)            (112)               (209) 

15 
Чистий комісійний 

дохід/витрати 

           

689             2 184              536              1 118  
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Примітка 16. Інші операційні доходи 

 
(тис. грн.) 

Рядок 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідни

й квартал 

попередньо

го року  

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3  4 5 6 

1 

Дохід від операційного 

лізингу (оренди) 
23 44 4 4 

2 Інші* 12 28 8 17 

3 Усього операційних 

доходів 
35 72 12 21 

  *Інші: 

 

     

1. 

Дохід від оформлення 

документів 
12 28 8 17 

2 Усього         12                28                  8                      17  

 

 

Примітка 17. Адміністративні та інші операційні витрати 

 

(тис. грн.) 

Ря

док 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року  

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 4 5 6 7 

1 Витрати на утримання персоналу  (2 160)    (4 073)      (1 708)         (3 300) 

2 Амортизація основних засобів (279) (466)         (722)         (1 300) 

3 

Амортизація програмного 

забезпечення та інших 

нематеріальних активів       (21)         (51) 

            

(29)              (60) 

4 

Витрати на утримання основних 

засобів та нематеріальних 

активів, телекомунікаційні та 

інші експлуатаційні послуги     (435)       (995) 

          

(345)            (756) 

5 
Витрати на оперативний лізинг 

(оренду)     (990)    (1 977) 

          

(977)         (1 316) 

6 Професійні послуги 0 0             (1)                (1) 
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Ря

док 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року  

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 4 5 6 7 

7 Витрати на маркетинг та рекламу 0 0                  (1) 

8 Витрати із страхування 0           (1) 0 0 

9 

Сплата інших податків та зборів 

платежів, крім податку на 

прибуток  (1 759)    (3 699)      (2 491)         (5 462) 

10 Інші*     (482)       (801) 

          

(468)            (620) 

11 
Усього адміністративних та 

інших операційних витрат  (6 126)  (12 063)      (6 741)       (12 816) 

 *Інші:         

1 Витрати на аудит    (87)    (87)           (70)              (70) 

2 Штрафи, пені, що сплачені 

банком 0         (11) 

          

(195)            (196) 

3 Витрати на комунальні послуги   (54) (137)           (30)              (55) 

4 Господарські витрати (213)  (319)          (50)              (76) 

5 Витрати на реєстр депозитарних 

послуг         (5)         (10) 

              

(4)                (8) 

6 Витрати на відрядження (1)  (1)          (1)                (2) 

7 Витрати на охорону       (77)       (155)           (80)            (103) 

8 Інші:       (45)         (81)        (38)            (110) 

9 Усього     (482)       (801)   (468)            (620) 

 

Примітка 18. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 18.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Ря

док 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточний 

квартал  

за поточний 

квартал 

наростаючи

м 

підсумком з 

початку 

року 

за 

відповідни

й квартал 

попередньо

го року  

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 6 

1 

Поточний податок на 

прибуток 0 0 (103) (191) 

2 

Зміна відстроченого податку 

на прибуток, пов'язана з: 3 7 0 0 

3 

Усього витрати податку на 

прибуток 

                    

3  

                     

7  

               

(103) 

                     

(191) 
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Дані рядка "Усього витрати податку на прибуток"  відповідають даним рядка "Витрати на 

податок на прибуток"  Таблиці 2 Додатку 1"Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 

дохід (звіт про фінансові результати)". 

 

 

Таблиця 18.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 

прибутку (збитку) 

 

(тис. грн.) 

Рядо

к 

  

Найменування статті 

  

Звітний період Попередній період 

за 

поточни

й 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаю

чим 

підсумко

м з 

початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року  

за 

відповідни

й квартал 

попередньо

го року 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

1 2   3   4 

1 Прибуток до оподаткування (24 381) 23582 439 1037 

2 

Теоретичні податкові 

відрахування за відповідною 

ставкою оподаткування 

4388  (4 245) 79 186 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 

3 

Витрати, які не включаються до 

суми витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському 

обліку (витрати, що не 

включаються до складу валових 

витрат згідно з податковим 

законодавством) 

4871 5115 791 1411 

4 

Витрати, які включаються до суми 

витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але не 

визнаються в бухгалтерському 

обліку (суми витрат, врахованих у 

податковому обліку) 

27 767      (28 985)          (730)         (1 387) 

5 

Невизнані податкові збитки, що 

перенесені на майбутні періоди 
(8 278) 288 0  0 

6 Інші коригування 2  (41) 72 0 

7 Сума податку на прибуток 

(збиток) 

  3     7  (103)   (191) 
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Таблиця 18.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов'язань за звітний період 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Залишок 

на 

початок 

періоду 

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

кінець періоду 

1 2 3 4 5 

1 

Податковий вплив тимчасових 

різниць, які зменшують 

(збільшують) суму 

оподаткування та перенесені 

податкові збитки на майбутні 

періоди 

4334 7     4 341  

1.1 Основні засоби 4334 7     4 341  

2 

Чистий відстрочений 

податковий актив 

(зобов'язання) 

4334 7 4 341  

3 
Визнаний відстрочений 

податковий актив 
4334 7  4 341  

 

 

 

Таблиця 18.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов'язань за попередній період 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Залишок на 

початок 

періоду 

Залишок на 

кінець 

періоду 

1 2 3 4 

1 

Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 

перенесені податкові збитки на майбутні періоди 

46             46  

1.1 Інші 46 0 

2 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов'язання) 
46             46  

3 Визнаний відстрочений податковий актив 46             46  
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Примітка 19. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 

Таблиця 19.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану 

акцію 

(тис. грн.) 

