Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Фiленкова Зоя Юрiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
36061927
4. Місцезнаходження
01004, мiсто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, примiщення 51
5. Міжміський код, телефон та факс
044-2774709, 2774709
6. Адреса електронної пошти
bank@europrombank.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.10.2018

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

29.10.2018

www.europrombank.kiev.ua
(адреса сторінки)

власного вебсайту

(дата)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
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19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
У зв'язку iз вiдсутнiстю вiдповiдних операцiй та iнформацiї не заповненi: 4 п.1) - зобов'язань та
забезпечень немає; 4 п 2)- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцi; 4 п.3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - АТ "ЄПБ" не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води; 5 пп.2-4) - АТ "ЄПБ" не випускає облiгацiй та iнших
цiнних паперiв; 6. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - АТ "ЄПБ" не
створював юридичних осiб. 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря - така посада у АТ
"ЄПБ" до кiнця третього кварталу 2018 року була вiдсутня. 8- вчинення значних правочинiв не
було; 9 - вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть - немає; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пп 1-4), 18,19, 20 - iнформацiя вiдсутня; 21 фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами; 23 - огляд промiжної фiнансової
звiтностi зовнiшнiм аудитором не здiйснювався.
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III. Основні відомості про емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

12.08.2008

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

200000000.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

61

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

64.19 Iншi види грошового
посередництва, - -, - -

9. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова рада; Правлiння.
Орлова Ольга Олександрiвна - Орлов Володимир Олександрович Орлова Наталiя Вiкторiвна - Каминiна Iрина Дмитрiвна - -

10. Засновники

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Нацiональний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32006123501026

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

16008804559139

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Надання банкiвських
послуг, визначених
частиною третьою статтi
47 Закону України "Про
банки i банкiвську
дiяльнiсть"

246

15.11.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

4

Опис
Здiйснення валютних
операцiй
Опис

Банкiвська лiцензiя є безстроковою, тому немає прогнозiв щодо продовження термiну її
дiї. Дiя лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ при невиконаннi (недотриманнi)
банком обов'язкових вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України щодо надання банкiвських послуг.
246-5

04.11.2016

Нацiональний банк
України

Необмежена

Генеральна лiцензiя є безстроковою, тому немає прогнозiв щодо продовження термiну її
дiї. Дiя лiцензiї може бути зупинена за рiшенням НБУ при невиконаннi (недотриманнi)
банком обов'язкових вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України щодо здiйснення валютних операцiй.
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VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Голова Наглядової ради АТ "ЄПБ"
Мiтiна Нiна Венiамiнiвна

-

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

27
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", радник Голови Правлiння
Переобрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018 у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної
ради на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Є
представником акцiонера Банку Орлової Ольги Олександрiвни.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
30.07.2018 Спостережна рада перейменована у Наглядову раду.
Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"
Орлов Володимир Олександрович

-

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

17
ТОВ "IСТЕК", Генеральний директор
Переобрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018 у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної
ради на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Є акцiонером
Банку.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
30.07.2018 Спостережна рада перейменована у Наглядову раду.

1. Посада

Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

Басацька Свiтлана Станiславiвна
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повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

-

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

19
ТОВ "ПК "Збагачувач", директор з фiнансiв
Переобрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018 у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної
ради на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Є
представником акцiонера Банку Орлової Наталiї Вiкторiвни.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
30.07.2018 Спостережна рада перейменована у Наглядову раду.

1. Посада

Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Федорущенко Ольга Михайлiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

-

4. Рік народження

1953

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

37
Пенсiонер
Переобрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018 у зв'язку iз переобранням усього складу Спостережної
ради на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Є незалежним
членом Спостережної ради (незалежним директором).
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
30.07.2018 Спостережна рада перейменована у Наглядову раду.
Голова Правлiння АТ "ЄПБ"
Фiленкова Зоя Юрiївна

1966
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5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Вища
33
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", заступник Голови Правлiння
Рiшенням Спостережної ради вiд 04.04.2018 у зв’язку iз
переобранням усього складу Правлiння переобрано Головою
Правлiння строком до 04.04.2019. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Заступник Голови Правлiння АТ "ЄПБ"
Мельник Андрiй Васильович

-

4. Рік народження

1986

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
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7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», директор Департаменту корпоративного
бiзнесу

8. Опис

Рiшенням Спостережної ради вiд 04.04.2018 у зв’язку iз
переобранням усього складу Правлiння переобрано заступником
Голови Правлiння строком до 04.04.2019. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

1. Посада

Член Правлiння АТ "ЄПБ"

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Оксенiч Iгор Георгiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

-

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

29
ПАТ "АПЕКС-БАНК", директор Департаменту ризик-менеджменту
та методологiї.
Рiшенням Спостережної ради вiд 04.04.2018 у зв’язку iз
переобранням усього складу Правлiння переобрано членом
Правлiння строком до 04.04.2019. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Головний бухгалтер АТ "ЄПБ"

8

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Сургучова Людмила Вiкторiвна

-

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

21
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", заступник головного бухгалтера
Призначена на посаду головного бухгалтера з 25.06.2018
безстроково пiсля погодження її кандидатури Нацiональним банком
України у зв'язку iз звiльненням попереднього головного
бухгалтера. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ЄПБ"
Храмих Олена Вiкторiвна

-

4. Рік народження

1962

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

32
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї
Загальними зборами акцiонерiв Банку 07.12.2017 переобрано на
посаду строком на 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ЄПБ"
Войтух Олександр Михайлович

-

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

9

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

ТОВ "ПК "Збагачувач", начальник юридичного вiддiлу
Загальними зборами акцiонерiв Банку 07.12.2017 переобрано на
посаду строком на 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ЄПБ"
Семко Валентина Миколаївна

-

4. Рік народження

1951

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

42
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", член Ревiзiйної комiсiї
Загальними зборами акцiонерiв Банку 07.12.2017 переобрано на
посаду строком на 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"
Дроздов Микола Васильович

-

4. Рік народження

1953

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

38
Пенсiонер
Обрано на посаду вперше Загальними зборами акцiонерiв Банку
20.04.2018 пiд час переобрання всього складу Спостережної ради на
строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Є незалежним членом
Спостережної ради (незалежним директором).
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
30.07.2018 Спостережна рада перейменована у Наглядову раду.
Член Правлiння АТ "ЄПБ"
10

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Гарбовський Юрiй Iванович

-

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

12
Начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ
"ЄВРОПРОМБАНК"
Обрано на посаду члена Правлiння рiшенням Спостережної ради
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" вiд 04.04.2018 строком до
04.04.2019.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Заступник Голови Правлiння АТ "ЄПБ"
Скiчко Олександр Iванович

-

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

37
Керуючий фiлею АТ "Укрексiмбанк" у м.Черкасах
Рiшенням Спостережної ради ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" у зв'язку iз
збiльшенням кiлькiсного складу Правлiння призначений на посаду
заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Банку з 20.07.2018
на строк до 04.04.2019. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

93/1/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000031520

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

200000

200000000.00

100

14.09.2016

Опис

14.09.2017

96/1/2017-Т

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшньому або зовнiшньому ринках не проводилась. Акцiї Банку включенi до Бiржевого Списку без
включення до Бiржового реєстру. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Банку на фондових бiржах не було.
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000031520

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

150000

150000000.00

42.86

Спостережною радоюПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" вiд 29.05.2018 прийнято рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.Розпорядженням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.08.2018 реєстрацiю випуску акцiй на суму 150 000 000,00 гривень скасовано,
Тимчасове свiдоцтво вiд 14.09.2017 №96/1/2017-Т анульовано.
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XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі

Кількість
голосуючих
Кількість Загальна
Загальна
Міжнародний
акцій, права
акцій у номінальна кількість
ідентифікаційний
голосу за
випуску
вартість голосуючих
номер
якими
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
(шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими за
результатами
обмеження
таких прав
передано
іншій особі
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