Ряд

ок 

  

Найменування статті 

  

Звітний період 2 

квартал 2017 року 

Попередній період 2 квартал 

2016 року 

за 

поточний 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року  

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 4 5 6 7 

1 
Прибуток/(збиток), що належить 

власникам простих акцій банку (24378) 23589 392 846 

2 Прибуток/(збиток) за рік (24378) 23589 392 846 

3 
Середньорічна кількість простих 

акцій в обігу (тис. шт.) 200 179 130 125 

4 

Чистий та скоригований 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію (121,89) 131,78 3,02 6,77 

 

Таблиця 19.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та 

привілейованих акцій банку 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний період 2 

квартал 2017 року 

Попередній період 2 квартал 

2016 року 

    

за 

поточний 

квартал  

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року  

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 4 5 6 7 

1 
Прибуток/(збиток) за рік, що 

належить власникам банку (24378) 23589 392 846 

2 
Дивіденди за простими та 

привілейованими акціями   0   0 

3 Нерозподілений 

прибуток/(збиток) за рік (24378) 23589 392 846 

4 

Нерозподілений 

прибуток/(збиток) за рік, що 

належить власникам простих 

акцій залежно від умов акцій (24378) 23589 392 846 

5 

Прибуток/(збиток) за рік, що 

належить акціонерам - 

власникам простих акцій (24378) 23589 392 846 
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Примітка 20. Операційні сегменти 

Таблиця 20.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період 

 

(тис. грн.) 
Рядо

к 

Найменування статті Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 

корпоратив

ним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестицій

на 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  Дохід від зовнішніх 

клієнтів: 0 0 754 10 764 

1 Процентні доходи 0 0 754 0 754 

2 Комісійні доходи 0 0   10 10 

3 
Інші операційні 

доходи 0 0 0 0 0 

  Дохід від інших 

сегментів: 65699 353 0 0 66052 

4 Процентні доходи 63368 12 0 0 63380 

5 Комісійні доходи 2311 289   0 2600 

6 
Інші операційні 

доходи 20 52 0 0 72 

7 
Усього доходів 

сегментів 65699 353 754 10 66816 

8 Процентні витрати        (4 514)   (31 092) 0 0 (35 606) 

9 

Відрахування до 

резерву під 

знецінення кредитів 

та коштів в інших 

банках     (1 698) 0 0 

                      

(516)   (2 214) 

10 

Відрахування до 

резерву під 

знецінення 

дебіторської 

заборгованості             (28) 0 0 0 

               

(28) 

11 

Результат від 

операцій з іноземною 

валютою         1 320          165  0 0       1 485  

12 

Результат від 

переоцінки операцій з 

іноземною валютою 5618 0 0 0 5618 

13 Комісійні витрати 
0 0 0 

                      

(426) 

             

(426) 

14 

Адміністративні та 

інші операційні 

витрати        (5 818)       (6 245) 0 0     (12 063) 

15 

РЕЗУЛЬТАТ 

СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 60579    (36 819) 754 

                      

(932) 23582 

 

Ітогові данні за колонкою "Усього" відповідають Звіту про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід 
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Таблиця 20.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період 

 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування 

статті 
Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиц

ійна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  Дохід від зовнішніх 

клієнтів: 0 0 204 0 204 

1 Процентні доходи 0 0 204 0 204 

2 Комісійні доходи 0 0 0 0 0 

  Дохід від інших 

сегментів: 73707 316 0 0 74023 

3 Процентні доходи 72675 0 0 0 72675 

4 Комісійні доходи 1015 312 0 0 1327 

5 
Інші операційні 

доходи 17 4 0 0 21 

6 
Усього доходів 

сегментів 73707 316 204 0 74227 

7 Процентні витрати 
     (11 516) (30 730) 0 

                          

(2) (42 248) 

8 

Відрахування до 

резерву під 

знецінення кредитів 

та коштів в інших 

банках      (20 133) 

            

(18) 0 

                        

400   (19 751) 

9 

Відрахування до 

резерву під 

знецінення 

дебіторської 

заборгованості             (34) 

              

(2) 0 0 

               

(36) 

10 

Результат від 

операцій з 

іноземною 

валютою            963  

        

296  0 0         1 259  

11 

Результат від 

переоцінки 

операцій з 

іноземною 

валютою 611 0 0 0 611 

12 
Комісійні витрати 

0 0 0 

                      

(209) 

             

(209) 

13 

Адміністративні та 

інші операційні 

витрати        (5 392)    (7 424) 0 0 (12 816) 

14 

РЕЗУЛЬТАТ 

СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 38206  (37 562) 204 189 1037 
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Таблиця 20.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період 

 

(тис. грн.) 