14.09.2016

93/1/2016

UA4000031520

200000

200000000

200000

0

0

Опис:
Статутний капiтал АТ "ЄПБ" складає 200000000,00 гривень, розподiлений на 200000 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1000 гривень кожна. Форма iснування акцiй - бездокументарна.Простi iменнi акцiї складають
100% статутного капiталу. Привiлейованi акцiї не випускались. Вся акцiї є голосуючими.
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XV. Проміжний звіт керівництва
1. Характер бiзнесу.
Найменування Банку –АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК».
Скорочене найменування Банку – АТ «ЄПБ».
Країна реєстрацiї – Україна. Мiсцезнаходження – Україна, 01004, м. Київ, бульвар Шевченка
Тараса, будинок №11, примiщення 51.
Органiзацiйно-правова форма Банку – Акцiонерне товариство.
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 30 липня 2018 року прийнято рiшення про змiну
типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство, а також змiну найменування на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК» є правонаступником за всiма правами та обов’язками ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
Вiдповiднi змiни до Статуту Банку зареєстрованi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 19.09.2018 № запису 10741050024064527.
Банк надає банкiвськi послуги фiзичним особам та пiдприємствам рiзноманiтних галузей,
включаючи гiрничодобувну галузь, вуглепереробну промисловiсть, транспортним, а також
торгiвельним та iншим пiдприємствам. Цi послуги включають залучення депозитiв, надання
кредитiв, виплата заробiтної плати, здiйснення платежiв по Українi та за кордон, обмiн валют та
iншi банкiвськi послуги.
1.1. Опис зовнiшнього середовища, в якому здiйснює дiяльнiсть банк.
У вереснi 2018 року свiтова цiнова кон’юнктура для українських експортерiв погiршилася
внаслiдок зниження на окремих регiональних ринках цiн на сталь, зерновi та соняшникову олiю.
Водночас суттєво зросли цiни на нафту через звуження пропозицiї. На свiтових фiнансових ринках
iнвестори зайняли вiдносно вичiкувальну позицiю щодо активiв країн, ринки яких розвиваються.
Попри посилення торговельних воєн, iнтерес iнвесторiв пiдтримали сприятливi макроекономiчнi
данi. На тлi знецiнення долара США це призвело до змiцнення бiльшостi валют країн, ринки яких
розвиваються.
На валютному ринку України ситуацiя впродовж вересня також стабiлiзувалася, у тому числi
завдяки послабленню попиту, передусiм ажiотажного, на iноземну валюту. Зокрема на
готiвковому ринку вiдновився чистий продаж iноземної валюти населенням. Нацiональний банк
України зберiгав свою присутнiсть на мiжбанкiвському валютному ринку з метою послаблення
волатильностi обмiнного курсу, яка втiм була iстотно меншою, нiж у серпнi, а операцiї
проводилися як з продажу, так i з купiвлi iноземної валюти.
Споживча iнфляцiя в серпнi незначно прискорилася (до 9,0% р/р), незважаючи на послаблення
тиску з боку цiн на продукти харчування завдяки розширенню пропозицiї як вiтчизняних, так i
iмпортованих продуктiв. Також на тлi сприятливої ситуацiї на валютному ринку в першому
пiврiччi 2018 року зростання цiн на непродовольчi товари залишалося стриманим. Утiм
фундаментальний iнфляцiйний тиск залишався високим на тлi стiйкого споживчого попиту базова iнфляцiя незначно уповiльнилася (до 8,7% р/р). Крiм того, швидше зростання цiн на паливо
та прискорення зростання заробiтних плат (до 26,2% р/р та 15,7% р/р у номiнальному та
реальному вимiрах) стимулювали пiдвищення адмiнiстративно-регульованих цiн.
З огляду на збереження високого фундаментального тиску та зростання ризикiв для зниження
iнфляцiї до середньострокової цiлi, у тому числi з боку зовнiшнього середовища, на останньому
засiданнi з питань монетарної полiтики Правлiння Нацiонального банку України прийняло
рiшення пiдвищити з 7 вересня 2018 року облiкову ставку на 50 б.п. - до 18,0% рiчних. На
пiдвищення облiкової ставки вiдреагували процентнi ставки за гривневими мiжбанкiвськими
кредитами та дохiднiсть облiгацiй внутрiшньої державної позики. Трансмiсiя вiд попереднiх
пiдвищень облiкової ставки та звуження лiквiдностi банкiвської системи зумовили незначне
зростання роздрiбних гривневих процентних ставок банкiв у серпнi.
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У серпнi 2018 року кумулятивне з початку року зростання iндексу виробництва базових галузей
уповiльнилося до 3,0% р/р. Ремонтнi роботи на окремих пiдприємствах призвели до послаблення
темпiв росту в металургiї та стали однiєю з причин зниження обсягiв виробництва електроенергiї
(передусiм за рахунок теплоелектростанцiй). Додатковим чинником погiршення показникiв як у
промисловостi, так i iнших видах дiяльностi (оптовiй торгiвлi та вантажооборотi) залишалася
напружена ситуацiя в Азовському морi. Натомiсть швидшi темпи жнив цього року та вища
врожайнiсть пiзнiх культур зумовили зростання iндексу сiльськогосподарського виробництва.
Високими темпами тривало зростання роздрiбної торгiвлi та пасажирообороту, а також
неенергетичного iмпорту (зокрема автомобiлiв, одягу та взуття, окремих продовольчих товарiв
тощо). Це свiдчило про стiйкий споживчий попит, пiдтримуваний значними темпами зростання
реальної заробiтної плати.
Сприятливi показники рослинництва пiдтримали зростання експорту товарiв у серпнi, яке однак
уповiльнилося порiвняно з липнем через зниження фiзичних обсягiв експорту чорних металiв.
Водночас зростання iмпорту товарiв також сповiльнилося через суттєве зниження фiзичних
обсягiв iмпорту вугiлля та нафтопродуктiв. У результатi бiльш iстотного уповiльнення iмпорту
порiвняно з експортом дефiцит поточного рахунку звузився порiвняно з липнем (до 0,6 млрд.
дол.). Цей дефiцит був компенсований чистими надходженнями за фiнансовим рахунком (0,6
млрд. дол.), що сформувалися завдяки розмiщенню дисконтних облiгацiй внутрiшньої державної
позики. Однак через виплати перед МВФ мiжнароднi резерви скоротилися до 17,2 млрд. дол.
станом на кiнець серпня, або 2,9 мiсяця iмпорту майбутнього перiоду.
У серпнi державний бюджет виконано зi значним профiцитом (25,2 млрд. грн.) насамперед через
стрiмке сповiльнення зростання видаткiв. Значною мiрою це було пов’язано зi зменшенням
поточних трансфертiв, до складу яких входять цiльовi кошти мiсцевим бюджетам на виплату пiльг
та субсидiй. Так кiлькiсть домогосподарств-субсидiянтiв знизилася на тлi помiрного зростання
тарифiв на житлово-комунальнi послуги та високих темпiв зростання заробiтних плат та пенсiй, а
також внесення змiн до порядку призначення субсидiй. Зростання доходiв було пiдтримане
подальшим збiльшенням податкових надходжень з ввезених товарiв на тлi послаблення обмiнного
курсу гривнi в серпнi, високими темпами зростання заробiтних плат i збiльшенням прибутку
прибуткових пiдприємств. Оскiльки мiсцевi бюджети також виконано з додатним сальдо,
сформувався значний профiцит зведеного бюджету (майже 27 млрд. грн.).
У вереснi 2018 року свiтова цiнова кон’юнктура для українських експортерiв погiршилася
внаслiдок зниження цiн на сталь на окремих регiональних ринках, зерновi та соняшникову олiю.
Натомiсть суттєво зросли цiни на нафту.
На свiтових ринках сталi цiни змiнювалися рiзноспрямовано пiд впливом протекцiонiстських
заходiв, якi призвели до послаблення попиту на європейському та близькосхiдному ринках та
зумовили активiзацiю китайських урядових програм. Цiни на сталь на китайському ринку майже
не змiнилися. Попри певне уповiльнення, тривало зростання обсягiв виробництва сталi в Китаї (на
2,7% р/р у серпнi), пiдтримане у тому числi заявами Нацiональної комiсiї Китаю з розвитку та
реформ про збiльшення державної пiдтримки iнфраструктурних проектiв . Пiдтримували цiни
також дiя урядових обмежень на використання доменних печей. Зростання в металургiї, у свою
чергу, пiдтримало цiни на залiзну руду високої якостi. Натомiсть цiни на ринках Європи,
Близького Сходу та СНД знижувалися в умовах стабiльних обсягiв виробництва на тлi слабкого
попиту.
Свiтовi цiни на зерновi з початку вересня знижувалися через надходження на ринок зернових
нового врожаю. Зокрема, збiр урожаю кукурудзи в США вiдбувається прискореними темпами i
перевищує середньорiчнi темпи за останнi 5 рокiв. Крiм того, наростила експортнi поставки
кукурудзи Бразилiя. Натомiсть пiсля корекцiї в серпнi - початку вересня цiни на пшеницю були
пiдтриманi слабкими даними щодо врожайностi та експорту ЄС. Так експорт м’якої пшеницi ЄС з
початку 2018/2019 МР станом на 24 вересня менший майже на 30% р/р.
Свiтовi цiни на соняшникову олiю продовжили падiння на тлi значних обсягiв очiкуваного врожаю
та стрiмкого падiння цiн на сумiжнi олiйнi. Так цiни на американську сою iстотно знизилися через
рекордний урожай у США та очiкування щодо введення Китаєм зворотних мит на американськi
товари, у тому числi сою (мита запроваджено Китаєм наприкiнцi вересня). У результатi, за липень
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- середину вересня 2018 року суттєво збiльшився експорт американських соєвих бобiв до ЄС (їх
частка зросла до 52% загального iмпорту ЄС цiєї культури, тодi як у аналогiчний перiод минулого
року вона становила лише 25%).
Протягом вересня свiтовi цiни на нафту зростали, а цiни на нафту Brent наприкiнцi мiсяця
перетнули «психологiчний рiвень» у 80 дол./бар. Вагомим чинником зростання цiн на нафту було
посилення побоювань з приводу виникнення дефiциту на ринку пiсля введення в дiю санкцiй
США щодо Iрану на початку листопада. Його причиною стало рiшення ОПЕК+ за результатами
засiдання мiнiстрiв про дотримання умов угоди, досягнутої в червнi, та вiдсутнiсть необхiдностi
додаткового нарощення обсягiв нафти. Додатковим фактором стало зниження комерцiйних запасiв
нафти в США до мiнiмуму з початку 2015 року попри подальше нарощення обсягiв виробництва у
США.
На свiтових фiнансових ринках iнвестори зайняли вiдносно вичiкувальну позицiю щодо активiв
країн, ринки яких розвиваються. Наростання торговельних воєн, зокрема подальша ескалацiя
конфлiкту мiж США та Китаєм, геополiтична напруга та подальше зростання доходностi
довгострокових державних цiнних паперiв розвинених країн стримували iнтерес iнвесторiв до
активiв цiєї групи країн. Однак пiдтримку iндексам акцiй надавали сприятливi макроекономiчнi
данi за результатами II кварталу, пiдвищення цiн на енергоресурси (що має позитивний ефект для
країн - експортерiв), посилення монетарної полiтики окремими центральними банками країн,
ринки яких розвиваються (зокрема, Аргентини та Туреччини) та змiцнення євро до долара США
(на 1,3% з початку вересня). У результатi iндекс М5СI ЕМ уповiльнив падiння, а наприкiнцi
вересня навiть дещо зрiс. Це на тлi знецiнення долара США призвело до змiцнення бiльшостi
валют країн, ринки яких розвиваються.
На засiданнi з питань монетарної полiтики Правлiння Нацiонального банку України прийняло
рiшення пiдвищити з 7 вересня 2018 року облiкову ставку на 50 б.п. - до 18,0% рiчних. Таке
рiшення було викликане зростанням ризикiв для зниження iнфляцiї до середньострокової цiлi
зокрема через дiю низки чинникiв - збереження значного фундаментального iнфляцiйного тиску,
ускладнення доступу до мiжнародних фiнансових ресурсiв для країн, ринки яких розвиваються,
невизначеностi щодо впливу торговельних конфлiктiв на кон’юнктуру свiтових товарних ринкiв та
стiйкого споживчого попиту.
Останнi пiдвищення номiнальної облiкової ставки сприяли зростанню її протягом серпня-вересня i
в реальному вимiрi. Тiсний зв’язок iз облiковою ставкою зберiгали гривневi процентнi ставки на
мiжбанкiвському кредитному ринку та дохiднiсть за гривневими цiнними паперами.
Трансмiсiя вiд попереднiх пiдвищень облiкової ставки та звуження лiквiдностi банкiвської
системи зумовили незначне зростання роздрiбних гривневих процентних ставок банкiв у серпнi,
хоча зберiгався вплив кон’юнктурних чинникiв, притаманних окремим сегментам грошовокредитного ринку. Посилення конкуренцiї мiж банками за корпоративних клiєнтiв призвело до
пiдвищення дохiдностi депозитiв нефiнансових корпорацiй, перевищивши дохiднiсть депозитiв
домогосподарств. Зросла i вартiсть кредитiв нефiнансових корпорацiй, що вiдображало головним
чином посилення попиту на кредитнi ресурси. Водночас вiдгук процентних ставок
домогосподарств у серпнi був незначним. Дохiднiсть депозитiв порiвняно з попереднiми мiсяцями
практично не змiнилася на тлi значного припливу коштiв у попереднi перiоди. Середньозважена
вартiсть кредитiв населенню також залишилася на рiвнi попереднього мiсяця.
Упродовж вересня ситуацiя на валютному ринку загалом стабiлiзувалася. Це стало результатом
зниження ажiотажного попиту на валюту як на мiжбанкiвському, так i на готiвковому ринку. На
останньому вiдновилося переважання пропозицiї готiвкової iноземної валюти з боку населення
над попитом на неї. Для зменшення iнтенсивностi коливань обмiнного курсу Нацiонального банку
України зберiгав присутнiсть на валютному ринку, проводячи операцiї як з купiвлi iноземної
валюти, так i з її продажу. Водночас, на вiдмiну вiд серпня, у вереснi сальдо операцiй
Нацiонального банку України з iноземною валютою набуло додатних значень (близько 53 млн.
дол.), перевищивши 0,6 млрд. дол. з початку року. У результатi за пiдсумками вересня офiцiйний
обмiнний курс гривнi до долара США та євро залишився практично на рiвнi попереднього мiсяця.
Номiнальний ефективний обмiнний курс гривнi у липнi-серпнi знецiнився, незважаючи на
послаблення iнших валют країн - основних торговельних партнерiв України до долара США. Це
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на тлi нижчої в мiсячному вимiрi iнфляцiї в Українi порiвняно з країнами - основними
торговельними партнерами зумовило послаблення реального ефективного обмiнного курсу гривнi
в серпнi (на 1,7% м/м). Водночас реальний ефективний обмiнний курс залишався сильнiшим нiж
рiк тому (на 4,2%).
Значне вiд’ємне сальдо операцiй Нацiонального банку України з iноземною валютою у серпнi, а
також сплата квартальних податкових та iнших платежiв до бюджету призвели до значного
зниження лiквiдностi банкiвської системи. Це вiдобразилося в значному (майже в 3 рази) зниженнi
залишкiв коштiв на депозитних сертифiкатах Нацiонального банку України, тодi як залишки
коштiв на коррахунках банкiв на кiнець мiсяця зросли. Проте їх зростання значною мiрою
нiвелювалося зниженням готiвки, унаслiдок чого обсяг грошової бази залишився практично на
рiвнi попереднього мiсяця, хоча рiчнi темпи приросту грошової бази дещо збiльшилися (до 11,3%
р/р).
Грошова маса в серпнi також зростала помiрними темпами (на 0,3% м/м та 11,7% р/р). Збiльшення
залишкiв коштiв на валютних депозитах було практично компенсоване зниженням залишкiв
гривневих депозитiв та скороченням готiвки в обiгу.
Зниження гривневих депозитiв нефiнансових корпорацiй зумовлене згаданими вище фiскальними
чинниками. Зокрема майже 80% обсягiв скорочення залишкiв коштiв нефiнансових корпорацiй
припало на кошти на вимогу. Водночас з огляду на значний приплив коштiв до бюджетiв рiзних
рiвнiв тривало зростання залишкiв гривневих коштiв на банкiвських рахунках сектору загального
державного управлiння. Динамiка залишкiв гривневих депозитiв домогосподарств визначалася
головним чином активним витрачанням населенням коштiв на споживчi потреби напередоднi
початку нового навчального року та перетiканням коштiв на депозитнi рахунки в iноземнiй
валютi. Крiм того, тривало зростання iнтересу домогосподарств до альтернативних джерел
iнвестування, зокрема облiгацiї внутрiшньої державної позики, через їх вищу дохiднiсть порiвняно
з дохiднiстю депозитiв.
Банки продовжили активно кредитувати в нацiональнiй валютi - зростання залишкiв гривневих
кредитiв пришвидшилося (до 13,5% р/р). Зокрема, прискорилося зростання залишкiв кредитiв,
наданих нефiнансовим корпорацiям (до 7,0% р/р). Темпи зростання залишкiв кредитiв
домогосподарств залишалися високими, хоча в серпнi незначно знизилися (до 44,7% р/р).
1.2. Iнформацiя щодо керiвникiв та посадових осiб.
Органами управлiння Банку є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння Банку.
Розподiл повноважень мiж цими органами управлiння визначенi Статутом Банку (нова редакцiя),
погодженим Нацiональним банком України 31.08.2018, зареєстрованим 19.09.2018 в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, номер
запису 10741050024064527.
Правлiння Банку очолює Голова Правлiння, а членами Правлiння на кiнець дня 30.09.2018 були:
два Заступники Голови Правлiння, Начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками та
Начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу.
Протягом 9 мiсяцiв 2018 року вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської
дiяльностi Банку були:
Голова Правлiння З.Ю.Фiленкова – весь перiод,
В. о. Головного бухгалтера Л.В.Сургучова – з 14.03.2018 по 30.04.2018,
Головний бухгалтер Л.В.Сургучова – з 01.05.2018 по 30.09.2018.
1.4. Регулятивний капiтал на кiнець дня 30.09.2018 складав 224 млн. грн.
1.5. Короткий опис дiючої бiзнес-моделi.
Спецiалiзацiя Банку: Банк позицiонує себе як унiверсальний.
Стратегiчна мета Банку: збiльшення обсягiв активiв та забезпечення високого рiвня їх якостi та
доходностi, впровадження передових банкiвських технологiй та продуктiв як основи пiдвищення
операцiйної ефективностi та забезпечення зваженого i стiйкого зростання у довгостроковiй
перспективi.
1.6. Основнi продукти та послуги.
Згiдно з Банкiвською лiцензiєю №246, виданою Нацiональним банком України 08.10.2018,
Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 та Додатком до
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Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 Банк має право
здiйснювати такi банкiвськi операцiї:
1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2. вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ
грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на
них;
3. розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
4. надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
5. придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
6. лiзинг;
7. послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та
документiв;
8. випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв;
9. випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
10. надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
11. iнвестицiй;
12. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
13. iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
14. емiсiя власних цiнних паперiв;
15. органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
16. здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг);
17. операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
а) з iнструментами грошового ринку;
б) з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
в) з фiнансовими ф’ючерсними та опцiонами;
18. депозитарна дiяльнiсть;
19. дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
20. операцiї з валютними цiнностями:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських договорiв з юридичними особамирезидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв
нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України;
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України.
1.7. Отриманi винагороди за звiтний перiод.
За результатами III кварталу 2018 року Банком отримано чистий процентний дохiд в сумi 13 387
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млн. грн. (у т.ч. процентнi доходи в сумi 19 600 млн. грн.), комiсiйнi доходи в сумi 1 340 млн. грн.
та iншi операцiйнi доходи в сумi 42 млн. грн. Результат вiд операцiй з iноземною валютою склав 8
975 млн. грн., а результат вiд переоцiнки iноземної валюти становив 2 346 млн. грн.
Фiнансовi результати дiяльностi викладено у Промiжному скороченому звiтi про прибутки та
збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за III квартал 2018 року, що
закiнчився 30 вересня 2018 року.
2. Цiлi керiвництва та стратегiї досягнення цих цiлей.
2.1. Прiоритети в роботi керiвництва Банку.
Управлiнський склад Банку прiоритетом в роботi вважає орiєнтацiю на сталий розвиток
банкiвських продуктiв для малого та середнього бiзнесу, роздрiбних банкiвських послуг зi
стабiльним i помiрним рiвнем прибутку, що дозволяє пiдтримувати на належному рiвнi лiквiднiсть
i якiсть активiв.
Застосовуючи високоякiсний iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта, Банк вдячний кожному
клiєнту за надану довiру.
Структурований та iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв має сприяти диверсифiкацiї ризикiв
банкiвської дiяльностi.
Заходами досягнення стратегiчних цiлей Банку є:
- подальша капiталiзацiя;
- зростання прибутку та рентабельностi дiяльностi, забезпечення фiнансової стабiльностi;
- позицiонування ринкової нiшi як банку-партнера пiдприємств малого та середнього бiзнесу;
- розвиток регiональної мережi;
- IТ-модернiзацiя Банку;
- впровадження вертикальної системи управлiння ризиками для консолiдацiї управлiння ризиками,
пiдвищення ефективностi процедури прийняття рiшення щодо кредитування, рацiоналiзацiї та
оптимiзацiї бiзнес-процесiв за рахунок впровадження iнформацiйних технологiй, побудови
ефективної системи внутрiшнього контролю i, як результат, зменшення рiвня операцiйнотехнологiчного ризику;
- дотримання норм фiнансового монiторингу;
- формування команди професiоналiв, навчання персоналу.
Реалiзацiя стратегiчних цiлей здiйснюється шляхом:
- формування стiйкої бази клiєнтiв юридичних осiб-представникiв малого та середнього бiзнесу у
кiлькостi 800-1000 суб’єктiв господарювання;
- комплексне обслуговування клiєнтiв;
- оптимiзацiя продуктового ряду залежно вiд регiональних особливостей та цiльових сегментiв,
впровадження технологiї продуктових фабрик та конвеєрiв на основi проектного пiдходу;
- розвиток дистанцiйних, партнерських та мiкроформатних каналiв продажу та обслуговування
(Iнтернет та мобiльний банкiнг, Iнтернет-сервiси, термiнали самообслуговування тощо);
- початок роботи на ринку банкiвських металiв (з населенням та мiжбанкiвськi операцiї);
- побудова бiзнес моделi з прийняттям ризикiв, впровадження концепцiї «трьох лiнiй захисту», яка
включає: бiзнес пiдроздiли Банку на першiй лiнiї, пiдроздiли з управлiння ризиками, фiнансовий та
юридичний комплаєнс – частина другої лiнiї, внутрiшнiй аудит – як третя лiнiя;
- створення регiональної мережi Банку та збiльшення навантаження на неї, стандартизацiя
форматiв точок продажу, оптимiзацiя витрат;
- мотивацiя персоналу, контроль якостi обслуговування клiєнтiв.
Банк визначив цiльовi сегменти своїх клiєнтiв: малий та середнiй бiзнес, населення. Продукти
Банку враховують особливостi цiльових сегментiв з урахуванням наступних принципiв:
- «єдине вiкно»;
- Банк – «агент» клiєнта, найкраща iнтеграцiя – це розумiння Банком потреб клiєнта;
- комплексний пiдхiд – повний пакет послуг, що задовольняє потреби клiєнта на усiх етапах
господарського циклу;
- готовi рiшення «пiд ключ» - тиражування успiшних продуктових рiшень;
- пакетнi пропозицiї та крос-продажi;
- зростання комiсiйних доходiв;
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- диверсифiкацiя ресурсної бази.
Працiвники Банку постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень, навчаючись новим
можливостям на фiнансовому ринку, щоб надавати клiєнтам високоефективнi сучаснi рiшення по
управлiнню капiталом. Колектив Банку фокусується на важливому i тим досягає поставлених
цiлей.
2.2. Критерiї вимiрювання успiху та оцiнювання досягнень.
З метою вдосконалення системи управлiння дiяльнiстю Банку, стандартизацiї системи формування
управлiнської звiтностi, дотримання вимог чинного законодавства України та для оцiнки
результатiв дiяльностi вiдповiдно до встановлених цiлей, аналiзу значних змiн у фiнансовому
станi, лiквiдностi та результатах дiяльностi порiвняно iз цiльовими показниками, їх змiни
протягом звiтного перiоду в Банку застосовуються внутрiшнi регулятивнi документи, якими
визначено пiдходи та принципи щодо органiзацiї процесу формування управлiнської звiтностi в
Банку.
Такi документи визначають концепцiю та органiзацiйнi основи формування управлiнської
звiтностi в Банку, яка забезпечить пiдтримку прийняття ефективних управлiнських рiшень та
контроль їх виконання. Формування управлiнської звiтностi ґрунтується на даних управлiнського
облiку, ризик-менеджменту та iнших джерел iнформацiї.
Керiвництвом Банку на постiйнiй i регулярнiй основi розглядається фiнансова, статистична i
управлiнська звiтнiсть, результатом чого є прийняття вiдповiдних управлiнських рiшень,
спрямованих на досягнення цiлей i виконання завдань, поставлених акцiонерами Банку, та
пiдвищення рiвня обслуговування клiєнтiв Банку.
2.2. Суттєвi змiни в цiлях та методах їх досягнення.
З початку 2018 року в роботi Банку застосовувалася Стратегiя розвитку на 2017-2020 роки,
затверджена Спостережною радою Банку 19.09.2017. Мiсiя Банку була визначена як – «Надавати
високоякiснi банкiвськi послуги, сприяти фiнансовому розвитку наших клiєнтiв, партнерiв та
суспiльства».
Наглядовою радою Банку 30.07.2018 затверджено Стратегiю розвитку на 2018-2020 роки, згiдно з
якою мiсiєю Банку є «Ефективне та комплексне банкiвське обслуговування пiдприємств та
населення України шляхом впровадження передових цифрових технологiй i досягнення
злагодженої роботи команди професiоналiв Банку». Стратегiчна мета розвитку Банку на перiод
2018–2020 роки – це збiльшення обсягiв активiв та забезпечення високого рiвня їх якостi та
доходностi, впровадження передових банкiвських технологiй та продуктiв як основи пiдвищення
операцiйної ефективностi та забезпечення зваженого i стiйкого зростання у довгостроковiй
перспективi.
Протягом наступних трьох рокiв Банк очiкує поступове покращення макроекономiчних показникiв
та повiльний вихiд нацiональної економiки з кризових явищ. При цьому, Банк передбачає
нарощування обсягiв якiсного кредитного портфелю, суттєвого приросту кiлькостi клiєнтiв малого
та середнього бiзнесу, що дасть можливiсть збiльшити прибутковiсть та рентабельнiсть Банку.
2.3. Висвiтлення дiяльностi у сферi дослiджень i розроблень.
Шляхом вивчення кращих вiтчизняних та свiтових практик Банк постiйно удосконалює свiй
сервiс, розробляє новi банкiвськi продукти та прагне максимально задовольнити потреби кожного
клiєнта, який звертається до нього.
Керiвним складом i працiвниками Банку здiйснюється постiйний монiторинг змiн банкiвського
законодавства та впроваджуються новi й оновленi внутрiшнi регулюючi документи.
Впровадження сучасних банкiвських iнформацiйних технологiй кардинально змiнить очiкування
клiєнта щодо форми та якостi взаємодiї з Банком, що пiдтверджує досвiд європейських банкiв.
Принципово суттєвим є доступнiсть банкiвських послуг в режимi on-line, висока швидкiсть
взаємодiї, iндивiдуальний пiдхiд та персоналiзацiя пропозицiй. Швидко зростає фiнансова
грамотнiсть населення та зростає частка так званих «самостiйних клiєнтiв», якi надають перевагу
використанню дистанцiйних каналiв обслуговування без особистого вiдвiдування Банку та його
вiддiлень. Банк повинен стати одним iз ефективнiших банкiв в Українi за рахунок впровадження
сучасних IТ-технологiй: мультиканальнiсть, можливостi проведення майже усiх банкiвських
операцiй клiєнтами вiддалено, змiна стандартiв обслуговування та встановлення мережi термiналiв
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i банкоматiв.
3. Ресурси, ризики та вiдносини.
3.1. Ключовi фiнансовi та нефiнансовi ресурси.
Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 30.09.2018 дорiвнював 224,1 млн. грн.,
що є достатнiм для виконання нормативних та лiцензiйних вимог Нацiонального банку України
для здiйснення iснуючого обсягу операцiй.
Зареєстрований статутний капiтал Банку за станом на кiнець дня 30.09.2018 складав 200 000 тис.
грн. та сплачений в повному обсязi, незареєстрований статутний капiтал складав 0,00 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал становив 35 млн. грн.
Нормативи капiталу протягом III кварталу 2018 року дотримувалися.
Станом на кiнець дня 30.09.2018 норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2)
складав 94,37% при нормативному значеннi «не менше нiж 10%».
Загальнi активи Банку на кiнець дня 30.09.2018 становили 519,2 млн. грн.
Кредитний портфель юридичних i фiзичних осiб Банку без урахування сформованих резервiв пiд
кредитнi операцiї на кiнець дня 30.09.2018 склав 427,3 млн. грн.
Цiннi папери на звiтну дату в портфелi Банку складали 35,0 млн. грн.
Загальнi зобов’язання становили 305,8 млн. грн., у т.ч. кошти клiєнтiв на суму 302,3 млн. грн.
Власний капiтал Банку на кiнець дня 30.09.2018 склав 211,6 млн. грн.
Резервнi та iншi фонди Банку на звiтну дату сформовано в обсязi 81,1 млн. грн.
Миттєва лiквiднiсть Банку на звiтну дату при нормативному значеннi «не менше 20%» склала
246,66%.
Поточна лiквiднiсть Банку на звiтну дату дорiвнювала 218,00% при нормативному значеннi «не
менше 40%».
Короткострокова лiквiднiсть Банку на звiтну дату при нормативному значеннi «не менше 60%»
становила 163,26%.
Керiвництво Банку вбачає успiх Банку в результатi роботи команди професiоналiв та цiнує
кожного спiвробiтника, постiйно iнвестує в розвиток i змiцнення команди.
3.2. Система управлiння ризиками.
З метою забезпечення стабiльностi i безпечностi дiяльностi Банку та захисту iнтересiв вкладникiв i
кредиторiв в роботу Банку впроваджено системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками,
щодо яких визначено загальну стратегiю, принципи i пiдходи до органiзацiї i побудови систем та
забезпечення їх ефективного функцiонування.
Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Вiддiл внутрiшнього аудиту Банку. Ревiзiйна
комiсiя є органом контролю Загальних зборiв акцiонерiв Банку, що здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Вiддiл внутрiшнього аудиту Банку є органом
оперативного контролю Наглядової ради Банку.
Задля забезпечення керованостi ризиками банкiвської дiяльностi в Банку використовуються
внутрiшнi нормативнi документи (полiтики, положення, порядки, процедури, методики, тощо),
розробленi у вiдповiдностi до вимог банкiвського законодавства, що мiстять принципи контролю i
управлiння банкiвськими ризиками.
В Банку запроваджено контрольнi процедури, якi передбачають:
- звiтування Наглядовiй радi i Правлiнню Банку. Менеджмент Банку вiдповiдно до розподiлу
функцiональних обов’язкiв постiйно отримує i аналiзує звiти про виконання поставлених цiлей з
метою визначення вiдповiдностi фактичних фiнансових результатiв запланованим показникам.
Такi звiти мiстять iнформацiю про виконання запланованих показникiв, обсяги операцiй
проведених структурними пiдроздiлами;
- багаторiвневий контроль за дiяльнiстю Банку, зокрема: контроль керiвникiв структурних
пiдроздiлiв за виконанням працiвниками своїх функцiональних обов’язкiв; контроль Правлiння за
дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв; контроль Наглядової ради за дiяльнiстю Правлiння Банку;
- перевiрку повноти, достовiрностi та своєчасностi складання управлiнської звiтностi;
- постiйне оцiнювання адекватностi та ефективностi систем внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками.
Поточними ризиками, якi мають вплив на роботу Банку на момент складання цього звiту є: низька
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пiзнаванiсть бренду, високий рiвень кредитiв, наданих пов’язаним з Банком особам, вiдсутнiсть
рейтингiв Банку, низька диверсифiкацiя банкiвських продуктiв i послуг.
До загроз продовження роботи Банку в досяжнiй перспективi керiвництво Банку вiдносить:
полiтичну нестабiльнiсть, високу частку державного сектору в банкiвськiй системi, нерiвнi умови
конкуренцiї на банкiвському ринку України, зниження кредитоспроможностi юридичних осiб –
позичальникiв, втрату частини доходiв i неповернення частини виданих кредитних ресурсiв та
частi змiни законодавчої бази i пiдходiв Нацiонального банку України до оцiнки дiяльностi банкiв.
Одночасно з тим, потенцiйними i позитивними можливостям для здолання негативних чинникiв
керiвництво Банку вбачає наступне: достатнiсть власного капiталу, його платоспроможнiсть,
лiквiднiсть, збiльшення обсягiв операцiй з ринковими клiєнтами, швидкiсть прийняття рiшень i
розрахункiв, впровадження нових IТ-рiшень, висока якiсть обслуговування та iндивiдуальний,
гнучкий пiдхiд до кожного клiєнта Банку.
Також, сприятливими факторами для розвитку менеджмент Банку вважає наступнi: економiчне
зростання країни i розширення ринку банкiвських послуг. Задля використання позитивних
зрушень в економiцi Банк застосовує наступнi механiзми: проведення маркетингових заходiв для
зростання iмiджу Банку та розвитку його бренду; вiдкриття нових вiддiлень в найбiльш
перспективних регiонах; залучення висококвалiфiкованих спецiалiстiв i впровадження програм
розвитку персоналу та системи мотивацiї; розширення клiєнтської бази та доходiв Банку за
рахунок розширення кредитування реального сектору економiки.
3.3. Вiдносини з акцiонерами та пов’язаними особами.
Банком у роботу впроваджено iнформацiйнi системи по виявленню пов’язаних осiб та
iдентифiкацiї активних операцiй з пов’язаними особами.
4. Результати дiяльностi та перспективи подальшого розвитку.
Фiнансовим результатом дiяльностi Банку у III кварталi 2018 року став прибуток в сумi 0,5 млн.
грн. Також позитивним показником роботи Банку в III кварталi 2018 року є отриманi чистий
процентний дохiд на суму 69,3 млн. грн. та чистi комiсiйнi доходи в сумi 2,4 млн. грн.
Лiквiднiсть Банку за всiма її видами знаходиться на нормативному рiвнi.
Керiвним складом Банку вживаються заходи щодо дотримання рiвня операцiй з пов’язаними
особами у вiдповiдностi до вимог банкiвського законодавства, мiнiмiзацiї їх впливу на результати
дiяльностi Банку та забезпечення його функцiонування в досяжнiй та довгостроковiй перспективи.
У поточнiй роботi працiвники Банку дотримуються Стратегiї розвитку Банку на 2018-2020 роки, у
т.ч. стосовно забезпечення його ефективної роботи, розширення бiзнесу, використовуючи
впроваджену систему контролю ризикiв i управлiння Банком.
Банком постiйно проводиться робота з пошуку нових клiєнтiв та розширення спектру банкiвських
послуг.
Працiвники Банку шляхом самоосвiти та вiдвiдуванням профiльних навчальних заходiв постiйно
пiдвищують свiй професiйний рiвень.
5. Ключовi показники дiяльностi.
Банк виконує вимоги нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо дотримання
економiчних нормативiв лiквiдностi та нормативу обов’язкового резервування коштiв на
кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України.
Банк має позитивну рiзницю мiж сумою активiв та зобов’язань.
Впроваджена система внутрiшнього контролю у цiлому є достатньою та адекватною з позицiй
забезпечення корпоративного управлiння та органiзацiї бiзнес-процесiв i заходiв ризикменеджменту.
Функцiї та органiзацiя внутрiшнього аудиту в цiлому вiдповiдають вимогам нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України та забезпечують адекватний контроль за дiяльнiстю Банку.
Рiвень кредитного ризику визначається значним у зв’язку iз значною питомою вагою кредитної
заборгованостi в загальних активах Банку – 82,3%.
Iнформацiйнi системи по виявленню пов’язаних осiб та iдентифiкацiї активних операцiй з
пов’язаними особами находяться на належному рiвнi. Негативний вплив на фiнансовий стан Банку
мають значнi концентрацiї кредитної заборгованостi пов’язаних з Банком осiб. Протягом III
кварталу 2018 року позичальниками – пов’язаними з Банком особами погашено кредитну
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заборгованiсть на загальну суму 50,8 млн. грн., а з початку 2018 року така заборгованiсть
зменшена на 194,8 млн. грн.
Принципи формування резервiв та регулятивного капiталу вiдповiдають вимогам банкiвського
законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України та положення про облiкову полiтику i забезпечує достатньо детальнi розшифровки
рахункiв, якi дають змогу аналiзувати будь-якi вiдхилення, та надання правдивої порiвняльної
iнформацiї про активи, зобов’язання, фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї - Голова Правлiння Фiленкова Зоя Юрiївна, головний
бухгалтер Сургучова Людмила Вiкторiвна стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо,
промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, - немає. Консолiдована фiнансової звiтнiсть не складається. Промiжний звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої
статтi 40-1 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".
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Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