Рядок 

  

Найменування статті Найменування звітних 

сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ  

1 Активи сегментів 616398 840 0 617238 

2 
Усього активів 

сегментів 
616398 840 0 617238 

3 Нерозподілені активи 0 0 99076 99076 

4 Усього активів 616398 840 99076 716314 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

5 Зобов'язання сегментів 37136 454447 0 491583 

6 
Усього зобов'язань 

сегментів 
37136 454447 0 491583 

7 

Нерозподілені 

зобов'язання 
0 0 3706 0 

8 Усього зобов'язань 37136 454447 3706 495289 

 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ  

8 Амортизація 278 194 44 516 

 

 Сума вказана у рядку 3. Неросподілені активи: 

 

сума коштів в НБУ та готівки – 36745 тис. грн.., 

витрати майбутніх періодів – 373 тис. грн.,    

запаси матеріальних цінностей  наскладі та у підзвітних осіб  – 32 тис. грн. ,  

дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку – 159 тис. грн.., 

розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 4611 тис. грн..,     

основні засоби та нематеріальні активи – 3995 тис. грн.,   

нараховані доходи за кредитами 53161 тис. грн. 

 

 Сума вказана у рядку 7. Неросподілені зобов’язання: 

 

доходи майбутніх періодів – 43 тис. грн.,   

кредиторська заборгованість за господарськими операціями - 2 тис.грн.,  

розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 2370 тис .грн., 

сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 1289 тис. грн., 

кредиторська заборгованість за іншими інструментами - 2 

 

Загальні суми активів (рядок 4)  відповідають значенню рядка 8 Звіту про фінансовий стан 

(Баланс) 

Загальні суми зобов'язань (рядок 8)  відповідають значенню рядка 12  Звіту про фінансовий 

стан (Баланс) 
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Таблиця 20.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період 

 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Найменування звітних 

сегментів Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 

корпоративн

им клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ  

1 Активи сегментів 695500 0 0 695500 

2 Усього активів сегментів 695500 0 0 695500 

3 Нерозподілені активи 0 0 84145 84145 

4 Усього активів 695500 0 84145 779645 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

5 Зобов'язання сегментів 45699 541944 0 587643 

6 
Усього зобов'язань 

сегментів 
45699 541944 0 587643 

7 

Нерозподілені 

зобов'язання 
0 0 4031 0 

8 Усього зобов'язань 45699 541944 4031 591674 

 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ  

9 Амортизація    (1 275)       (932)           (152)      (2 358) 

 

 Сума вказана у рядку 3. Неросподілені активи: 

 

сума коштів в НБУ та готівки – 17690 тис. грн., 

витрати майбутніх періодів – 380 тис. грн.,    

запаси матеріальних цінностей  на складі та у підзвітних осіб  – 32 тис. грн. ,  

дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку – 35 тис. грн., 

 розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 4659 тис. грн.,     

основні засоби та нематеріальні активи – 3394 тис. грн.,   

нараховані доходи за кредитами 57955 тис. грн. 

 

 Сума вказана у рядку 7. Неросподілені зобов’язання: 

 

доходи майбутніх періодів – 30 тис. грн.,  

кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку - 2 тис.грн.,  

розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 2729 тис .грн., 

сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 1217 тис. грн.,  

нараховані витрати -53 

 

Загальні суми активів (рядок 4)  відповідають значенню рядка 8 Звіту про фінансовий стан 

(Баланс) 

Загальні суми зобовязань (рядок 8)  відповідають значенню рядка 12  Звіту про фінансовий 

стан (Баланс) 
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 Таблиця 20.5. Інформація про географічні регіони 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період 

Україна усього Україна Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходи від зовнішніх клієнтів 764 764 204 204 

2 Основні засоби 3995 3995 3394 3394 

 

Примітка 21. Управління фінансовими ризиками  

Принципи управління фінансовими  ризиками 

Впроваджена в Банку система управління ризиками має на меті захист інтересів 

вкладників і кредиторів, забезпечення ліквідності та платоспроможності Банку, а також 

створення умов для забезпечення його стабільної діяльності та розвитку. 

Процес управління ризиками в Банку базується на таких основних принципах та 

завданнях: 

- підтримка визначеного рівня толерантності Банку до ризиків; 

- забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ризику та доходністю операцій; 

- недопущення довготривалого знаходження Банку під надмірним ризиком; 

- підтримка капіталу на рівні, який необхідний для компенсації ризиків;  

- неможливість проведення операцій без дотримання правил та процедур, які передбачені 

внутрішньобанківськими нормативними документами; 

- забезпечення ефективної взаємодії структурних підрозділів на всіх рівнях 

відповідальності в процесі управління ризиками; 

- безперервність використання та удосконалення правил та процедур управління 

ризиками. 

Процес управління ризиками охоплює всі структурні рівні – від вищого 

управлінського рівня, на якому визначаються основні принципи та підходи до управління 

ризиками, до управлінського рівня, на якому безпосередньо виникають ризики. При 

здійсненні управління ризиками Банком забезпечується чіткий розподіл функцій, обов’язків 

та повноважень між органами управління, структурними підрозділами та окремими 

співробітниками, а також визначається рівень та обсяги відповідальності підрозділів, що 

задіяні в процесі управління ризиками. 