95743

47643

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках

0

0

360735

555281

0

0

35080

24025

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

11976

3271

Відстрочений податковий актив

4367

4350

0

0

АКТИВИ

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення

5

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

7

4041

4907

Інші фінансові активи

8

2979

1016

Інші активи

9

4258

1134

0

0

519179

641627

0

0

303585

320811

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів

10

Резерви за зобов’язаннями

13

502

0

Інші фінансові зобов’язання

11

630

9483
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Інші зобов'язання

12

2824

2304

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

307541

332598

200000

200000

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

100000

Інший додатковий капітал

35000

35000

Резервні та інші фонди банку

18998

10825

Резерви переоцінки

1087

6258

-43960

-51227

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

Прибуток/збиток поточного року:513,8173;

Власний капітал – усього за додатковими статтями

513

8173

0

0

Усього власного капіталу

211638

309029

Усього зобов'язань та власного капіталу

519179

641627

Неконтрольована частка

Примiтки надаються в окремому роздiлi.
Затверджено до випуску та підписано
25.10.2018

року

Голова правління

Фiленкова З.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

Чередник Н.I., 044-2774703
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Сургучова Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

16

88876

102021

Процентні витрати

6

-19404

-46725

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

69472

55296

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

-58568

-32749

0

0

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи

17

3349

3703

Комісійні витрати

17

-934

-1055

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

4618

2222

Результат від переоцінки іноземної валюти

6052

6013

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-97

-60

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

18

-518

0

Інші операційні доходи

18

141

115
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Адміністративні та інші операційні витрати

19

-23016

-18168

0

0

496

15317

17

-1343

513

13974

0

0

513

13974

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
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Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
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показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

0

0

513

13974

513

13974

0

0

513

13974

0

0

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

21

2.57

75.13

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

21

2.57

75.13

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

21

2.57

75.13

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

21

2.57

75.13

Примiтки надаються в окремому роздiлi.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2018

року

Голова правління

Фiленкова З.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Чередник Н.I.,044-2774703
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Сургучова Л.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
емісійн
Усьо
і
резер
го
різниці
Найменув
Неконтрол
незареєстр вні резерв
Прим статут
влас
та
нерозподі
додат
ання
ьована
ний
ований
та
и
усь
ітки
ного
інший
лений
кові
статті
частка
капіта
статутний інші переоц
ого
капіт
додатк
прибуток статті
л
капітал
фонд інки
алу
овий
и
капіта
л
1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок
на кінець
періоду,
що
передує
попереднь
ому
періоду (до
перерахун
ку)

14500
0

35000

55000

1082
5

15997

Вплив змін
облікової
політики,
виправлен
ня помилок
та вплив
переходу
на нові
та/або
переглянут
і стандарти
і
тлумаченн
я

0

0

0

0

Скоригова
ний
залишок на
початок
попереднь
ого періоду

14500
0

35000

55000

0

0

0

Х

9

10

11

-73851

187
971

0

18797
1

0

0

0

0

0

1082
5

15997

-73851

187
971

0

18797
1

0

0

13974

139
74

0

13974

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(
збиток) за
рік
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інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Амортизац
ія резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізован
ий
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстр
ований
статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерам
и

0

0

0

0

-10418

19882

946
4

0

9464

55000

0

-55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулюванн
я

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
попереднь
ого періоду

20000
0

35000

100000

1082
5

6258

-43054

309
029

0

30902
9

0

Емісія
акцій:
номінальна
вартість
емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:

Усього
сукупного
доходу:
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прибуток/(
збиток) за
рік

0

0

0

0

0

513

513

0

513

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизац
ія резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізован
ий
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів

0

0

0

8173

0

-8173

0

0

0

Незареєстр
ований
статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерам
и

0

0

0

0

-5171

7267

209
6

0

2096

номінальна
вартість

0

0

-100000

0

0

0

100
000

0

10000
0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулюванн
я

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія
акцій:

Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:

Додаткові
статті –
опис

32

статей та
вміст
показників
Додаткові
статті –
усього за
додаткови
ми
статтями
Залишок
на кінець
звітного
періоду

20000
0

35000

1899
8

0

1087

-43447

211
638

21163
8

Примiтки вiдсутнi.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2018

року

Голова правління

Фiленкова З.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Чередник Н.I., 0442774703
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Сургучова Л.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

123843

114035

Процентні витрати, що сплачені

-15837

-30488

Комісійні доходи, що отримані

3532

3665

Комісійні витрати, що сплачені

-934

-1049

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

4619

2222

Інші отримані операційні доходи

141

115

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-11756

-6365

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-7743

-11007

Податок на прибуток, сплачений

-8706

0

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях

87159

71128

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

6

100512

91200

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

8

-1727

-1361

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

9

-4667

-1215

0

0

-18698

-148147

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

10
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Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-8852

247

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-517

-633

153210

11219

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-3455000

-2113000

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

3444000

2113000

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

156

-1354

0

1

-319

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-11163

-1353

-100000

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності

7

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
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Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

-100000

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

6053

6012

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

48100

15878

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

4

47643

19911

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

4

95743

35789

Примiтки надаються в окремому роздiлi.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2018

року

Голова правління

Фiленкова З.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Чередник Н.I., 0442774703
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Сургучова Л.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
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Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
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Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Звiт не заповнюється, оскiльки надається звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2018

року

Голова правління

Фiленкова З.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Чередник Н.I., 0442774703
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Сургучова Л.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки

1

Примiтка 1. Iнформацiя про Банк. Повне найменування Банку –АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». Скорочене найменування Банку – АТ «ЄПБ».
Мiсцезнаходження – Україна, 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок №11, примiщення 51.
Країна реєстрацiї – Україна. Органiзацiйно-правова форма Банку – Приватне акцiонерне товариство.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 30 липня 2018 року (Протокол №2/07/2018):
змiнено тип акцiонерного товариства – з публiчного на приватне; змiнено найменування Банку: повне – з
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», скорочене – з ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» на АТ «ЄПБ»; Спостережна рада перейменована в Наглядову раду. Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10.12.2007 зареєстровано випуск акцiй ВАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, про що 23.10.2008 видано Свiдоцтво №514/1/07.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08.09.2011 зареєстровано випуск акцiй ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00 гривень, про що 12.01.2012 видано Свiдоцтво №440/1/11.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18.09.2015 зареєстровано випуск акцiй ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, про що 24.05.2016 видано Свiдоцтво №110/1/2015.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2016 зареєстровано випуск акцiй ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК» на суму 200 000 000,00 гривень, про що 23.05.2017 видано Свiдоцтво №93/1/2016.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2017 зареєстровано випуск акцiй на
суму 150 000 000,00 гривень, про що видане Тимчасове свiдоцтво №96/1/2017-Т. Протягом 28-30 листопада
2017 року акцiонерами Банку проведено оплату за простi iменнi акцiї на загальну суму 100 000 000,00
гривень. До оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi звiт про приватне розмiщення акцiй на суму 100 000
000,00 гривень не зареєстрований i свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 300 000
000,00 гривень не отримано. Спостережною радою Банку вiд 29.05.2018 прийнято рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй, грошовi внески акцiонерам повернутi. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 16.08.2018 реєстрацiю випуску акцiй на суму 150 000 000,00 гривень
скасовано, Тимчасове свiдоцтво вiд 14.09.2017 №96/1/2017-Т анульовано. Опис характеру операцiй Банку
та його основних видiв дiяльностi. Згiдно з Банкiвською лiцензiєю №246, виданою Нацiональним банком
України 15.11.2011, Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 та
Додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5 Банк має право
здiйснювати такi банкiвськi операцiї: 1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; 2.
вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових
коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; 3. розмiщення
залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; 4. надання гарантiй i
поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; 5.
придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); 6. лiзинг; 7.
послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; 8.
випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; 9.
випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 10. надання
консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. 11. iнвестицiй; 12. випуску,
розповсюдження та проведення лотерей; 13. iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 14. емiсiя
власних цiнних паперiв; 15. органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; 16.
здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг); 17. операцiї за
дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: а) з iнструментами грошового ринку; б) з iнструментами, що
базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; в) з фiнансовими ф’ючерсними та опцiонами; 18. депозитарна
дiяльнiсть; 19. дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. 20. операцiї з валютними
цiнностями вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 04.11.2016 №246-5: •
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; • операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками
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(купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв; • операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських договорiв з юридичними особамирезидентами; • ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв
нерезидентiв у грошовiй одиницi України; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та
нерезидентiв) в iноземнiй валютi; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi України; • вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними; • вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; • залучення та розмiщення iноземної валюти на
валютному ринку України; • залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; • торгiвля
iноземною валютою на валютному ринку України; • торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
• торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; • залучення та розмiщення банкiвських
металiв на валютному ринку України. Банк надає банкiвськi послуги фiзичним особам та пiдприємствам
рiзноманiтних галузей, включаючи гiрничодобувну галузь, вуглепереробну промисловiсть, транспортним, а
також торгiвельним та iншим пiдприємствам. Цi послуги включають залучення депозитiв, надання
кредитiв, виплата заробiтної плати, здiйснення платежiв по Українi та за кордон, обмiн валют та iншi
послуги. Високоякiсний банкiвський сервiс, конфiденцiйнiсть та надiйнiсть, атмосфера доброзичливого
дiлового спiлкування допомагають змiцненню довiри з боку клiєнтiв. Про це свiдчить кiлькiсть клiєнтiв: за
станом на 01.10.2018 в Банку обслуговувалося 5 335 клiєнтiв, у т. ч.: 297 юридичних осiб та 5 038 фiзичних
осiб. В умовах дестабiлiзацiї економiчної та полiтичної обстановки на сходi країни, Банк доклав
максимальнi зусилля щодо збереження клiєнтської бази та довiри до Банку. Органами управлiння Банку є: •
Загальнi збори акцiонерiв; • Наглядова рада Банку; • Правлiння Банку. Розподiл повноважень мiж цими
органами управлiння визначенi Статутом (нова редакцiя) Банку, погодженим Нацiональним банком
України 31.08.2018 та зареєстрованим 19.09.2018 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, номер запису 10741050024064527. Правлiння Банку очолює
Голова Правлiння, а членами Правлiння на 01.10.2018 були: Два заступника Голови Правлiння, Начальник
вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками i Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу. Органами контролю
Банку є Ревiзiйна комiсiя та Вiддiл внутрiшнього аудиту. Ревiзiйна комiсiя є органом контролю Банку, що
здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Вiддiл внутрiшнього аудиту Банку є
органом оперативного контролю Наглядової ради Банку. Спецiалiзацiя Банку: Банк позицiонує себе як
унiверсальний. Стратегiчна мета Банку: Зайняти стабiльне положення на ринку банкiвських послуг за
рахунок надання якiсних унiверсальних послуг клiєнтам. Банк з 06.10.2008 є учасником Фонду
гарантування вкладiв фiзичний осiб, реєстрацiйний №208 (Свiдоцтво учасника фонду вiд 22.11.2012 №199).
Iнформацiя щодо змiн в структурi Банку: Спостережною Радою Банку 21.04.2016 (протокол №21/04/2016)
прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №3 у м. Донецьк з
адреси: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, б. 40, на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, лiт. «А».
Спостережною Радою Банку 17.05.2016 (протокол №17/05/2016) прийнято рiшення про змiну
мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №3 у м. Києвi з адреси: м. Київ, вул.
Саксаганського, б. 3, лiт. «А», на адресу: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, б. 11, примiщення 51.
Спостережною Радою Банку 22.12.2016 (протокол №22/12/2016) прийнято рiшення про змiну
мiсцезнаходження вiддiлення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №3 у м. Києвi з адреси: м. Київ, бульвар
Шевченка Тараса, б. 11, примiщення 51, на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, лiт. «А». Вiддiлення
перейменовано у Центральне вiддiлення ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" у м. Києвi. Наглядовою радою Банку
01.08.2018 (протокол № 01/08/2018) прийнято рiшення про вiдкриття нового вiддiлення Банку у м.Харковi.
Чинна на дату складання звiтностi органiзацiйна структура Банку визначена рiшенням Наглядової ради вiд
01.08.2018 (протокол №01/08/2018). У звiтному перiодi не вiдбувалося припинення (лiквiдацiя) окремих
видiв банкiвських операцiй. Частка керiвництва в акцiях Банку: за станом на 01.10.2018 частка керiвництва
у Статутному капiталi Банку вiдсутня. Власники iстотної участi в Банку: Станом на 01.10.2018 iстотною
участю в Банку володiють наступнi акцiонери: 1. Орлова Ольга Олександрiвна – 49,9225%; 2. Орлов
Володимир Олександрович – 27,0635%; 3. Орлова Наталiя Вiкторiвна – 21,8885%. Частка в статутному
капiталi iноземних iнвесторiв (компанiї i країни) та їх частка в статутному капiталi (заповнюється банками
з iноземним капiталом): iноземнi iнвестори не мають часток в Статутному капiталi Банку. Фiнансова
звiтнiсть Банку складається на основi даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог МСФЗ,
включає суттєву, своєчасну та достовiрну iнформацiю, яка сприяє прийняттю правильних економiчних
рiшень шляхом оцiнки минулих, теперiшнiх та майбутнiх подiй. Метою складання фiнансової звiтностi є
надання повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан i дiяльнiсть Банку користувачам для прийняття
економiчних рiшень. Зведення фiнансової звiтностi Банку передбачає послiдовне об’єднання вiдповiдних
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статей фiнансових звiтiв Головного офiсу Банку та його вiддiлень. При зведеннi звiтностi виконується
перевiрка тотожностi вiдповiдних рахункiв 3, 6, 7 та 9 класiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв
України. Контроль за дотриманням обов’язкових економiчних нормативiв, вiдкритої валютної позицiї, а
також контроль за дотриманням норм обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку здiйснюється
щоденно за даними зведеного балансу Банку. Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є 9
мiсяцiв 2018 року. Рiчна звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ та вимог Iнструкцiї про порядок складання
та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 24.10.2011 №373. Промiжна фiнансова звiтнiсть Банку за III квартал 2018 рiк 25.10.2018
затверджена до випуску Правлiнням Банку (протокол №25/10/2018).
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть. Макроекономiчне
середовище. Зовнiшнi умови та показники розвитку. За першi 9 мiсяцiв 2018 року спостерiгалось зростання
Валового внутрiшнього продукту. Як i у 2017 роцi, основним рушiєм зростання реального ВВП був
внутрiшнiй попит, як споживчий, так i iнвестицiйний. Стiйке зростання споживчого попиту
пiдтримувалося збiльшенням доходiв населення – заробiтної плати, пенсiйних виплат, грошових переказiв.
Разом з тим, зростання зарплат та змiни до пенсiйного законодавства посилили стимули до офiцiйної
зайнятостi, про що свiдчить зростання економiчно активного та зайнятого населення, кiлькостi штатних
працiвникiв i зниження рiвня безробiття. Прискорення зростання реального ВВП у I кварталi 2018 року
було найбiльшою мiрою зумовлене зростанням торгiвлi, що пояснюється як високим споживчим попитом,
так i пожвавленням у промисловостi. Останнє було зокрема зумовлено збiльшенням обсягiв виробництва у
добувнiй промисловостi, металургiї та енергетичному секторi, яке вiдбулося у тому числi пiд впливом
ефекту бази порiвняння – припинення торгiвлi з НКТ та захоплення пiдприємств на тих територiях у
минулому роцi, вiд чого найбiльше постраждали саме цi види дiяльностi. У вереснi 2018 року свiтова
цiнова кон’юнктура для українських експортерiв погiршилася внаслiдок зниження цiн на сталь на окремих
регiональних ринках, зерновi та соняшникову олiю. Натомiсть суттєво зросли цiни на нафту. На свiтових
ринках сталi цiни змiнювалися рiзноспрямовано пiд впливом протекцiонiстських заходiв, якi призвели до
послаблення попиту на європейському та близькосхiдному ринках та зумовили активiзацiю китайських
урядових програм. Цiни на сталь на китайському ринку майже не змiнилися. Натомiсть цiни на ринках
Європи, Близького Сходу та СНД знижувалися в умовах стабiльних обсягiв виробництва на тлi слабкого
попиту. Свiтовi цiни на зерновi з початку вересня знижувалися через надходження на ринок зернових
нового врожаю. Зокрема, збiр урожаю кукурудзи в США вiдбувається прискореними темпами i перевищує
середньорiчнi темпи за останнi 5 рокiв. Крiм того, наростила експортнi поставки кукурудзи Бразилiя.
Натомiсть пiсля корекцiї в серпнi – початку вересня цiни на пшеницю були пiдтриманi слабкими даними
щодо врожайностi та експорту ЄС. Так експорт м’якої пшеницi ЄС з початку 2018/2019 МР станом на 24
вересня менший майже на 30% р/р. Свiтовi цiни на соняшникову олiю продовжили падiння на тлi значних
обсягiв очiкуваного врожаю та стрiмкого падiння цiн на сумiжнi олiйнi. Так цiни на американську сою
iстотно знизилися через рекордний урожай у США та очiкування щодо введення Китаєм зворотних мит на
американськi товари, у тому числi сою (мита запроваджено Китаєм наприкiнцi вересня). У результатi, за
липень – середину вересня 2018 року суттєво збiльшився експорт американських соєвих бобiв до ЄС (їх
частка зросла до 52% загального iмпорту ЄС цiєї культури, тодi як у аналогiчний перiод минулого року
вона становила лише 25%). Протягом вересня свiтовi цiни на нафту зростали, а цiни на нафту Brent
наприкiнцi мiсяця перетнули “психологiчний рiвень” у 80 дол./бар. Вагомим чинником зростання цiн на
нафту було посилення побоювань з приводу виникнення дефiциту на ринку пiсля введення в дiю санкцiй
США щодо Iрану на початку листопада. Його причиною стало рiшення ОПЕК+ за результатами засiдання
мiнiстрiв про дотримання умов угоди, досягнутої в червнi, та вiдсутнiсть необхiдностi додаткового
нарощення обсягiв нафти. Додатковим фактором стало зниження комерцiйних запасiв нафти в США до
мiнiмуму з початку 2015 року попри подальше нарощення обсягiв виробництва у США. Середня
номiнальна заробiтна плата штатного працiвника пiдприємств, установ та органiзацiй України у серпнi
2018 року склала 8977 грн, збiльшившись порiвняно з серпнем минулого року на 26,2%, повiдомляє
Державна служба статистики України. За даними статистичного вiдомства, реальна зарплата (з
урахуванням iнфляцiї) в серпнi 2018 року до серпня 2017 року зросла на 15,7%. У вереснi 2018 року
споживча iнфляцiя майже не змiнилась i становила 8,9% р/р (9,0% р/р у серпнi), перевищивши верхню
межу цiльового дiапазону (+6,5% +/- 2 в.п. на кiнець III кварталу 2018 року). У мiсячному вимiрi цiни
зросли на 1.9%, що значною мiрою зумовлено сезонними чинниками. Про це свiдчать данi, опублiкованi
Державною службою статистики. Iнфляцiя у рiчному вимiрi у вереснi була вищою нiж прогноз (8,3%) за
рахунок базової компоненти та цiн на паливо. Базова iнфляцiя у вереснi лишилась на рiвнi попереднього
мiсяця (8,7% р/р). Очiкуване уповiльнення стримувалося послабленням обмiнного курсу гривнi в останнi
кiлька мiсяцiв. Це стимулювало прискорення зростання цiн на непродовольчi товари, що переважно
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iмпортуються (холодильники, пральнi машини, автомобiлi, кухонний посуд, лiки, газети та книжки тощо).
Темпи подорожчання продуктiв харчування з високим ступенем обробки залишилися незмiнними. Так,
хоча прискорилося зростання цiн на товари зi значною часткою iмпорту (шоколад, кава, чай, макароннi
вироби тощо), уповiльнилось зростання цiн на м’яснi та молочнi продукти завдяки нижчим темпам
зростання цiн на сировину, на тлi розширення її пропозицiї та зниження свiтових цiн. Темпи зростання цiн
на послуги у вереснi знизилися. Подальший тиск з боку збiльшення витрат, зокрема, на оплату працi, та з
боку споживчого попиту призвели до прискорення зростання вартостi послуг закладiв по особистому
догляду, вiдпочинку, з надання туристичних, медичних послуг тощо. Водночас тривало сповiльнення
зростання вартостi послуг закладiв громадського харчування, передусiм завдяки зниженню темпiв
зростання цiн на продукти харчування. Iнфляцiйний тиск залишається високим попри послаблення
продовольчої iнфляцiї. Високi темпи зростання цiн пiдтримуються стiйким внутрiшнiм попитом, швидким
зростанням заробiтних плат та рiзким подорожчанням нафти на свiтових ринках. Правлiння Нацiонального
банку України прийняло рiшення пiдвищити облiкову ставку до 18% рiчних iз 07 вересня 2018 року. Попри
впевнене зниження iнфляцiї з початку року, реалiзацiя низки ризикiв може в подальшому стати на завадi
цiй тенденцiї. Проведення бiльш жорсткої монетарної полiтики дозволить нiвелювати вплив цих ризикiв i
повернути iнфляцiю в межi цiльового дiапазону в кiнцi 2019 року та досягти середньострокової цiлi 5% у
2020 роцi. Вiдбувається суттєве посилення зовнiшнiх ризикiв, якi можуть завадити зниженню iнфляцiї до
цiльового рiвня. Насамперед, мова йде про посилення тиску на валюти країн, що розвиваються, внаслiдок
подальшого вiдпливу капiталу. Це може ускладнити доступ українських позичальникiв до мiжнародних
фiнансових ринкiв i позначитися на конкурентоспроможностi продукцiї українського експорту. Також
зростають ризики погiршення кон’юнктури на свiтових товарних ринках через ескалацiю
широкомасштабних торговельних конфлiктiв. Першi ознаки реалiзацiї цього ризику вже демонструють
свiтовi ринки сталi та нафти. Крiм того, актуальними залишаються i внутрiшнi ризики. Внаслiдок
зростання волатильностi обмiнного курсу гривнi та наближення наступного року подвiйних виборiв в
Українi можливе погiршення iнфляцiйних очiкувань. Також на завадi зниженню iнфляцiї, вiдповiдно до
прогнозу Нацiонального банку, може стати бiльш суттєве зростання внутрiшнього попиту через значнi
темпи пiдвищення заробiтних плат. У випадку реалiзацiї проiнфляцiйних ризикiв Нацiональний банк може
вдатися до пiдвищення облiкової ставки до рiвня, необхiдного для забезпечення зниження iнфляцiї до
встановлених цiлей на прийнятному часовому горизонтi. Зовнiшня торгiвля та платiжний баланс. У сiчнi –
серпнi 2018 року дефiцит поточного рахунку становив 2.1 млрд дол. Його збiльшення порiвняно з
вiдповiдним перiодом минулого року (0.8 млрд дол.) передусiм пов‘язане iз збiльшенням дефiциту торгiвлi
товарами. Експорт товарiв у сiчнi-серпнi 2018 року збiльшився на 11.6% р/р завдяки сприятливiй цiновiй
кон’юнктурi та ефекту низької бази порiвняння вiд припинення торгiвлi з НКТ на початку минулого року.
Водночас через нижчий врожай минулого року порiвняно з попереднiм та проведення ремонтних робiт на
пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу темпи зростання експорту були доволi стриманими.
Iмпорт товарiв зростав швидше порiвняно з експортом (15.3% р/р) насамперед через стiйке зростання
внутрiшнього попиту. Водночас збiльшення дефiциту торгiвлi товарами було частково компенсовано
подальшим зростанням грошових переказiв (на 23% р/р). У серпнi порiвняно з липнем дефiцит поточного
рахунку зменшився (до 0.6 млрд дол.) завдяки скороченню дефiциту торгiвлi товарами. Це насамперед
зумовлено iстотним зниженням темпiв зростання iмпорту товарiв, яке було бiльш суттєвим порiвняно з
уповiльненням зростання експорту. Зростання експорту товарiв у серпнi сповiльнилося до 10.5% р/р (з
12.7% р/р у липнi) насамперед через зменшення фiзичних обсягiв поставок чорних металiв (на 6.4% р/р),
зумовлене скороченням металургiйного виробництва порiвняно з попереднiм мiсяцем внаслiдок планових
ремонтiв на окремих комбiнатах. Додатковим фактором залишалися ускладнення вантажних перевезень у
Азовському морi. Як результат, зростання вартiсних обсягiв експорту металургiйної продукцiї
сповiльнилося (до 11.2% р/р). Крiм того, знизилися темпи зростання обсягiв експорту хiмiчної продукцiї
(до 7.3% р/р) значною мiрою через збiльшення бази порiвняння. Сприятливi показники в рослинництвi та
високi свiтовi цiни на пшеницю пiдтримали зростання експорту. Так високими темпами зростав експорт