Загальна стратегія управління ризиками визначається Спостережною радою. 

Правління та профільні комітети Банку є вищими колегіальними виконавчими органами, 

які здійснюють оперативне управління та несуть відповідальність за організацію та 

реалізацію процесу управління ризиками. Відділ аналізу та управління ризиками здійснює 

кількісну та якісну оцінку ризиків, на які наражається Банк, або які можуть виникнути в 

подальшому в його діяльності, здійснює моніторинг стану та розміру ризиків. Підрозділ 

внутрішнього аудиту оцінює адекватність системи управління ризиками потребам Банку. 

Структурні підрозділи Банку здійснюють оперативне управління ризиками, які 

пов’язані з їх діяльністю, у відповідності до встановлених рівнів толерантності та лімітів, та 

несуть відповідальність за результати від прийняття цих ризиків. Інші органи та підрозділи 

Банку залучаються до процесу управління ризиками в межах їх функціональних обов’язків 

та повноважень, у відповідності до принципів корпоративного управління. 

Процес управління ризиками включає наступні етапи: 

- виявлення (ідентифікація) ризику; 

- вимірювання, аналіз та оцінка рівня ризику; 

- мінімізація ризику; 

- контроль та моніторинг ризику. 

З метою здійснення управління ризиками Банк визначає наступні основні види 
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ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик, ринковий 

ризик, операційний ризик.    

 

Кредитний ризик  

Основою процесу прийняття управлінських рішень щодо здійснення кредитних 

операцій є оцінка кредитоспроможності позичальника, яка спрямована на визначення 

характеру та специфіки діяльності, поточного фінансового стану та його динаміки, 

кредитної історії, а також характеристик, які впливають на спроможність забезпечити 

виконання зобов’язань.  

Основними інструментами управління кредитним ризиком є: 

- диверсифікація; 

- лімітування  

- резервування;  

- дотримання встановлених обмежень щодо кредитного ризику (нормативи кредитного 

ризику);  

- стрес-тестування. 

 

Ризик ліквідності  

Головною метою процесу управління ризиком ліквідності є забезпечення достатнього 

рівня ліквідності та платоспроможності Банку для забезпечення своєчасного та повного 

виконання вимог вкладників і кредиторів.     

Основними інструментами управління ризиком ліквідності є: 

- оцінка активів та зобов’язань за строками погашення; 

- структурний аналіз; 

- gap - аналіз; 

- дотримання встановлених обмежень щодо ризику ліквідності (нормативи ліквідності);  

- стрес-тестування. 

 

Процентний ризик  

Основними завданнями управління процентним ризиком є мінімізація рівня ризику в 

межах бажаних параметрів дохідності. Банк забезпечує комплексний підхід до управління 

процентним ризиком, який включає як управління активами, так і зобов’язаннями.   

Основними інструментами управління процентним ризиком є: 

- аналіз структури активів та зобов’язань, які чутливі до зміни відсоткових ставок; 

- аналіз показників дохідності (процентний спред, процентна маржа, рентабельність, ін.); 

- стрес-тестування. 

Аналіз чутливості для процентного ризику здійснюється з урахуванням можливого 

впливу зміни відсоткових ставок за відповідними статтями активів і зобов'язань у 

визначених розмірах як окремо для активів та зобов'язань (зміни у кожному сегменті), так і 

одночасно (паралельний зсув  за обома сегментами). Аналіз чутливості забезпечує 

можливість оцінки впливу зміни відсоткових ставок на показники прибутку та розміру 

власного капіталу Банку. 

 

Валютний ризик  

Валютний ризик обумовлюється розміром відкритих валютних позицій та змінами 

валютних курсів (керована Банком складова валютного ризику та некерована Банком 

складова валютного ризику відповідно).  

Під час ідентифікації валютного ризику Банком аналізується наявна ситуація те 

тенденції на валютних ринках, здійснюється оцінка розміру валютної позиції та 

аналізується структура активів і зобов’язань у розрізі валют. 

Основними інструментами управління валютним ризиком є: 
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- моніторинг валютних позицій; 

- дотримання встановлених обмежень щодо валютного ризику (ліміти);  

- стрес-тестування. 

 

Ринковий ризик 

Основними завданнями при управлінні ринковим ризиком є мінімізація втрат 

внаслідок коливань процентних ставок, курсів валют, цін акцій та товарних контрактів 

тощо. 

Основними інструментами управління ринковим ризиком є: 

- аналіз показників доходності по активах та пасивах, за якими оцінюється ринковий 

ризик; 

- аналіз курсів іноземних валют, ринкових цін на окремі фінансові інструменти;  

- стрес-тестування. 

 

Операційний ризик  

Основою управління операційним ризиком є виявлення недоліків в системі 

прийняття управлінських рішень, системі внутрішнього контролю, інформаційних системах 

та системі підбору кадрів, оцінка можливого впливу даних недоліків на діяльність Банку та 

визначення шляхів компенсації збитків від такого впливу. 