олiйних культур (24% р/р). Бiльш раннiй початок збирання соняшника сприяв сповiльненню падiння
експорту соняшникової олiї (до 7.9% р/р) та вiдновленню зростання експорту соняшникового шроту (9.3%
р/р). Завдяки високим свiтовим цiнам на пшеницю прискорилося зростання експорту зернових (до 9.4%
р/р) попри нижчий урожай пшеницi та ячменю поточного року. Водночас зростання експорту курятини
сповiльнилося (до 26.2% р/р) передусiм через зниження експортних цiн. Це спричинило незначне
сповiльнення зростання експорту продовольчих товарiв в цiлому (до 6.5% р/р), але за вартiсними
показниками експорт продовольчих товарiв сягнув рекордних для серпня обсягiв (1.6 млрд дол.). Значними
темпами тривало зростання вартiсних обсягiв експорту залiзних руд (31.5% р/р), а також вiдновилося
зростання експорту продукцiї машинобудування (12.1% р/р), у тому числi завдяки збiльшенню поставок
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турбореактивних двигунiв (у 1.9 раза р/р), зокрема до окремих країн Азiї. Зростання iмпорту товарiв у
серпнi також iстотно сповiльнилося (до 17.4% р/р з 25.3% р/р у липнi) насамперед за рахунок енергоносiїв
та продукцiї хiмiчної промисловостi. Так фiзичнi обсяги iмпорту вугiлля скоротилися на 18.3% р/р, у тому
числi завдяки переорiєнтацiї окремих енергогенеруючих компанiй на використання українського газового
вугiлля. Фiзичнi обсяги iмпорту нафтопродуктiв зменшилися на 9.2% р/р, що серед iнших причин може
бути зумовлено скороченням поставок з Бiлорусi через проведення планового ремонту на одному з
бiлоруських НПЗ. У результатi, сповiльнилося зростання вартiсних обсягiв енерегетичного iмпорту в
цiлому (до 19.9% р/р з 32.6% р/р у липнi), незважаючи на подальше зростання свiтових цiн на
енергоресурси та збiльшення фiзичних обсягiв закупiвель природного газу (на 11.4% р/р). Зростання
iмпорту продукцiї хiмiчної промисловостi сповiльнилося (до 5.0% р/р) за рахунок скорочення закупiвель
фармацевтичної продукцiї. Це зокрема може бути зумовлено зниженням державних видаткiв на закупiвлю
лiкiв у серпнi на тлi високої бази порiвняння минулого року та значних обсягiв цих витрат у попереднi
мiсяцi. Водночас збереження високого внутрiшнього попиту пiдтримувало високi рiчнi темпи зростання
iмпорту неенергетичних товарiв. Зокрема прискорилося зростання iмпорту продукцiї машинобудування (до
20.5% р/р) за рахунок рекордних обсягiв закупiвель вживаних автомобiлiв та подальшого нарощення
iмпорту нових автомобiлiв. Iстотно збiльшилися фiзичнi обсяги закупiвель окремих промислових (одяг,
взуття тощо) та продовольчих товарiв (зокрема фруктiв). Також зросли закупiвлi металургiйної продукцiї
(на 31.6% р/р), що серед iнших причин може бути зумовлено модернiзацiєю окремих пiдприємств. Дефiцит
поточного рахунку як у серпнi, так i за пiдсумками сiчня – серпня був повнiстю компенсований чистими
надходженнями за фiнансовим рахунком (0.6 млрд дол. та 2.2 млрд дол. вiдповiдно). На вiдмiну вiд
попереднiх мiсяцiв, у серпнi надходження були забезпеченi переважно державним сектором завдяки
розмiщенню 6-мiсячних дисконтних ОЗДП. Натомiсть зовнiшня позицiя приватного сектору практично не
змiнилася. Чистi зобов'язання сектору загального державного управлiння зросли на 0.6 млрд дол. У
приватному секторi зростання чистих зовнiшнiх активiв банкiв (на 0.4 млрд дол. США) було компенсовано
подальшим зростанням чистої заборгованостi за торговими та довгостроковими кредитами (по 0.2 млрд
дол. США). Серед iнших статей, приплив ПII в серпнi становив 176 млн дол. До реального сектору у формi
iнвестицiй в акцiонерний капiтал було спрямовано 40%. Загалом за вiсiм мiсяцiв 2018 року ПII в Україну
становили 1.4 млрд дол., що на 27.3% менше порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року (обсяг
операцiй з переоформлення банками боргу в статутний капiтал залишився практично незмiнним та
становив 0.4 млрд дол.). Хоча в цiлому платiжний баланс було зведено з незначним профiцитом (27 млн
дол. у серпнi та 164 млн дол. у сiчнi – серпнi), мiжнароднi резерви станом на кiнець серпня зменшилися до
17.2 млрд дол. США, або 2.9 мiсяця iмпорту майбутнього перiоду, через виплати кредитiв на користь МВФ.
Рахунок поточних операцiй Основним драйвером експорту у 2018 роцi залишалися високi свiтовi цiни на
експортнi товари. Водночас у квiтнi-травнi пiдтримку цiновому фактору надали й фiзичнi обсяги, що
частково зумовлено ефектом низької бази порiвняння минулого року, спричиненого припиненням торгiвлi
з НКТ. У результатi у квiтнi-травнi зростання експорту товарiв прискорилося порiвняно з I кварталом до
16.5% р/р. У поточному роцi на лiдируючi позицiї вийшла металургiя. Так вартiснi обсяги експорту її
продукцiї у квiтнi-травнi збiльшилися на 45.4% р/р, з яких близько половини було забезпечено фiзичними
обсягами. Основними ринками збуту металопродукцiї залишалися країни ЄС, насамперед Iталiя, водночас
на тлi активiзацiї будiвельної дiяльностi iстотно збiльшилися поставки прокату до окремих країн Азiї,
зокрема Туреччини та Iндiї. Також сприятлива зовнiшньоекономiчна кон’юнктура зумовила вiдновлення
зростання обсягiв експорту продовольчих товарiв (на 2.5% р/р у квiтнi-травнi порiвняно з падiнням на 4.7%
р/р у I кварталi). Зокрема iстотне зростання свiтових цiн на пшеницю та кукурудзу компенсувало
скорочення фiзичних обсягiв поставок унаслiдок нижчого порiвняно з минулим роком урожаю цих
культур. Дещо сповiльнилося зростання експорту м’ясо- та молокопродуктiв, однак їх середньомiсячнi
вартiснi обсяги залишалися на рiвнi початку року. У результатi певної переорiєнтацiї поставок
продовольчих товарiв та продукцiї металургiї iстотно зросла роль країн Азiї в українському експортi – їх
частка у квiтнi-травнi збiльшилася до 34.2% (з 29.4% у вiдповiдному перiодi минулого року) та майже
дорiвнювала частцi країн Європи, яка, незважаючи на подальше нарощування експорту туди, знизилася до
34.5% (з 36.2% вiдповiдно). Сповiльнення зростання експорту до країн Європи вiдбулося за рахунок
зернових культур та соняшникової олiї. Також зменшився експорт товарiв до Росiї через майже повне
припинення поставок двигунiв з серпня минулого року, як наслiдок її частка зменшилася до 7.5%.
Географiя iмпорту товарiв була бiльш стабiльною – останнi чотири роки головним партнером України
залишаються країни Європи (40.5%). Другим за важливiстю (26% в iмпортi товарiв) постачальником були
країни СНД переважно за рахунок енергоносiїв (вугiлля та нафтопродукти), тодi як у країнах Азiї (21%) в
основному закуповувалася продукцiя хiмiчної промисловостi та машинобудування. У 2018 роцi зростання
iмпорту товарiв драйвилося неенергетичною складовою як iнвестицiйного, так i споживчого призначення.
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Водночас саме збiльшення щомiсячних обсягiв iмпорту енергоносiїв у квiтнi-травнi порiвняно з I
кварталом мало найбiльший внесок у прискорення зростання iмпорту товарiв у квiтнi-травнi до 16.9% р/р.
Стабiльний внутрiшнiй споживчий попит зумовлював збереження високих темпiв зростання закупiвель
продовольчих товарiв (23.7% р/р у квiтнi-травнi) та промислових виробiв (15.6% р/р). Нарощування
iмпорту машинобудiвної продукцiї (зростання прискорилося до 19.6% р/р з 15.2% р/р у I кварталi) свiдчило
про подальше зростання iнвестицiйного попиту. Серед продукцiї машинобудування найвищими темпами
зростали закупiвлi капiтального обладнання (промислове обладнання, насоси, запчастини тощо) та
продукцiї споживчого призначення (комп’ютери, мобiльнi телефони, пилососи, бойлери). Проте iмпорт
продукцiї машинобудування сiльськогосподарського призначення i далi скорочувався (-13% р/р), що, серед
iнших причин, може бути зумовлено запровадженням урядом програми часткової компенсацiї вартостi
сiльськогосподарської технiки та обладнання вiтчизняного виробництва. Активiзацiя закачування газу
пiсля мiнiмальних його обсягiв у I кварталi призвела до вiдновлення зростання iмпорту енергоносiїв у
квiтнi-травнi (на 11.4% р/р). Так пiсля скорочення фiзичних обсягiв iмпорту природного газу на 62% р/р у I
кварталi, у квiтнi-травнi зниження становило лише 18% р/р. Додатковим чинником зростання
енергетичного iмпорту був цiновий фактор. Так при майже незмiнних фiзичних обсягах закупiвель
нафтопродуктiв їх вартiснi обсяги у квiтнi-травнi збiльшилися на 28.9% р/р, а при зменшеннi обсягiв
закачування газу вартiснi обсяги його iмпорту залишилися на рiвнi минулого року. Також у квiтнi-травнi
збiльшилися фiзичнi обсяги закупiвель вугiлля (24% р/р). Характерною особливiстю iмпорту вугiлля 2018
року є нарощування закупiвель коксiвного вугiлля, що зумовлено налагодженням безперебiйної роботи
Авдiївського КХЗ наприкiнцi минулого року. Однак через зниження свiтових цiн та подальшого
збiльшення частки бiльш дешевого коксiвного вугiлля походженням iз Росiї вартiснi обсяги iмпорту
вугiлля збiльшилися помiрно (лише на 4.6% р/р). Також у результатi вiдновлення внутрiшнього
виробництва рiзко зменшився iмпорт коксу. Сальдо торгiвлi послугами традицiйно демонструвало
профiцит (0.2 млрд дол. у квiтнi-травнi), водночас у її структурi вiдбулися незначнi змiни. В експортi
послуг, який зрiс на 11.5% р/р у квiтнi-травнi, дедалi бiльшого значення набувають послуги з переробки
давальницької сировини та послуги авiацiйного транспорту. Так вiдкриття нових виробничих потужностей
iз переробки давальницької сировини в попереднi перiоди сприяло прискоренню зростання обсягу
експорту цих послуг (до 16.4% р/р), а їх частка в загальному експортi послуг збiльшилася до 13%.
Стабiльно високi темпи зростання демонструють надходження грошових переказiв (24.4% р/р у квiтнiтравнi), що зумовлено насамперед подальшим збiльшенням кiлькостi трудових мiгрантiв. Другий рiк
поспiль близько третини грошових переказiв надходить з Польщi, а попри подальше скорочення на
другому мiсцi залишається Росiя (11.5% у I кварталi 2018 року). Покращення економiчного стану країн
призначення для українських мiгрантiв призвело до зростання обсягу переказiв. Таким чином iстотно
зросли надходження за рахунком первинних та вторинних доходiв. Хоча зросли й виплати за рахунком
первинних доходiв через збiльшення виплат дивiдендiв29, профiцит рахунку первинних та вторинних
доходiв у квiтнi-травнi порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року вiдчутно збiльшився, що дало
змогу компенсувати розширення дефiциту торговельного балансу за вiдповiдний перiод. Фiнансовий
рахунок У 2018 роцi зберiгається приплив капiталу за фiнансовим рахунком, у квiтнi-травнi чистi
надходження збiльшилися до 0.4 млрд дол. На вiдмiну вiд 2017 року вони були забезпеченi виключно
приватним сектором – за рахунок як банкiв, так i реального сектору. Збiльшення чистих зовнiшнiх
зобов’язань банкiвського сектору вiдбулося через надходження ПII30 та скорочення їх активiв унаслiдок
придбання ними ОВДП, номiнованих в iноземнiй валютi. Чистi надходження до реального сектору (0.5
млрд дол.) були забезпеченi успiшним розмiщенням одним iз провiдних українських мобiльних операторiв
єврооблiгацiй на 111 млн дол., зростанням чистої заборгованостi за торговими кредитами (0.3 млрд дол.) та
припливом ПII. Водночас загальний приплив ПII залишився порiвняно незначним та становив 0.3 млрд
дол. Як i в попередньому кварталi, левова частка ПII була спрямована до реального сектору у формi
акцiонерного капiталу. Надходження ПII до банкiвського сектору в результатi операцiй iз переоформлення
боргу в статутний капiтал становили 85 млн дол. (29% вiд загального обсягу). Приплив боргового капiталу
до приватного сектору (0.3 млрд дол.) вiдображав як зростання чистої заборгованостi реального сектору за
торговими кредитами (0.3 млрд дол), так i чистi залучення за єврооблiгацiями (на 0.1 млрд дол). Вплив
державного сектору на динамiку фiнансового рахунку дещо зменшився. Погiршення свiтових фiнансових
умов для країн, що розвиваються, на тлi подальшого змiцнення обмiнного курсу гривнi зумовило певне
зниження зацiкавленостi зовнiшнiх iнвесторiв. Так пiсля стрiмкого зростання в першому кварталi цього
року портфель гривневих ОВДП, що перебувають у власностi нерезидентiв, почав знижуватися.
Додатковим фактором скорочення зовнiшнiх зобов’язань державного сектору були виплати за
довгостроковими кредитами. Отже, на вiдмiну вiд попереднiх перiодiв, чистi зовнiшнi зобов’язання
державного сектору у квiтнi-травнi скоротилися (на 0.3 млрд дол.). За попереднiми даними, станом на 1
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жовтня 2018 року мiжнароднi резерви України становили 16 637,6 млн дол. США (в еквiвалентi).
Скорочення резервiв у мiсячному вимiрi становило майже 3,5%. На змiну обсягу мiжнародних резервiв у
вереснi впливали: ? По-перше, операцiї Уряду. Так, платежi з обслуговування та погашення державного та
гарантованого державою боргу в iноземнiй валютi у вереснi становили 711,2 млн дол. США (в еквiвалентi).
З них 562,3 млн дол. США становили витрати на обслуговування за облiгацiями зовнiшньої державної
позики та 103,2 млн дол. США – обслуговування та погашення за облiгацiями внутрiшньої державної
позики (ОВДП). При цьому, за попереднiй мiсяць надходження вiд розмiщення ОВДП становили 48,6 млн
дол. США (в еквiвалентi). ? По-друге, iнтервенцiї Нацiонального банку України. У вереснi Нацiональний
банк продав на мiжбанкiвському валютному ринку 74,2 млн дол. США для згладжування надмiрних
коливань. З них 34,1 млн дол. США було продано через iнтервенцiї за вибором найкращої цiни та 40,1 млн
дол. США через аукцiон. Водночас у минулому мiсяцi Нацiональний банк купив на мiжбанкiвському
валютному ринку 127,1 млн дол. США через iнтервенцiї за вибором найкращої цiни. ? По-третє,
збiльшення вартостi фiнансових iнструментiв (змiна ринкової вартостi, курсу гривнi до iноземних валют) у
сумi 13,5 млн дол. США (в еквiвалентi). Загалом станом на 1 жовтня 2018 року, обсяг мiжнародних
резервiв покриває 2,8 мiсяця майбутнього iмпорту i є достатнiм для виконання зобов’язань України та
поточних операцiй Уряду i Нацiонального банку. Виконання Державного бюджету України У серпнi
державний бюджет виконано зi значним профiцитом (25.2 млрд грн) насамперед через стрiмке
сповiльнення зростання видаткiв. Такий профiцит зумовив набуття кумулятивним сальдо додатного
значення – 11.8 млрд грн. Видатки державного бюджету в серпнi були на 0.4% вищими, нiж рiк тому (у
липнi 2018 року – на 23.7% р/р). Стрiмке сповiльнення їх зростання передусiм пов‘язане iз суттєвим
скороченням витрат на поточнi трансферти та обслуговування боргу. Очiкуване скорочення перших
пов'язано з рiзким зменшенням цiльових видаткiв, спрямованих мiсцевим бюджетам на надання пiльг та
субсидiй населенню, других – за рахунок внутрiшньої складової боргу. Також уповiльнилося зростання
витрат на товари та послуги, а також капiтальнi видатки. При цьому надалi високими темпами зростали
витрати на оплату працi. В цiлому за пiдсумками 8 мiсяцiв 2018 року надходження до Державного бюджету
України становили 607 563,2 млн.грн., що складає 66,2% розмiру рiчних надходжень. Видатки за 8 мiсяцiв
профiнансованi на 595 212,0 млн.грн. (60,0% вiд рiчної суми). Основнi тенденцiї розвитку банкiвського
сектору України. У II кварталi банки зосередилися на роботi з населенням – збереглися високi темпи
припливу депозитiв та кредитування фiзичних осiб. Корпоративнi кредити зазнали сезонного скорочення
через погашення позик великими держпiдприємствами та коротких кредитiв приватним бiзнесом. У III
кварталi очiкується сезонне вiдновлення кредитування бiзнесу. Банкiвський сектор отримав помiрний
збиток у II кварталi через значне доформування резервiв банком iз росiйським державним капiталом, але за
пiдсумками пiврiччя сектор прибутковий. Структура сектору. На 1 серпня на ринку працювало 82 банки.
Вiд початку 2018 року їхня кiлькiсть не змiнилася. Два з них отримали згоду НБУ на вiдмову вiд
банкiвської дiяльностi та перетворення на фiнансовi компанiї. Ще два – погодили приєднання до iнших.
Пiсля реалiзацiї зазначених намiрiв кiлькiсть банкiв в Українi скоротиться до 78. Концентрацiя сектору в
цiлому не змiнилася, на найбiльшi 20 банкiв припадає 90.7% чистих активiв. Держбанки домiнують на
ринку, їхня частка у чистих активах та депозитах населення становить 55.1% та 63.5% вiдповiдно. Активи.
Чистi та загальнi активи сектору за II квартал майже не змiнилися (+0.3% та +0.7% вiдповiдно)1. Головна
складова, що скоротилася – чистi кредити суб’єктам господарювання (на 16.6 млрд грн або -3.8%).
Причина – сезонне погашення кредитiв окремими держмонополiями держбанкам, а також тютюновими та
аграрними компанiями iноземним. Окрiм цього, два банки (державний та з росiйським капiталом)
доформували резерви за знецiненими кредитами. Вiдтак показник покриття резервами непрацюючих
кредитiв збiльшився на 3.0 в.п. до 86.6%. Банки продовжили кредитувати населення. Протягом II кварталу
чистi гривневi кредити фiзичним особам зросли на 7.4%, або на 39.2% р/р1. Завдяки цьому статистично
покращилася якiсть кредитного портфеля, частка непрацюючих кредитiв на кiнець червня становила 55.7%
проти 56.4% на початок квiтня. Частка ОВДП в портфелях банкiв зросла на 1.5. в.п. через те, що один з
державних банкiв пiсля переходу на МСФЗ 9 об’єднав деривативи (пов’язанi iз цiнними паперами,
iндексованими у валютi) з базовими iнструментом ОВДП Фондування. У II кварталi темпи припливу
гривневих коштiв населення збереглися високими: +8.7% кв./кв. та +21.4% р/р. Понад двi третини нових
гривневих депозитiв було залучено на термiн до 6 мiсяцiв. Натомiсть вклади в iноземнiй валютi
скоротилися на 0.4% за квартал, доларизацiя коштiв зменшилася на 2.5 в.п. до 46.4%. Пiсля сезонного
вiдпливу на початку року кошти бiзнесу поверталися до банкiв: +0,9% у гривнi, +4,2% у iноземнiй валютi в
доларовому еквiвалентi протягом кварталу. Два банки з росiйським державним капiталом конвертували в
капiтал мiжбанкiвськi кредити, тому частка коштiв МФО та мiжбанкiвських позик у фондуваннi сектору
скоротилася на 1.1 в.п. до 12.9%. Частка коштiв НБУ знизилася до 0.9%. Процентнi ставки. У першому
пiврiччi тривав цикл пiдвищення ключової ставки НБУ (сукупно +2.5 в.п. до 17%). Вiдтак не було
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передумов для дальшого зниження вiдсоткових ставок за гривневими депозитами. Середня вартiсть вкладiв
населення в нацiональнiй валютi перебувають в межах 14 – 16% рiчних, в iноземнiй валютi – 3-6% рiчних.
Вiдсоток за кредитами для бiзнесу та фiзичних осiб протягом року iстотно не змiнився та становить
близько 30% за кредитами фiзичних осiб та 15-20% - за кредитами юридичних осiб в нацiональнiй валютi
та 6-9% - в iноземнiй. Подальше зниження вартостi кредитiв ускладнене, по-перше, прогнозованим
двозначним рiвнем iнфляцiї у 2018 роцi, по-друге, вартiстю ресурсiв у банкiвськiй системi України, а потретє, високою часткою проблемної заборгованостi у кредитному портфелi банкiв (непрацюючi кредити
становлять близько 55% усього кредитного портфелю банкiв). Також на проведення кредитних операцiй
впливають очiкування полiтичних процесiв в Українi у 2019 роцi (президентськi та парламентськi вибори).
Також на протязi 2018 року Нацiональний банк України чотири рази пiдвищував облiкову ставку – з 14,5%
до 17,5%. Останнiй раз – 13 липня 2018 року. Фiнансовi результати та капiтал. У II кварталi сектор отримав
збиток 0.4 млрд грн здебiльшого через значнi вiдрахування до резервiв великого банку (операцiйно
прибуткового). У цiлому за I пiврiччя сектор заробив 8.3 млрд грн прибутку. За пiдсумками 8 мiсяцiв 2018
року загальнi доходи склали 128,4 млрд.грн., витрати – 114,7 млрд.грн. Чистий прибуток банкiвського
сектору становив 13,7 млрд.грн. Перспективи та ризики. У IV кварталi збережеться помiрний приплив
депозитiв та деяке зростання кредитiв населенню, також очiкується сезонне зростання кредитування
бiзнесу. Згiдно з результатами опитування про умови кредитування, бiльшiсть банкiв очiкують приросту
портфелiв у обох сегментах. Значних вiдрахувань до резервiв у II пiврiччi не очiкується, сектор має бути
прибутковим за пiдсумками року. Негативним фактором, що стримуватиме кредитування юридичних осiб
та довгострокове кредитування фiзичних осiб, є полiтичнi ризики наступного року в Українi. Але в цiлому
на сьогоднi банкiвський сектор вiдносно стiйкий до зовнiшнiх шокiв, а тому вiдносно стабiльно
працюватиме за будь-якого ймовiрного макроекономiчного та полiтичного сценарiю.

3

Примiтка 3. Основи подання промiжної фiнансової звiтностi. Промiжну фiнансову звiтнiсть складено
згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України (надалi – НБУ) вiд 24.10.2011 №373,
постанови Правлiння НБУ вiд 29.12.2015 №965 «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо порядку
складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв України», Облiкової полiтики Банку та на пiдставi даних
бухгалтерського облiку Банку за II квартал 2018 року. Промiжну фiнансову звiтнiсть складено згiдно з
вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ), випущеною Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – МСБО) та тлумачень Мiжнародного комiтету з
тлумачення мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – КТМФЗ). Принципи пiдготовки
фiнансової звiтностi вимагають вiд керiвництва Банку використовувати оцiнки i припущення, якi можуть
вплинути на врахованi суми активiв i зобов’язань, розкриття умовних активiв i зобов’язань на дату
фiнансової звiтностi, а також врахованi суми прибутку за звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення
ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Дiйснi результати можуть
вiдрiзнятися вiд вищевказаних оцiнок та припущень. Найбiльш важливi оцiнки та припущення стосуються
зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi. Банк регулярно проводить аналiз кредитiв
та дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк
використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник
зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв.
Банк аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що
вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками або змiну державних чи
мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами
кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє професiйне
судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi
для вiдображення поточних обставин. За результатами проведеного аналiзу кредитних, депозитних
портфелiв можливi обсяги ретроспективного коригування оцiненi як несуттєвi, а саме: - надання
кредитiв/залучення депозитiв здiйснювалось Банком на ринкових умовах за ринковими ставками, тому при
визначеннi справедливої вартостi коригування до цiєї статтi не застосовувались; - балансова вартiсть
короткострокових фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань дорiвнює справедливiй вартостi. Таке
припущення застосовується також до коштiв на вимогу. Справедлива вартiсть довгострокових iнструментiв
несуттєво вiдрiзняється вiд балансової (згiдно з Облiковою полiтикою Банк не застосовував ефективну
ставку вiдсотка тiльки до фiнансових iнструментiв зi строком користування до одного року, а також, якщо
рiвень вiдхилення ефективної ставки вiдсотка за фiнансовими iнструментами вiд номiнальної процентної
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ставки був несуттєвим за критерiями, визначеними Облiковою полiтикою Банку. Керiвництву Банку не
вiдома iнформацiя про факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi управлiнського персоналу, якi б
вплинули на дiяльнiсть Банку i внутрiшнiй контроль та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть.
Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру: гривня, округлена до тисяч. Операцiї в iноземнiй
валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в гривнях з її
перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення операцiї.

4

Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок Назва статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1
2 3 4 1. Готiвковi кошти 20 169 4 579 2. Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових
резервiв) 11 487 20 658 3. Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 64 287 23 185
3.1. України 64 287 23 185 4. Резерв пiд непiдтвердженi готiвковi кошти (83) (83) 5. Резерв пiд знецiнення
коштiв на кореспондентських рахунках (117) (696) 6. Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 95 743 47
643

5

Примiтка 5. Цiннi папери в портфелi банку до погашення. Таблиця 5.1. Цiннi папери в портфелi банку до
погашення: (тис. грн.) Рядок Назва статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Державнi облiгацiї 35 080
24 025 2. Усього цiнних паперiв у портфелi Банку до погашення за мiнусом резервiв 35 080 24 025
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Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. (тис. грн.)
Рядок Назва статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Кредити, наданi юридичним особам 433 134 746
708 2. Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 8 087 7 058 3. Резерв пiд знецiнення кредитiв
(80 486) (198 485) 4. Усього кредитiв за мiнусом резервiв 360 735 555 281 У Банку немає цiнних паперiв, якi
є забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо. Станом на 30 вересня 2018 року
(кiнець дня) сума нарахованих, але не отриманих процентних доходiв, включених до вiдповiдних статей,
складає 13 929тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року (кiнець дня) сума нарахованих, але не отриманих
процентних доходiв, включених до вiдповiдних статей, складає 50 921 тис. грн. Таблиця 6.2. Аналiз змiни
резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити,
наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок
станом на початок перiоду (195 782) (2 703) (198 485) 2. Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення
протягом перiоду (49 573) (1 793) (51 366) 3. Зменшення заборгованостi за рахунок резерву та договору про
переуступку права вимоги за кредитом 156 523 0 156 523 4. Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi
12 842 0 12 842 5. Залишок станом на кiнець перiоду (75 990) (4 496) (80 486) Таблиця 6. 3. Аналiз змiни
резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi
юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок
станом на початок перiоду (285 543) (2 569) (288 112) 2. Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення
протягом перiоду (44 090) (134) (44 224) 3. Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 144 244
0 144 244 4. Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (10 393) 0 (10 393) 5. Залишок станом на кiнець
перiоду (195 782) (2 703) (198 485) Таблиця 6.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi: (тис.
грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi III квартал 2018 року 2017 рiк сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1. Операцiї
з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 35 792 8,1 3 030 0,4 2. Торгiвля, ремонт
автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 261 822 59,4 540 363 71,7 3. Сiльське
господарство, мисливство, лiсове господарство 0 0 0 0 4. Фiзичнi особи 8 087 1,8 7 058 0,9 5. Iншi* 135 520
30,7 203 315 27 6. Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 441 221 100 753 766 100% Iншi*:
1. Виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв 0 0 0 0 2. Металургiйне виробництво,
виробництво готових металевих виробiв, крiм машин i устаткування 10 451 2,4 9 029 1,2 3. Транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська дiяльнiсть 96 407 21,8 176 417 23,4 4. Iншi види економiчної
дiяльностi 28 662 6,5 17 869 2,4 5. Усього iншi 135 520 30,7 203 315 27 Таблиця 6.5. Iнформацiя про кредити
в розрiзi видiв забезпечення III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi
юридичним особам* Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1.
Незабезпеченi кредити 0 0 0 2. Кредити, забезпеченi: 648 842 7 057 655 899 2.1. грошовими коштами 207
169 0 207 169 2.2. нерухомим майном: 145 810 3 767 149 577 2.2.1. у т.ч. житлового призначення 2 660 2 666
5 326 2.3. гарантiями i поручительствами 79 900 1 563 81 463 2.4. iншими активами 215 963 1 727 217 690 3.
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 433 134 8 087 441 221 * - у таблицi 6.5. за рядками
2.-2.4. наведено вартiсть забезпечення за кредитами. У Банку вiдсутнi незабезпеченi кредити, наданi
юридичним особам. Частина кредитiв забезпечена одночасно грошовими коштами (нерухомим майном,
iншими активами) та поручительствами третiх осiб. Таблиця 6. 6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв
забезпечення за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам* Кредити,
наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Незабезпеченi кредити 0 0 0 2. Кредити,
забезпеченi: 1 107 449 7 964 1 115 413 2.1. грошовими коштами 246 655 0 246 655 2.2. нерухомим майном,
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139 937 5 201 145 138 у т. ч житлового 0 2 666 2 666 2.3. гарантiями i поручительствами 285 320 1 563 286
883 2.4. iншими активами 435 537 1 200 436 737 3. Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
746 708 7 058 756 766 *- у таблицi 6.6. за рядками 2-2.4 наведено вартiсть забезпечення за кредитами.
Таблиця 6.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5
1. Непростроченi та не знецiненi: 381 839 4 321 386 160 1.1. великi позичальники з кредитною iсторiєю
бiльше двох рокiв 18 582 0 18 582 1.2. кредити середнiм компанiям 302 590 0 302 590 1.3. кредити малим
компанiям 60 667 0 60 667 1.4. iншi кредити фiзичним особам 0 4 321 4 321 2. Простроченi, але незнецiненi
-3 1 147 0 1 147 2.1. iз затримкою платежу вiд 1 до 92 днiв 1 147 0 1 147 2.2. iз затримкою платежу вiд 92 до
366 днiв 0 0 0 3. Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 50 148 3 766 53 914 3.1. iз
затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 50 148 0 50 148 3.2. iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв
0 3 766 3 766 4. Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 433 134 8 087 441 221 5. Резерв пiд
знецiнення за кредитами (75 990) (4 496) (80 486) 6. Усього кредитiв за мiнусом резервiв 357 144 3 591 360
735 3 - Простроченi, але незнецiненi кредити включають забезпеченi кредити, справедлива вартiсть
забезпечення за якими покриває простроченi платежi за процентами та основною сумою боргу. Суми,
вiдображенi як простроченi та незнецiненi, є залишком за такими кредитами, а не тiльки простроченi суми
за окремими платежами. Таблиця 6.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на
поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1. Непростроченi та незнецiненi 637 120 4 500 641 620 1.1. великi
позичальники з кредитною iсторiєю бiльше двох рокiв 18 991 0 18 991 1.2. кредити середнiм компанiям 245
002 0 245 002 1.3. кредити малим компанiям 373 127 0 373 127 1.4. Iншi кредити фiзичним особам 4 500 4
500 2. Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 109 588 2 558 112 146 2.1. iз затримкою
платежу вiд 32 до 92 дня 109 588 0 109 588 2.2. iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 2 558 2
558 3. Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 746 708 7 058 753 766 4. Резерв пiд знецiнення за
кредитами (195 782) (2 703) (198 485) 5. Усього кредитiв за мiнусом резервiв 550 926 4 355 555 281 Таблиця
6.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив
застави 1 2 3 4 5 = 4-3 1. Кредити, наданi юридичним особам 433 134 648 842 215 708 2. Кредити, наданi
фiзичним особам на поточнi потреби 8 087 7 057 (1 030) 3. Усього кредитiв 441 221 655 899 214 678 Банк
застосовує ринкову вартiсть заставленого майна, яка визначена за порiвняльним методичним пiдходом
згiдно законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Банку. Таблиця 6.10. Вплив вартостi
застави на якiсть кредиту за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi
грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 4-3 1. Кредити, наданi
юридичним особам 746 708 822 129 75 421 2. Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 7 058 6
401 (657) 3. Усього кредитiв 753 766 828 530 74 764
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Примiтка 7. Основнi засоби та нематерiальнi активи. Таблиця 7.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи:
(тис. грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi
матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду:
0 1 201 47 37 1 481 121 0 507 3 394 1.1. первiсна (переоцiнена) вартiсть 29 824 2 532 839 81 1 773 604 0 1 684
37 337 1.2. знос на початок попереднього перiоду (29 824) (1 331) (792) (44) (291) (483) 0 (1 177) (33 943) 2.
Надходження 0 30 840 0 0 41 0 0 911 3. Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та
вдосконалення нематерiальних активiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Амортизацiйнi вiдрахування 0 (87) (11) (1) (46)
(41) 0 (30) (216) 5. Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) 0 1 069
720 32 1 586 120 920 460 4 907 5.1. первiсна (переоцiнена) вартiсть 29 824 2 755 1 679 81 2 069 853 920 1 712
39 893 5.2. знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (29 824) (1 686) (959) (49)
(483) (733) 0 (1 252) (34 986) 6. Надходження 0 273 0 28 159 236 203 319 1 218 7. Капiтальнi iнвестицiї на
добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 0 60 0 0 0 9 0 0 69 8. Вибуття 0 0 0 0 0
0 (1 123) 0 (1 123) 9. Амортизацiйнi вiдрахування 0 (307) (133) (9) (179) (365) 0 (37) (1 030) 10. Балансова
вартiсть на кiнець звiтного перiоду 0 1 095 587 51 1 566 0 0 742 4 041 10.1. первiсна (переоцiнена) вартiсть
29 824 3 088 1 679 109 2 228 1 098 0 2 031 40 057 10.2. знос на кiнець звiтного перiоду (29 824) (1 993) (1
092) (58) (662) (1 098) 0 (1 289) (36 016) За станом на кiнець дня 30.09.2018 в Банку вiдсутнi необоротнi
активи, стосовно яких є обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, крiм тих, що
знаходяться в зонi конфлiкту в окремих районах Донецької областi. Банк не має створених нематерiальних
активiв. Необоротнi активи в заставу Банком не передавались. Банк не має основних засобiв, що тимчасово
не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Банк не має основних засобiв, вилучених з
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експлуатацiї на продаж, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 3 452,9 тис. грн.
Протягом III кварталу 2018 року необоротнi активи облiковувались за первiсною (iсторичною) вартiстю,
переоцiнка необоротних активiв не проводилась. Справедлива вартiсть об’єктiв необоротних активiв
вiдноситься до III рiвня iєрархiї справедливої вартостi.
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Примiтка 8. Iншi фiнансовi активи. Таблиця 8.1. Iншi фiнансовi активи: (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Грошовi кошти з обмеженим правом використання 2 816 838
2. Iншi фiнансовi активи* 300 218 3. Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (137) (40) 4. Усього
iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв: 2 979 1 016 * Iншi фiнансовi активи: 2.1. Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними системами (виплата переводiв) 273 0 2.2. Нарахованi доходи за
розрахункове-касове обслуговування 16 211 2.3. Iншi нарахованi доходи 11 7 Усього Iншi фiнансовi
активи: 300 218 Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженим правом їх використання
знаходяться на рахунку Гарантiйного фонду за операцiями з картками мiжнародних платiжних систем у
банку-спонсора ПУМБ. Таблиця 8.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за III
квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi
фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на початок I кварталу 2018 року (25) (15) (40) 2.
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом I-III кварталу 2018 року (105) 8 (97) 3. Залишок
за станом на кiнець III кварталу 2018 року: (130) (7) (137) Таблиця 8.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення
iнших фiнансових активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом
користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок за станом на початок 2017 року (6) (2) (8)
2. (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (19) (13) (32) 3. Залишок за станом на
кiнець 2017 року: (25) (15) (40) Таблиця 8.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за III
квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Грошовi кошти з обмеженим правом
користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1. Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 2 815
316 3 131 1.1. Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 2 815 0 2 815 1.2. Новi великi клiєнти 0 0
0 1.3. Середнi компанiї 0 316 316 2. Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнi й основi: 0 0 0 2.1. iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 2.2. iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 3.
Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 815 316 3 131 4. Резерв пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв (130) (22) (152) 5. Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 2 685 294 2 979
Таблиця 8.5 Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1.
Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть: 838 218 1 056 1.1. Великi клiєнти з кредитною iсторiєю
бiльше 2 рокiв 838 0 838 1.2. Середнi компанiї 0 218 218 1.3. Iншi 0 0 0 2. Заборгованiсть знецiнена на
iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 2.2. iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 3. Усього iнших фiнансових
активiв до вирахування резерву: 838 218 1 056 4. Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (25) (15)
(40) 5. Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву: 813 203 1 016
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Примiтка 9. Iншi активи. Таблиця 9.1. Iншi активи: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018
року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 3 159 124 2. Передоплата за
послуги 1 292 1 042 3. Iншi активи* 58 129 4. Резерв пiд iншi активи (251) (161) 5. Усього iнших активiв за
мiнусом резервiв: 4 258 1 134 *Iншi активи 1. Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб 30 29 2.
Податки та обов’язковi платежi окрiм податку на прибуток 27 100 3. Аванси працiвникам банку на витрати
з вiдрядження 1 0 4. Усього: 58 129 Таблиця 9.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за III
квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги 1 2 3 4 1. Залишок за станом на початок перiоду (124) (37) 2. (Збiльшення)/
зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (89) (1) 3. Залишок за станом на кiнець перiоду: (213)
(38) Таблиця 9.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Рух
резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги 1 2 3 4 1. Залишок за
станом на початок перiоду (8) 0 2. (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (116)
(37) 3. Залишок за станом на кiнець перiоду: (124) (37)

Примiтка 10. Кошти клiєнтiв. Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III
квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Державнi та громадськi органiзацiї: 0 0 1.1. Поточнi рахунки 0 0 2.
Iншi юридичнi особи 46 003 45 075 2.1. Поточнi рахунки 43 710 40 361 2.2. Строковi кошти 2 293 4 714 3.
Фiзичнi особи: 257 582 275 736 3.1. Поточнi рахунки 9 417 6 988 3.2. Строковi кошти 248 165 268 748 4.
10
Усього коштiв клiєнтiв 303 585 320 811 За станом на 30 вересня 2018 року( кiнець дня) сума нарахованих,
але не сплачених процентних витрат, включених до вiдповiдних статей, складає 1 146 тис. грн. (на 31
грудня 2017 року - 844,9 тис. грн.) Таблиця 10.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної
дiяльностi: (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi III квартал 2018 року 2017 рiк сума % Сума % 1 2 3
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4 5 6 1. Державне управлiння 0 0 0 0,00 2. Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 0 0 512
0,16 3. Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 238 0,08 2 422 0,76 4. Торгiвля,
ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 11 397 3,66 19 781 6,17 5. Сiльське
господарство, мисливство, лiсове господарство 96 0,03 124 0,04 6. Фiзичнi особи 257 583 84,94 275 621
85,91 7. Iншi* 34 271 11,29 22 351 6,96 8. Усього коштiв клiєнтiв 303 585 100,00 320 811 100,00 * Iншi: 7.1.
Добич кам’яного вугiлля 332 0,96 105 0,47 7.2. Виробництво iз пластмас,керамiки продуктiв
нафтопереробки та iн 228 0,72 300 1,34 7.3. Виробництво чавуна, сталi, феросплавiв, алюмiнiю та iнше 1
272 3,71 44 0,2 7.4. Будiвництво 3 073 8,96 3 517 15,74 7.5. Дiяльнiсть громадських органiзацiй 28 121 82,03
18 385 82,25 7.6 Виробництво харчових продуктiв 672 1,96 0 0 7.7 Наземний i трубопровiдний транспорт
573 1,66 0 0 Iншi усього: 34 271 100 22 351 100
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Примiтка 11. Iншi фiнансовi зобов’язання. Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi зобов’язання: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 1. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
iноземною валютою 331 9 331 2. Iншi фiнансовi зобов’язання* 299 152 3. Усього iнших фiнансових
зобов’язань 630 9 483 * Iншi фiнансовi зобов’язання: 2.1. Нарахованi витрати 106 65 2.2. Кредиторська
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 193 87 Усього Iншi фiнансовi зобов’язання: 299 152
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Примiтка 12. Iншi зобов’язання. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року 2017 рiк 1 2 3
4 1. Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 091 1 603 2.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 686 648 3. Кредиторська
заборгованiсть з придбання активiв 2 2 4. Доходи майбутнiх перiодiв 45 51 5. Усього: 2 824 2 304
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Примiтка 13. Аналiз змiни резерву пiд зобов’язання за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Рух резервiв
Усього 1 2 5 1. Залишок за станом на початок I кварталу 2018 року 0 2. (Збiльшення)/зменшення резерву
пiд знецiнення протягом I-III кварталу 2018 року (502) 3. Залишок за станом на кiнець III кварталу 2018
року: (502)