Основними інструментами управління операційним ризиком є: 

- розробка внутрішньобанківських нормативних документів, які регламентують порядок 

прийняття рішень, повноваження та обов’язки при здійсненні банківських операцій; 

- чіткий розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та 

запровадження інструментів внутрішнього контролю;  

- регламентація повноважень та прав доступу до інформаційних систем, систем обробки 

та передачі даних; 

- реалізація ефективної політики управління персоналом; 

- стрес-тестування.      

 

Таблиця 21.1. Аналіз валютного ризику 
 

(тис. грн.) 

Рядо

к 

Найменування 

валюти 

На звітну дату звітного 

періоду 

На звітну дату попереднього 

періоду 

монетар

ні 

активи 

монетар

ні 

зобов'яз

ання 

чиста 

позиція 

монета

рні 

активи 

монетарн

і 

зобов'яза

ння 

чиста 

позиція 

1 2 3 4 6 7 8 10 

1 Долари США 151 506 197 709 -46 203 179 395 246 650 -67 255 

2 Євро 133 288 162 994 -29 706 141 040 185 000 -43 960 

3 
Фунти 

стерлінгів 0 3 -3 0 3 
-3 

4 Інші валюти 30 279 29 626 653 33 006 33 506 -500 

5 Усього 315 073 390 332 -75 259 353 441 465 159 -111 718 

 

Протягом звітного року Банк не здійснював операції з похідними фінансовими 

інструментами. 
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Таблиця 21.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих 

змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за 

умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими. 

 

Розрахунок проводився для грошових залишків у валютах, що відрізняються від 

функціональної валюти. 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На звітну дату 

звітного періоду 

На звітну дату 

попереднього 

періоду 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 % 
-2 310 -0,98% -3 363 -1,79% 

2 
Послаблення долара США на 5 

% 2 310 0,98% 3 363 1,79% 

3 Зміцнення євро на 5 % -1 485 -0,63% -2 198 -1,17% 

4 Послаблення євро на  5 % 1 485 0,63% 2 198 1,17% 

5 
Зміцнення фунта стерлінгів на 5 

% 0 0,00% 0 0,00% 

6 
Послаблення фунта стерлінгів на 

5 % 0 0,00% 0 0,00% 

7 Зміцнення інших валют на 5 % 33 0,01% -25 -0,01% 

8 Послаблення інших валют на 5 % -33 -0,01% 25 0,01% 

 

Таблиця 21.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 

офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, 

за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

 

(тис. грн.) 
 

Рядок Найменування статті 

Середньозважений 

валютний курс 

звітного періоду 

Середньозважений 

валютний курс 

попереднього 

періоду 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 % -2341 -0,98% 1944 1,03% 

2 Послаблення долара США на 5 % 2341 0,98% 8016 4,26% 

3 Зміцнення євро на 5 % -1450 -0,61% -1248 -0,66% 

4 Послаблення євро на  5 % 1450 0,61% 2955 1,57% 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 

6 
Послаблення фунта стерлінгів на 5 

% 
0 0,00% 0 0,00% 

7 Зміцнення інших валют на 5 % 643 0,27% -5 0,00% 

8 Послаблення інших валют на 5 % -643 -0,27% 42 0,02% 
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Таблиця 21.4. Загальний аналіз процентного ризику 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 

6 міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  

1 Усього фінансових активів 62 599 221 766 358 758 9 468 652 591 

2 
Усього фінансових 

зобов'язань 87 198 132 841 241 076 29 319 490 434 

3 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець звітного періоду -24 599 88 925 117 682 -19 851 162 157 

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД  

4 Усього фінансових активів 153 131 363 421 254 594 0 771 146 

5 
Усього фінансових 

зобов'язань 114 953 143 387 329 701 330 588 371 

6 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець попереднього 

періоду 38 178 220 034 -75 107 -330 182 775 
 

Нарахування відсотків за монетарними статтями активів та зобов'язань здійснюється 

за фіксованими ставками. 

 



Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за ІІ квартал 2017 

 року 

44 

 

Таблиця 21.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний період Попередній період 

гривня долари США євро інші гривня долари США євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Активи  

1 Кредити та заборгованість клієнтів 23,5 9,2 10,9 12 23,79 12,13 11,17 12 

Зобов'язання  

2 Кошти клієнтів: 10,71 7,93 5,57 6,09 13,73 8,18 5,38 5,38 

2.1 поточні рахунки 0,61 0,00 0,00 0,00 1,52 0,14 0,07 0,00 

2.2 строкові кошти 14,40 8,20 5,81 6,33 14,84 8,36 5,42 5,40 

 

Таблиця 21.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний період 
 

              (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 6 

  Активи     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти       54 049  54 049 

5 Кредити та заборгованість клієнтів            652 591  652 591 

8 Інші фінансові активи                   504  504 

9 Усього фінансових активів          707 144           707 144  

  Зобов'язання     

11 Кошти клієнтів       490 434  490 434 

15 Інші фінансові зобов'язання    1 486  1 486 

17 Усього фінансових зобов'язань      491 920        491 920  

18 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами     215 224  215 224 

19 Зобов'язання кредитного характеру                    -  0 

 

Оцінка географічної концентрації дає можливість зробити висновок про відсутність впливу зовнішніх факторів на стан активів і зобов'язань. 
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Таблиця 21.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за попередній період 