Примiтка 14. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд). (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 5 1. Залишок на початок 2017 року 145 145 000
145 000 2. Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 55 55 000 55 000 3. Залишок на кiнець 2017
року 200 200 000 200 000 4. Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 0 0 5. Залишок на кiнець
III кварталу, що закiнчився 30 вересня 2018 року 200 200 000 200 000 Державною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку 10.12.2007 зареєстровано випуск акцiй ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500
000,00 грн., про що 23.10.2008 надано Свiдоцтво №514/1/07. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 08.09.2011 зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 120 000 000,00 грн., про що
12.01.2012 видано Свiдоцтво №440/1/11. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
18.09.2015 зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 145 000 000,00 грн., про що 24.05.2016 надано
14
Свiдоцтво №110/1/2015. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2016
зареєстровано випуск акцiй Банку на суму 200 000 000,00 грн., про що 23.05.2017 видано Свiдоцтво
№93/1/2016. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14.09.2017 зареєстровано випуск
акцiй Банку на суму 150 000 000,00 грн., про що видано Тимчасове свiдоцтво №96/1/2017-Т. Протягом 2830 листопада 2017 року акцiонерами Банку була проведена оплата за простi акцiї на загальну суму 100 000
000,00 гривень. Спостережною радою Банку вiд 29.05.2018 прийнято рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй, грошовi внески акцiонерам повернутi. Скасування реєстрацiї випуску акцiй Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку ще не здiйснено. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Банку дорiвнює 1 тис.
грн. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.08.2018 реєстрацiю
випуску акцiй на суму 150 000 000,00 гривень скасовано, Тимчасове свiдоцтво вiд 14.09.2017 №96/1/2017-Т
анульовано.
Примiтка 15. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення. (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi Примiтки III квартал 2018 року 2017 рiк менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше
нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
95 743 0 95 743 47 643 0 47 643 2. Цiннi папери в портфелi до погашення 35 080 0 35 080 24 025 0 24 025 3.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 289 871 70 864 360 735 533 223 22 058 555 281 4. Дебiторська
15
заборгованiсть за поточним податком на прибуток 11 976 0 11 976 32 071 0 3 271 5. Вiдстрочений
податковий актив 4 367 0 4 367 4 350 0 4 350 6. Гудвiл 0 0 0 0 0 0 7. Основнi засоби та нематерiальнi активи
0 4 041 4 041 0 4 907 4 907 8. Iншi фiнансовi активи 2 979 0 2 979 1 016 0 1 016 9. Iншi активи 4 258 0 4 258 1
134 0 1 134 10. Усього активiв: 444 274 74 905 519 179 614 662 26 965 641 627 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 11. Кошти
клiєнтiв 232 721 70 864 303 585 313 345 7 466 320 811 12. Зобов’язання за поточним податком на прибуток
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0 0 0 0 0 0 13. Iншi фiнансовi зобов’язання 630 0 630 9 483 0 9 483 14. Iншi зобов’язання 2 824 0 2 824 2 304
0 2 304 15. Резерви за зобов’язаннями 502 502 16. Усього зобов’язань: 236 677 70 864 307 541 325 132 7 466
332 598
Примiтка 16. Процентнi доходи та витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року III
квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за
вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком
з початку року 1 2 3 4 5 6 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 17 690 86 240 37
16
663 101 043 2. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 1 910 2 636 224 978 3. Усього процентних
доходiв 19 600 88 876 37 887 102 021 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 4. Строковi кошти юридичних осiб (168)
(400) (159) (4 586) 5. Строковi кошти фiзичних осiб (5 953) (18 693) (10 906) (41 990) 6. Строковi кошти
iнших банкiв 0 0 0 0 7. Поточнi рахунки (92) (311) (54) (149) 8. Усього процентних витрат (6 213) (19 404)
(11 119) (46 725) 9. Чистий процентний дохiд/(витрати) 13 387 69 472 26 768 55 296
Примiтка 17. Комiсiйнi доходи та витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року III
квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за
вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком
з початку року 1 2 3 4 5 6 КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1. Розрахунково-касовi операцiї 610 1 813 543 1 538 3.
17
Операцiї на валютному ринку 442 1 214 335 1 750 4. Iншi 243 246 77 96 5. Гарантiї наданi 45 76 138 319 6.
Усього комiсiйних доходiв 1 340 3 349 1 093 3 703 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 7. Розрахунково-касовi операцiї
(189) (466) (117) (298) 8. Iншi (за операцiями з БПК) (100) (468) (512) (757) 9. Усього комiсiйних витрат
(289) (934) (629) (1 055) 10. Чистий комiсiйний дохiд/витрати 1 051 2 415 464 2 648
Примiтка 18. Iншi операцiйнi доходи. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року III
квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за
вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком
18
з початку року 1 2 3 4 5 6 1. Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 32 104 28 72 2. Iншi* 10 37 15 43 3.
Усього операцiйних доходiв 42 141 43 115 *Iншi: 2.1. Дохiд вiд оформлення документiв 10 37 15 43 Усього
Iншi 10 37 15 43
Примiтка 19. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал
2018 року III квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим пiдсумком з
початку року за вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього року
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1. Витрати на утримання персоналу (4 762) (12 793) (2
314) (6 387) 2. Амортизацiя основних засобiв (379) (993) (246) (712) 3. Амортизацiя програмного
забезпечення та iнших нематерiальних активiв (16) (37) (12) (63) 4. Витрати на утримання основних засобiв
та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (500) (1 887) (516) (1 511) 5.
19
Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (1 434) (3 811) (996) (2 973) 6. Сплата iнших податкiв та зборiв
платежiв, крiм податку на прибуток (1 002) (1 980) (1 522) (5 222) 8. Витрати iз страхування (23) (23) (1) (1)
9. Iншi* (664) (1 495) (498) (1 299) 10. Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (8 780) (23
019) (6 105) (18 168) *Iншi: 9.1. Витрати на аудит (130) (130) (15) (102) 9.2. Штрафи, пенi, що сплаченi
банком 0 (46) (114) (125) 9.3. Витрати на комунальнi послуги (74) (277) (43) (181) 9.4. Господарськi витрати
(157) (384) (68) (388) 9.5. Витрати на депозитарнi послуги 0 0 (7) (17) 9.6. Витрати на вiдрядження (37) (74)
(36) (37) 9.7. Витрати на охорону (90) (267) (87) (241) 9.8. Iншi: (176) (317) (128) (208) Усього «Iншi» (664)
(1 495) (498) (1 299)
Примiтка 20. Витрати на податок на прибуток. Таблиця 20.1. Витрати на сплату податку на прибуток: (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року III квартал 2017 року за поточний квартал за
поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року за
вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1. Поточний
податок на прибуток 0 0 (3 379) (3 379) 2. Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов’язана з: 8 17 2 029
2 036 2.1. виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 8 17 2 029 2 036 3. Усього витрати податку на
20 прибуток 8 17 (1 350) (1 343) Данi рядка «Усього витрати податку на прибуток» вiдповiдають даним рядка
«Витрати на податок на прибуток» Таблицi 2 Додатку 1 «Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний
дохiд (звiт про фiнансовi результати)». Таблиця 20.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та
суми податкового прибутку (збитку): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi III квартал 2018 року III
квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за
вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком
з початку року 1 2 3 4 1. Прибуток до оподаткування 3 999 513 (8 265) 15 317 2. Теоретичнi податковi
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вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 0 0 0 (2 757) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО
ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 3. Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового
прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (витрати, що не включаються до складу валових
витрат згiдно з податковим законодавством) 0 0 0 32 677 4. Витрати, якi включаються до суми витрат з
метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (суми витрат,
врахованих у податковому облiку) 0 0 0 (29 223) 5. Невизнанi податковi збитки, що перенесенi на майбутнi
перiоди 0 0 0 (11 248) 6. Iншi коригування 0 0 0 (61) 7. Сума податку на прибуток (збиток) 0 0 0 (1 343)
Таблиця 20.3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов’язань за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок на початок
перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 1. Податковий вплив тимчасових
рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi
перiоди 4 351 16 4 367 1.1. Основнi засоби 4 351 16 4 367 1.2. Перенесенi податковi збитки на майбутнi
перiоди 0 0 0 2. Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 4 351 16 4 367 3. Визнаний
вiдстрочений податковий актив 4 351 16 4 367 Таблиця 20.4. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Залишок на початок перiоду Залишок на початок перiоду Залишок на кiнець перiоду 1
2 3 4 5 1. Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 4 334 4 4 338 1.1. Основнi засоби 4 334 4 4 338 2. Чистий
вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 4 334 4 4 338 3. Визнаний вiдстрочений податковий актив 4
334 4 4 338
Примiтка 21. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю. Таблиця 21.1. Чистий та
скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю: (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi III квартал 2018 року III квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал наростаючим
пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал попереднього
року наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 4 5 6 7 1. Прибуток/(збиток), що належить власникам
простих акцiй банку 3 990 513 (9 615) 13 974 2. Прибуток/(збиток) за рiк 3 990 513 (9 615) 13 974 3.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 200 200 200 186 4. Чистий та скоригований
прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 19,95 2,57 (48,07) 75,13 Таблиця 21.2. Розрахунок
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прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi III квартал 2018 року III квартал 2017 року за поточний квартал за поточний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року за вiдповiдний квартал
попереднього року наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 4 5 6 7 1. Прибуток/(збиток) за рiк, що
належить власникам банку 3 990 513 (9 615) 13 974 2. Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями
0 0 0 0 3. Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 3 990 513 (9 615) 13 974 4. Нерозподiлений
прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй 3 990 513 (9 615) 13
974 5. Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 3 990 513 (9 615) 13
974
Примiтка 22. Операцiйнi сегменти. Таблиця 22.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за III
квартал 2018 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська
дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 0 0 2 636 0 2 636 1. Процентнi доходи 0 0 726 0 726 2.
Комiсiйнi доходи 0 0 0 0 0 3. Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 0 Дохiд вiд iнших сегментiв: 87 242 2 488 0 0 89
730 4. Процентнi доходи 84 376 1 865 0 0 86 241 5. Комiсiйнi доходи 2 829 520 0 0 3 349 6. Iншi операцiйнi
доходи 37 104 0 0 141 Усього доходiв сегментiв 87 242 2 488 2 636 0 92 366 7. Процентнi витрати (710) (18
695) 0 0 (19 405) 8. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (57 718) (1
793) 0 425 (59 086) 9. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (97) 0 0 0 (97) 10.
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Результат вiд операцiй з iноземною валютою 4 372 246 0 0 4 618 11. Результат вiд переоцiнки операцiй з
iноземною валютою 6 053 0 0 0 6 053 12. Комiсiйнi витрати 0 0 0 (934) (934) 13. Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (10 226) (12 793) 0 0 (23 019) 14. РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) 28 916
(30 547) 2 636 (509) 496 Даннi за колонкою «Усього» вiдповiдають Звiту про прибутки та збитки та iнший
сукупний дохiд. Таблиця 22.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за III квартал 2017 року:
(тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього
послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 0 0 979 15 994 1. Процентнi доходи 0 0 979 0 979 2. Комiсiйнi доходи 0 0 0 15
15 Дохiд вiд iнших сегментiв: 104 217 628 0 0 104 845 3. Процентнi доходи 100 977 65 0 0 101 042 4.
Комiсiйнi доходи 3 206 482 0 0 3 688 5. Iншi операцiйнi доходи 34 81 0 0 115 6. Усього доходiв сегментiв
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104 217 628 979 15 105 839 7. Процентнi витрати (4 725) (42 000) 0 0 (46 725) 8. Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (32 134) (103) 0 (512) (32 749) 9. Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi (60) 0 0 0 (60) 10. Результат вiд операцiй з iноземною валютою 1
932 290 0 0 2 222 11. Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 4 322 1 691 0 0 6 013 12.
Комiсiйнi витрати 0 0 0 (1 055) (1 055) 13. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (9 348) (8 820) 0 0 (18
168) 14. РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 64 203 (48 313) 979 (1 552) 15 317 Таблиця 22.3.
Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за III квартал 2018 року: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам
послуги фiзичним особам 1 2 3 4 5 6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1. Активи сегментiв 447 431 1 355 0 448 786 2.
Усього активiв сегментiв 447 431 1 355 0 448 786 3. Нерозподiленi активи 0 0 70 393 70 393 4. Усього
активiв 447 431 1 355 70 393 519 179 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5. Зобов’язання сегментiв 45 940 259
903 0 305 843 6. Усього зобов’язань сегментiв 45 940 259 903 0 305 843 7. Нерозподiленi зобов’язання 0 0 1
698 1 698 8. Усього зобов’язань 45 940 259 903 1 698 307 541 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9. Амортизацiя
(615) (325) (90) (1 030) Сума, вказана у рядку 3. Нерозподiленi активи, складається з: - сума коштiв в НБУ
та готiвки – 31 572 тис. грн.; - витрати майбутнiх перiодiв – 535 тис. грн.; - запаси матерiальних цiнностей
на складi та у пiдзвiтних осiб – 30 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю
банку – 3 916тис. грн.; - розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 16 370 тис. грн.; - основнi
засоби та нематерiальнi активи – 4 041 тис. грн.; - нарахованi доходи за кредитами – 13 929тис. грн. Сума,
вказана у рядку 7. Нерозподiленi зобов’язання, складається з: - доходи майбутнiх перiодiв – 45 тис. грн.; кредиторська заборгованiсть за господарськими операцiями - 2 тис. грн.; - розрахунки за податками та
обов’язковими платежами – 505 тис. грн.; - сума нарахованих витрат за коштами клiєнтiв – 1 146 тис. грн.
Загальнi суми активiв (рядок 4) вiдповiдають значенню рядка 9 Звiту про фiнансовий стан (Баланс).
Загальнi суми зобов’язань (рядок 8) вiдповiдають значенню рядка 14 Звiту про фiнансовий стан (Баланс).
Таблиця 22.4. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги
корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1. Активи сегментiв 582 567 2 340 0 0 584 907 2. Усього активiв сегментiв 582 567 2
340 0 0 584 907 3. Нерозподiленi активи 0 0 0 78 600 78 600 4. Усього активiв 582 567 2 340 0 78 600 663 507
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5. Зобов’язання сегментiв 29 846 415 804 0 0 445 650 6. Усього зобов’язань
сегментiв 29 846 415 804 0 0 445 650 7. Нерозподiленi зобов’язання 0 0 0 6 448 6 448 8. Усього зобов’язань
29 846 415 804 0 6 448 452 098 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9. Амортизацiя (425) (290) 0 (59) (774) Сума,
вказана у рядку 3. Нерозподiленi активи, складається з: - сума коштiв в НБУ та готiвки – 18 785тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв – 381 тис. грн.; - запаси матерiальних цiнностей на складi та у пiдзвiтних осiб –
38 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – 213 тис. грн.; - розрахунки
за податками та обов’язковими платежами – 6 460 тис. грн.; - основнi засоби та нематерiальнi активи – 3
973 тис. грн.; - нарахованi доходи за кредитами -48 750 тис. грн. Сума, вказана у рядку 7. Нерозподiленi
зобов’язання, складається з: - доходи майбутнiх перiодiв – 54 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за
господарською дiяльнiстю банку - 2 тис. грн.; - розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 5
193 тис. грн.; - сума нарахованих витрат за коштами клiєнтiв – 1 192 тис. грн.; - нарахованi витрати – 7 тис.
грн. Таблиця 22.5. Iнформацiя про географiчнi регiони: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний
перiод Попереднiй перiод Україна всього Україна всього 1 2 3 4 5 6 1. Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 2 636
2 636 994 994 2. Основнi засоби 4 041 4 041 3 973 3 973