              (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 4 

  Активи     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти           19 911  19 911 

2 Кредити та заборгованість клієнтів          750 993  750 993 

3 Інші фінансові активи               242  242 

4 Усього фінансових активів          771 146           771 146  

  Зобов'язання     

5 Кошти клієнтів          587 842  587 842 

6 Інші фінансові зобов'язання                529  529 

7 Усього фінансових зобов'язань          588 371           588 371  

8 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами          182 775  182 775 

9 Зобов'язання кредитного характеру          321 900  321 900 

 

Таблиця 21.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період 

                  (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кошти клієнтів: 87 199 9 101 364 815 29 319 0 490 434 

1.1 Кошти фізичних осіб 54 251 4 972 364 815 29 319 0 453 357 

1.2 Інші 32 948 4 129 0 0 0 37 077 

3 Інші фінансові зобов'язання 1 444 10 31 1 0 1 486 

4 Фінансові гарантії 0 129 10 366 0 0 10 495 

5 
Усього потенційних майбутніх виплат 

за фінансовими зобов'язаннями 88 643 9 111 364 846 29 320 0 491 920 
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Таблиця 21.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період 

                   (тис. грн.) 
 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кошти клієнтів: 114 447 89 679 390 845 330 0 595 301 

1.1 Кошти фізичних осіб 106 198 88 648 353 654 330 0 548 830 

1.2 Інші 8 249 1 031 37 191 0 0 46 471 

3 Субординований борг 0 0 0 0 0 0 

4 Інші фінансові зобов'язання 507 2 17 3 0 529 

5 Фінансові гарантії 0 31 291 0 0 322 

6 Інші зобов'язання кредитного характеру 39 785 4 865 46 598 0 0 91 248 

7 
Усього потенційних майбутніх виплат за 

фінансовими зобов'язаннями 154 739 94 546 437 460 333 0 687 078 

 

Таблиця 21.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період 

                   

                   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Активи             

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 54 049 0 0 0 0 54 049 

2 Кредити та заборгованість клієнтів 64 754 36 519 541 524 9 794 0 652 591 

3 Інші фінансові активи 504     0 0 504 

4 Усього фінансових активів 119 307 36 519 541 524 9 794 0 707 144 

  Зобов'язання             

5 Кошти клієнтів 87 199 9 101 364 815 29 319   490 434 
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Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Інші фінансові зобов'язання 1 444 10 31 1 0 1 486 

7 Усього фінансових зобов'язань 88 643 9 111 364 846 29 320 0 491 920 

8 
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня 
30 664 27 408 176 678 -19 526 0 215 224 

9 
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня 
30 664 58 072 234 750 215 224 215 224 

  

 

 

Таблиця 21.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній період 

 

                   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Активи             

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 19 911 0 0 0 0 19 911 

2 Кредити та заборгованість клієнтів 134 491 74 652 541 850 0 0 750 993 

3 Інші фінансові активи 49 0 193 0 0 242 

4 Усього фінансових активів 154 451 74 652 542 043 0 0 771 146 

  Зобов'язання             

5 Кошти клієнтів 114 446 89 496 383 570 330   587 842 

6 Інші фінансові зобов'язання 507 2 20 0 0 529 

7 Усього фінансових зобов'язань 114 953 89 498 383 590 330 0 588 371 

8 
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня 
39 498 -14 846 158 453 -330 0 182 775 

9 
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня 
39 498 24 652 183 105 182 775 182 775 
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Примітка 22. Управління капіталом 

Головною метою управління капіталом є формування та підтримання обсягу 

капіталу, достатнього для виконання нормативних вимог, підтримки діяльності з 

урахування планів щодо розвитку та забезпечення захисту від ризиків, на які наражається 

Банк в процесі своєї діяльності. 

Управління капіталом Банку передбачає здійснення наступних заходів: 

1. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для виконання регулятивних 

вимог. 

2. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для здійснення активних операцій 

(з урахуванням прогнозних показників зміни обсягів діяльності) та / або покриття 

ризиків, які пов'язані з даними операціями. 

3. Визначення джерел, які можуть бути використані Банком для забезпечення 

необхідного рівня капіталізації, включаючи як внутрішні джерела, що 

включають використання власних можливостей та ресурсів (поточний та 

нерозподілений прибуток, зменшення обсягів відвернень та виключень), так і 

зовнішні джерела, що потребують безпосередньої участі власників та / або 

інвесторів (поповнення статутного капіталу, внесення коштів на умовах 

субординованого боргу).  

Станом на 01.07.2017 року Банк порушував наступні економічні нормативи:  

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними 

з банком особами Н9 (фактичне значення 114,07% при нормативному не більше 

20,00%). 

Банк виконує узгоджений з Національним банком України план 

реструктуризації та забезпечує поступове зниження кредитної заборгованості 

пов’язаних осіб перед Банком, що впливає на зменшення значення нормативу Н9 на 

кожну звітну дату. 

Банк забезпечував виконання нормативу достатності регулятивного капіталу Н2, 

значення якого станом на 01.07.2017 року складає 65,81% (станом на 01.07.2016 - 30,68%) 

при нормативному не менше 10,00%.  

Внаслідок наявності у Банку статусу спеціалізованого ощадного банку, до нього 

застосовуються більш жорсткі значення економічних нормативів, зокрема: 

 норматив миттєвої ліквідності Н4 (30,00% замість 20,00%);  

 норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 

(20,00% замість 25,00%); 

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними 

з банком особами Н9 (20,00% замість 25,00%). 
 

Таблиця 22.1. Структура регулятивного капіталу 
 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2 кв. 2017 2016 

1 2 3 4 

1 Основний капітал: 136 517 169 117 

1.1 Статутний капітал 200 000 145 000 

1.2 Незареєстрований статутний капітал 0 55 000 

1.3 Розкриті резерви (резерви і фонди, створені або 

збільшені за  рахунок  нерозподіленого  прибутку) 10 825 10 825 

1.4 Внески акціонерів   35 000 

1.5 Резерви переоцінки   15 997 

1.7 Зменшення основного капіталу: -74 308 -92 705 
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Рядок Найменування статті 2 кв. 2017 2016 

1 2 3 4 

1.7.1 нематеріальні активи за мінусом суми зносу -457 -507 

1.7.2 збитки минулих років -73 851   

1.7.3 збиток поточного року   -79 735 

1.7.4 недоотримані нараховані доходи   -12 463 

1.7.5 непокритий кредитний ризик     

2 Додатковий капітал: 99 076 2 278 

2.1 Резерви під стандартну заборгованість інших банків, 

під стандартну заборгованість за кредитами, які 

надані клієнтам, під стандартну заборгованість за 

операціями за позабалансовими рахунками   29 

2.2 Нерозподілені прибутки минулих років, зменшені на 

непокритий кредитний ризик 19 883 2 249 

2.3  Прибуток поточного року 45 478   

2.4 Внески акціонерів 35 000   

2.5 Резерви переоцінки 5 579   

2.6 недоотримані нараховані доходи -6 864   

3 Усього регулятивного капіталу 235 593 171 395 

4 Значення нормативу достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу, % 65,81 40,00 

 

 

Примітка 23. Потенційні зобов'язання Банку станом на 31 березня 2017 року (кінець 

дня) 

1) розгляд справ у суді. 

Під час звичайного ведення операцій Банк виступає стороною  судового процесу . 

Банк вважає , що остаточний розмір зобов’язань, що може виникнути внаслідок 

судового  процесу, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи 

результати майбутньої діяльності Банку. Також слід зазначити, що по заборгованості,  що 

пов’язана з поверненням позик та рішення по якій знаходиться на розгляді у суді, 

сформовані резерви  у повній сумі заборгованості. 

2) потенційні  податкові зобов’язання . 

Банк здійснює свою діяльність в Україні та виконує вимоги податкового 

законодавства України.  

Банк дотримується виваженого тлумачення чинного законодавства, і  в своїй 

діяльності враховує позицію податкових  органів щодо окремих питань оподаткування. 

 3) зобов’язання за  капітальними інвестиціями. 

 Станом на кінець дня 30 липня 2017 року Банк не мав контрактних зобов’язань, що 

пов’язані з придбанням основних засобів та нематеріальних активів, інших зобов’язань 

капітального характеру на реконструкцію об’єктів нерухомості. У зв’язку з цим банк не 

створював резерви під потенційні витрати капітального характеру. 

4) зобов’язання оперативного лізингу (оренди). 

 Банк, окрім власних, має орендовані об’єкти нерухомості, які використовуються в 

поточній діяльності. Інформація щодо майбутніх сум орендних платежів, які відомі на 

кінець дня 30 липня 2017 року наведені у табл. 1. Слід зазначити, що по усіх договорах 

оренди Банк має можливість дострокового розірвання договорів зі власної ініціативи без 

додаткових втрат. 

5) дотримання особливих вимог. 

 Станом на кінець дня 30 липня 2017 року Банк не мав особливих вимог за 

отриманими кредитними коштами. 
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6) зобов’язання з кредитуванням. 

 Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням включають: 

 зобов’язання з надання кредитів, які ще не виконані; 

 зобов’язання за гарантіями, наданими банком. 

Усі зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням за певних умов можуть бути 

перетворені у кредити, тому вони зазнають такого ж саме, як і кредити, кредитного ризику. 

Крім того Банк повинен враховувати можливість затребування кредитних ресурсів по будь-

якому з цих зобов’язань у визначені відповідними договорами строки. Слід також 

відмітити, 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 провідний управлінський персонал, враховуючи ризик репутації, прагне 

застосовуватиме цю норму лише у випадку підвищення кредитного ризику. Структура 

зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням наведена у табл. 2, відповідно у розрізі валют у 

табл.3.  

 Банк не має асоційованих компаній, тому відповідно не має потенційних зобов’язань 

від участі у таких компаніях. 

7) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження , 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними. 

Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними – у Банку відсутні 
 

Таблиця 23.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про 

оперативний лізинг (оренду) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Звітний період  станом на 

30 липня 2017 року(кінець 

дня) 

Попередній період 

станом на 31 грудня 2016 

року(кінець дня) 

1 2 3 4 

1 До 1 року 24 236 

2 Від 1 до 5 років 8084 6720 

3 Понад 5 років 0 0 

4 Усього 8108 6956 

 

Таблиця 23.2. Структура зобов'язань з кредитування 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Звітний період  

станом на 30 липня 

2017 року(кінець дня) 

Попередній період 

станом на 31 грудня 

2016 року(кінець 

дня) 

1 2 3 4 

1 
Надані зобов'язання з 

кредитування 
17 866 91 248 

2 Гарантії видані 10 495 322 

3 

Усього зобов'язань, що 

пов'язані з кредитуванням, за 

мінусом резерву 

28 361 91 570 

 

У Банка немає непередбачених зобов'язань з кредитування. 
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Таблиця 23.3. Зобов'язання з кредитування в розрізі валют 

 

 (тис. грн.) 

Рядок Назва статті Звітний період  

станом на 30 липня 

2017 року(кінець дня) 

Попередній період 

станом на 31 грудня 2016 

року(кінець дня) 

1 2 3 4 

1 Гривня 7 629 15 225 

2 Долар США 0 76 345 

3 Євро 20 732 0 

4 Усього 28 361 91 570 

 
 

Примітка 24. Операції з пов'язаними сторонами 

 

Таблиця 24.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець звітного 

періоду 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери ) 

банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

1 

Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна ставка -min-

11%,  max-26%) 

0 0 950761 

2 
Резерв під заборгованість за 

кредитами за станом на 31 грудня 
0 0 

(278 653) 

3 
Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 0,01-24%) 
131 581 373 286605 

4 Інші зобов'язання 2 5 3 

 

Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до:       

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 
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Таблиця 24.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери ) 

банку 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 6 

1 Процентні доходи 0 0 63 291 

2 Процентні витрати (18577) (17) (14 951) 

3 
Результат від операцій з іноземною 

валютою 
0 0 126 

4 
Результат від переоцінки іноземної 

валюти ( 17) 0 2 887 

5 Комісійні доходи 28 1 739 

6 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

0 0 1 634 

7 Інші операційні доходи 0 0 2 

8 
Адміністративні та інші операційні 

витрати 
0 (2175) (519) 

 

 

Таблиця 24.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець звітного періоду 

 

         (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 

1 Гарантії отримані 333320 

 

Основними власниками банку є:.                                                                                                                                                                                        

1. Орлова Наталія Вікторівна – 20,19 %; 

2.  Орлова Ольга Олександрівна – 49,89 %; 

3.  Орлов Володимир Олександрович – 28,36 %; 
 

 

Таблиця 24.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом звітного періоду 

 

         (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Інші пов'язані 

сторони 

1 2 9 

1 
Сума кредитів, наданих пов'язаним 

сторонам протягом періоду 
1 224 

2 
Сума кредитів, погашених пов'язаними 

сторонами протягом періоду 
91 959 
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Таблиця 24.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 

попереднього періоду (30 липня 2016 року-кінець дня) 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільш

і 

учасники 

(акціонер

и ) банку 

Провідний 

управлінс

ький 

персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кредити та заборгованість 

клієнтів (контрактна процентна 

ставка -min-11%,  max-26%) 

0 0 5 126 1076 186 

2 

Резерв під заборгованість за 

кредитами за станом на 31 

грудня 

0 0 (216) (176063) 

3 
Кошти клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-24%) 
282900 342 3 178857 

4 Інші зобов'язання 2 6 1 26 

 

Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до:       

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 

Таблиця 24.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній 

період (ІІ квартал 2016 року) 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Асоційов

ані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи 0 0 536 72 616 

2 Процентні витрати (14512) (16) (1)      (14 762) 

3 
Результат від операцій з 

іноземною валютою 
0 0 0 137 

4 Комісійні доходи 47 1 0 471 

5 

Відрахування до резерву 

під знецінення кредитів 

та коштів в інших банках 

0 0 (216) (20287) 

6 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
0 (1605) (7) (449) 

 

 



Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за ІІ квартал 2017 

 року 

54 

 

Таблиця 24.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець попереднього періоду 

 

          (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Асоційовані 

компанії 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 

1 Інші зобов'язання 153 408 608 

 

Таблиця 24.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом попереднього періоду (ІІ квартал 2016 року) 

 

          (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 

1 

Сума кредитів, погашених 

пов'язаними сторонами протягом 

періоду 3 70 091 

 

Таблиця 24.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний період 

Попередній період 

  

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточні виплати працівникам (1289) (47) (1429) (176) 

2 Виплати під час звільнення 0  (31) 0 (5) 

 

 

Примітка 25. Окремі показники діяльності банку за ІІ квартал 2017 року 
 

                                                                                                                                                         (тис. грн.) 

Рядок 

Найменування рядка На звітну 

дату 

(станом на 

30 червня  

2017 року - 

кінець дня) 

Нормативні 

показники 

1 2 3 4 

1 
Регулятивний капітал банку  

235 593 
120 000 

тис.грн. 

2 
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу 

(%) 
65,81 не менше 10% 

3 Поточна ліквідність (%) 134,36 не менше 40% 

4 
Максимальний розмір кредитного ризику на 

одного контрагента (%) 
12,76 не більше 20% 
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