23

Примiтка 23. Управлiння фiнансовими ризиками. Принципи управлiння ризиками. Впроваджена в Банку
система управлiння ризиками має на метi захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв, забезпечення
лiквiдностi та платоспроможностi Банку, а також створення умов для забезпечення його стабiльної
дiяльностi та розвитку. Процес управлiння ризиками в Банку базується на таких основних принципах та
завданнях: - пiдтримка визначеного рiвня толерантностi Банку до ризикiв; - забезпечення оптимального
спiввiдношення мiж рiвнем ризику та доходнiстю операцiй; - недопущення довготривалого знаходження
Банку пiд надмiрним ризиком; - пiдтримка капiталу на рiвнi, який необхiдний для компенсацiї ризикiв; неможливiсть проведення операцiй без дотримання правил та процедур, якi передбаченi
внутрiшньобанкiвськими нормативними документами; - забезпечення ефективної взаємодiї структурних
пiдроздiлiв на всiх рiвнях вiдповiдальностi в процесi управлiння ризиками; - безперервнiсть використання
та удосконалення правил та процедур управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками охоплює всi
структурнi рiвнi – вiд вищого управлiнського рiвня, на якому визначаються основнi принципи та пiдходи
до управлiння ризиками, до управлiнського рiвня, на якому безпосередньо виникають ризики. При
здiйсненнi управлiння ризиками Банком забезпечується чiткий розподiл функцiй, обов’язкiв та
повноважень мiж органами управлiння, структурними пiдроздiлами та окремими спiвробiтниками, а також
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визначається рiвень та обсяги вiдповiдальностi пiдроздiлiв, що задiянi в процесi управлiння ризиками.
Загальна стратегiя управлiння ризиками визначається Спостережною радою. Правлiння та профiльнi
комiтети Банку є вищими колегiальними виконавчими органами, якi здiйснюють оперативне управлiння та
несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю та реалiзацiю процесу управлiння ризиками. Вiддiл аналiзу та
управлiння ризиками здiйснює кiлькiсну та якiсну оцiнку ризикiв, на якi наражається Банк, або якi можуть
виникнути в подальшому в його дiяльностi, здiйснює монiторинг стану та розмiру ризикiв. Пiдроздiл
внутрiшнього аудиту оцiнює адекватнiсть системи управлiння ризиками потребам Банку. Структурнi
пiдроздiли Банку здiйснюють оперативне управлiння ризиками, якi пов’язанi з їх дiяльнiстю, у
вiдповiдностi до встановлених рiвнiв толерантностi та лiмiтiв, та несуть вiдповiдальнiсть за результати вiд
прийняття цих ризикiв. Iншi органи та пiдроздiли Банку залучаються до процесу управлiння ризиками в
межах їх функцiональних обов’язкiв та повноважень, у вiдповiдностi до принципiв корпоративного
управлiння. Процес управлiння ризиками включає наступнi етапи: - виявлення (iдентифiкацiя) ризику; вимiрювання, аналiз та оцiнка рiвня ризику; - мiнiмiзацiя ризику; - контроль та монiторинг ризику. З метою
здiйснення управлiння ризиками Банк визначає наступнi основнi види ризикiв: кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, процентний ризик, валютний ризик, ринковий ризик, операцiйний ризик. Кредитний ризик
Основою процесу прийняття управлiнських рiшень щодо здiйснення кредитних операцiй є оцiнка
кредитоспроможностi позичальника, яка спрямована на визначення характеру та специфiки дiяльностi,
поточного фiнансового стану та його динамiки, кредитної iсторiї, а також характеристик, якi впливають на
спроможнiсть забезпечити виконання зобов’язань. Основними iнструментами управлiння кредитним
ризиком є: - диверсифiкацiя; - лiмiтування - резервування; - дотримання встановлених обмежень щодо
кредитного ризику (нормативи кредитного ризику); - стрес-тестування. Ризик лiквiдностi. Головною метою
процесу управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi та
платоспроможностi Банку для забезпечення своєчасного та повного виконання вимог вкладникiв i
кредиторiв. Основними iнструментами управлiння ризиком лiквiдностi є: - оцiнка активiв та зобов’язань за
строками погашення; - структурний аналiз; - gap-аналiз; - дотримання встановлених обмежень щодо ризику
лiквiдностi (нормативи лiквiдностi); - стрес-тестування. Процентний ризик. Основними завданнями
управлiння процентним ризиком є мiнiмiзацiя рiвня ризику в межах бажаних параметрiв дохiдностi. Банк
забезпечує комплексний пiдхiд до управлiння процентним ризиком, який включає як управлiння активами,
так i зобов’язаннями. Основними iнструментами управлiння процентним ризиком є: - аналiз структури
активiв та зобов’язань, якi чутливi до змiни вiдсоткових ставок; - аналiз показникiв дохiдностi (процентний
спред, процентна маржа, рентабельнiсть, iн.); - стрес-тестування. Аналiз чутливостi для процентного
ризику здiйснюється з урахуванням можливого впливу змiни вiдсоткових ставок за вiдповiдними статтями
активiв i зобов’язань у визначених розмiрах як окремо для активiв та зобов’язань (змiни у кожному
сегментi), так i одночасно (паралельний зсув за обома сегментами). Аналiз чутливостi забезпечує
можливiсть оцiнки впливу змiни вiдсоткових ставок на показники прибутку та розмiру власного капiталу
Банку. Валютний ризик. Валютний ризик обумовлюється розмiром вiдкритих валютних позицiй та змiнами
валютних курсiв (керована Банком складова валютного ризику та некерована Банком складова валютного
ризику вiдповiдно). Пiд час iдентифiкацiї валютного ризику Банком аналiзується наявна ситуацiя те
тенденцiї на валютних ринках, здiйснюється оцiнка розмiру валютної позицiї та аналiзується структура
активiв i зобов’язань у розрiзi валют. Основними iнструментами управлiння валютним ризиком є: монiторинг валютних позицiй; - дотримання встановлених обмежень щодо валютного ризику (лiмiти); стрес-тестування. Ринковий ризик. Основними завданнями при управлiннi ринковим ризиком є мiнiмiзацiя
втрат внаслiдок коливань процентних ставок, курсiв валют, цiн акцiй та товарних контрактiв тощо.
Основними iнструментами управлiння ринковим ризиком є: - аналiз показникiв доходностi по активах та
пасивах, за якими оцiнюється ринковий ризик; - аналiз курсiв iноземних валют, ринкових цiн на окремi
фiнансовi iнструменти; - стрес-тестування. Операцiйний ризик. Основою управлiння операцiйним ризиком
є виявлення недолiкiв в системi прийняття управлiнських рiшень, системi внутрiшнього контролю,
iнформацiйних системах та системi пiдбору кадрiв, оцiнка можливого впливу даних недолiкiв на дiяльнiсть
Банку та визначення шляхiв компенсацiї збиткiв вiд такого впливу. Основними iнструментами управлiння
операцiйним ризиком є: - розробка внутрiшньобанкiвських нормативних документiв, якi регламентують
порядок прийняття рiшень, повноваження та обов’язки при здiйсненнi банкiвських операцiй; - чiткий
розподiл функцiональних обов’язкiв мiж структурними пiдроздiлами та запровадження iнструментiв
внутрiшнього контролю; - регламентацiя повноважень та прав доступу до iнформацiйних систем, систем
обробки та передачi даних; - реалiзацiя ефективної полiтики управлiння персоналом; - стрес-тестування.
Таблиця 23.1. Аналiз валютного ризику: Розрахунок проводився для грошових залишкiв у валютах, що
вiдрiзняються вiд функцiональної валюти. (тис. грн.) Рядок Найменування валюти На кiнець дня 30.09.2018
На кiнець дня 31.12.2017 монетарнi активи монетарнi зобов’язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста
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позицiя (3+5-4) монетарнi активи монетарнi зобов’язання Похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 1 2
3 4 5 6 7 8 9 1. Долари США 118 807 114 699 0 4 108 114 220 150 349 19 622 (16 507) 2. Євро 50 845 49 027 0
1 818 61 798 76 213 0 (14 415) 3. Фунти стерлiнгiв 0 3 0 (3) 0 3 0 (3) 4. Iншi валюти 22 565 28 534 0 (5 969)
30 108 28 006 0 2 102 5. Усього 192 217 192 263 0 (46) 206 126 254 571 0 (28 823) Таблиця 23.2. Змiна
прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до
iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються
фiксованими: Розрахунок проводився для грошових залишкiв у валютах, що вiдрiзняються вiд
функцiональної валюти. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На кiнець дня 30.09.2018 На кiнець дня
31.12.2017 вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на
власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1. Змiцнення долара США на 5% 205 0,10% (825) (0,27)% 2. Послаблення долара
США на 5% (205) (0,10)% 825 0,27% 3. Змiцнення євро на 5% 91 0,04% (721) (0,23)% 4. Послаблення євро
на 5% (91) (0,04)% 721 0,23% 5. Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5% 0 0,00% 0 0,00% 6. Послаблення фунта
стерлiнгiв на 5% 0 0,00% 0 0,00% 7. Змiцнення iнших валют на 5% (298) (0,14)% 105 0,03% 8. Послаблення
iнших валют на 5% 298 (0,14)% (105) (0,03)% Таблиця 23.3. Змiна прибутку або збитку та власного
капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як
середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими: (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс звiтного перiоду Середньозважений
валютний курс попереднього перiоду вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на
прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1. Змiцнення долара США на 5% 196 0,07% (214)
(0,07)% 2. Послаблення долара США на 5% (196) (0,07)% 214 0,07% 3. Змiцнення євро на 5% 88 0,03%
(828) (0,27)% 4. Послаблення євро на 5% (88) (0,03)% 828 0,27% 5. Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5% 0
0,00% 0 0,00% 6. Послаблення фунта стерлiнгiв на 5% 0 0,00% 0 0,00% 7. Змiцнення iнших валют на 5% (5
684) (2,05)% (2 723) (0,89)% 8. Послаблення iнших валют на 5% 5 684 2,05% 2 723 0,89% Таблиця 23.4.
Загальний аналiз процентного ризику: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1
до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього 1 2 3 4 5 6 7 ЗВIТНИЙ ПЕРIОД 1. Усього фiнансових активiв
183 506 95 066 207 965 88 135 574 672 2. Усього фiнансових зобов’язань 66 642 30 564 159 741 47 268 304
215 3. Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 116 864 64 502 48 224 40 867 270
457 ПОПЕРЕДНIЙ ПЕРIОД 4. Усього фiнансових активiв 132 092 272 808 152 318 70 747 627 965 5. Усього
фiнансових зобов’язань 63 494 110 611 148 727 7 462 330 294 6. Чистий розрив за процентними ставками на
кiнець попереднього перiоду 68 598 162 197 3 591 63 285 297 671 Нарахування вiдсоткiв за монетарними
статтями активiв та зобов’язань здiйснюється за фiксованими ставками. Таблиця 23.5. Монiторинг
процентних ставок за фiнансовими iнструментами: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод
Попереднiй перiод гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активи
1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 19,8 9,6 0 10,5 23,1 9,3 10,9 12 2. Борговi цiннi папери в портфелi до
погашення 14,0 0 0 0 11,38 0 0 0 Зобов’язання 2. Кошти клiєнтiв: 10,57 6,46 2,90 4,81 10,27 7,17 6,27 4,78
2.1. поточнi рахунки 1,36 0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 0,07 0,00 2.2. строковi кошти 14,58 6,53 5,12 4,81 14,93
6,88 5,28 4,81 Таблиця 23.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за звiтний
перiод: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 6 Активи 1. Грошовi кошти та їх
еквiваленти 95 943 95 943 2. Борговi цiннi папери в портфелi до погашення 35 080 35 080 3. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 441 222 441 222 4. Iншi фiнансовi активи 3 130 3 130 5. Усього фiнансових активiв
575 375 575 375 Зобов’язання 6. Кошти клiєнтiв 303 585 303 585 7. Iншi фiнансовi зобов’язання 630 630 8.
Усього фiнансових зобов’язань 304 215 304 215 9. Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами
271 160 271 160 9. Зобов’язання кредитного характеру 30 516 30 516 Оцiнка географiчної концентрацiї дає
можливiсть зробити висновок про вiдсутнiсть впливу зовнiшнiх факторiв на стан активiв i зобов’язань.
Таблиця 23.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за попереднiй перiод:
(тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 4 Активи: 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
47 643 47 643 2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 555 281 555 281 3. Борговi цiннi папери в портфелi до
погашення 24 025 24 025 4. Iншi фiнансовi активи 1 016 1 016 5. Усього фiнансових активiв 627 965 627 965
Зобов’язання: 6. Кошти клiєнтiв 320 811 320 811 7. Iншi фiнансовi зобов’язання 9 483 9 483 8. Усього
фiнансових зобов’язань 330 294 330 294 9. Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 297 671
297 671 10. Зобов’язання кредитного характеру 55 122 55 122 Таблиця 23.8. Аналiз фiнансових зобов’язань
за строками погашення за звiтний перiод: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Кошти клiєнтiв:
66 012 16 504 173 801 47 268 0 303 585 1.1. Кошти фiзичних осiб 22 287 14 740 173 287 47 268 0 257 582 1.2.
Iншi 43 725 1 764 514 0 0 46 003 2. Iншi фiнансовi зобов’язання 630 0 0 0 0 630 3. Фiнансовi гарантiї 0 1 332
3 009 0 0 4 341 4. Iншi зобов’язання кредитного характеру 53 1 150 27 24 945 0 26 175 5. Усього
потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями 66 695 18 986 176 837 72 213 0 334 731
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Таблиця 23.9. Аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад
5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Кошти клiєнтiв: 54 011 50 033 209 301 7 466 0 320 811 1.1. Кошти фiзичних
осiб 11 226 49 957 206 971 7 466 0 275 620 1.2. Iншi 42 785 76 2 330 0 0 45 191 2. Субординований борг 0 0 0
0 0 0 3. Iншi фiнансовi зобов’язання 9 483 0 0 0 0 9 483 4. Фiнансовi гарантiї 0 31 291 0 0 322 5. Iншi
зобов’язання кредитного характеру 14 697 0 2 178 0 0 16 875 6. Iншi фiнансовi зобов’язання кредитного
характеру 34 192 0 1 119 22 558 0 57 869 7 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими
зобов’язаннями 112 383 50 033 212 598 30 024 0 405 038 Таблиця 23.10. Аналiз фiнансових активiв та
зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за III квартал 2018 року: (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5
рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 95 943 0 0 0 0 95 943
2. Борговi цiннi папери в портфелi до погашення 35 080 0 0 0 0 35 080 3. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
27 767 12 198 318 965 46 781 35 511 441 222 4. Iншi фiнансовi активи 3 130 0 0 0 0 3 130 5. Усього
фiнансових активiв 161 920 12 198 318 965 46 781 35 511 575 375 Зобов’язання 5. Кошти клiєнтiв 66 012 16
504 173 801 47 268 0 303 585 6. Iншi фiнансовi зобов’язання 630 0 0 0 0 630 7. Усього фiнансових
зобов’язань 66 470 16 504 173 801 47 268 0 304 215 8. Чиста балансова позицiя за фiнансовими
iнструментами 95 278 (4 306) 145 164 (487) 35 511 271 160 9 Зобов’язання кредитного характеру 12 763 0 0
0 0 12 763 Таблиця 23.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi
очiкуваних строкiв погашення за 2017 рiк: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1. Грошовi
кошти та їх еквiваленти 47 644 0 0 0 0 47 644 2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 59 408 35 079 390 047 70
747 0 555 281 3. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 24 024 0 0 0 0 24 024 4. Iншi фiнансовi активи
1 016 0 0 0 0 1 016 5. Усього фiнансових активiв 132 092 35 079 390 047 70 747 0 627 965 Зобов’язання 6.
Кошти клiєнтiв 54 011 50 033 209 301 7 466 0 320 811 7. Iншi фiнансовi зобов’язання 9 483 0 0 0 0 9 483 8.
Усього фiнансових зобов’язань 63 494 50 033 209 301 7 466 0 330 294 9. Чистий розрив лiквiдностi на
кiнець дня 31 грудня 68 598 (14 954) 180 746 63 281 0 297 671 10. Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець
дня 31 грудня 68 598 53 664 234 390 297 671 297 671 х
Примiтка 24. Управлiння капiталом Головною метою управлiння капiталом є формування та пiдтримання
обсягу капiталу, достатнього для виконання нормативних вимог, пiдтримки дiяльностi з урахування планiв
щодо розвитку та забезпечення захисту вiд ризикiв, на якi наражається Банк в процесi своєї дiяльностi.
Управлiння капiталом Банку передбачає здiйснення наступних заходiв: 1. Визначення обсягу капiталу,
який необхiдний для виконання регулятивних вимог. 2. Визначення обсягу капiталу, який необхiдний для
здiйснення активних операцiй (з урахуванням прогнозних показникiв змiни обсягiв дiяльностi) та / або
покриття ризикiв, якi пов'язанi з даними операцiями. 3. Визначення джерел, якi можуть бути використанi
Банком для забезпечення необхiдного рiвня капiталiзацiї, включаючи як внутрiшнi джерела, що включають
використання власних можливостей та ресурсiв (поточний та нерозподiлений прибуток, зменшення обсягiв
вiдвернень та виключень), так i зовнiшнi джерела, що потребують безпосередньої участi власникiв та / або
iнвесторiв (поповнення статутного капiталу, внесення коштiв на умовах субординованого боргу). Станом
на 01.10.2018 року Банк забезпечував виконання нормативу достатностi регулятивного капiталу Н2,
значення якого складає 94,37% при нормативному не менше 10,00%; норматив максимального розмiру
кредитного ризику на одного контрагента Н7 (фактичне значення 14,39% при нормативному не бiльше
20,00%); норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком
24
особами Н9 (фактичне значення 14,39% при нормативному не бiльше 20,00%) значень лiмiтiв вiдкритої
валютної позицiї довгої (фактичне значення 4,5372% при нормативному не бiльше 5,00%) та вiдкритої
валютної позицiї короткої (фактичне значення 2,7185% при нормативному не бiльше 5,00%). Внаслiдок
наявностi у Банку статусу спецiалiзованого ощадного банку, до нього застосовуються бiльш жорсткi
значення економiчних нормативiв, зокрема: • норматив миттєвої лiквiдностi Н4 (30,00% замiсть 20,00%); •
норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (20,00% замiсть 25,00%); •
норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами Н9
(20,00% замiсть 25,00%). Таблиця 24.1. Структура регулятивного капiталу: (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi III квартал 2018 року (кiнець дня 30 вересня 2018 року) 2017 рiк (кiнець дня 31 грудня 2017 року) 1 2
3 4 1. Основний капiтал: 202 302 284 650 1.1. Статутний капiтал 200 000 200 000 1.2. Незареєстрований
статутний капiтал 0 100 000 1.3. Розкритi резерви (резерви i фонди, створенi або збiльшенi за рахунок
нерозподiленого прибутку) 18 998 10 825 1.4. Внески акцiонерiв 35 000 35 000 1.5. Резерви переоцiнки 1
087 6 258 1.6. Зменшення основного капiталу: (52 783) (67 433) 1.6.1. нематерiальнi активи за мiнусом суми
зносу (743) (461) 1.6.2. збитки минулих рокiв (51 227) (73 851) 1.6.3. недоотриманi нарахованi доходи (813)
(6 506) 1.6.4. непокритий кредитний ризик 0 0 2. Додатковий капiтал: 21 707 22 389 2.1. Резерви пiд
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стандартну заборгованiсть iнших банкiв, пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам,
пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками 0 0 2.2. Нерозподiленi
прибутки минулих рокiв, зменшенi на непокритий кредитний ризик 7 268 22 389 2.3. Прибуток поточного
року 14 439 2.4. Внески акцiонерiв 0 2.5. Резерви переоцiнки 0 2.6. недоотриманi нарахованi доходи 3.
Усього регулятивного капiталу 224 009 307 039 4. Значення нормативу достатностi (адекватностi)
регулятивного капiталу, % 94,37 73,59
Примiтка 25. Потенцiйнi зобов’язання Банку станом на 30 вересня 2018 року (кiнець дня). 1. Розгляд справ
у судi. Пiд час звичайного ведення операцiй Банк виступає стороною судового процесу. Банк вважає, що
остаточний розмiр зобов’язань, що може виникнути внаслiдок судового процесу, не буде мати суттєвого
негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутньої дiяльностi Банку. Також слiд зазначити,
що по заборгованостi, що пов’язана з поверненням позик та рiшення по якiй знаходиться на розглядi у судi,
сформованi резерви у повнiй сумi заборгованостi. 2. Потенцiйнi податковi зобов’язання. Банк здiйснює
свою дiяльнiсть в Українi та виконує вимоги податкового законодавства України. Банк дотримується
виваженого тлумачення чинного законодавства, i в своїй дiяльностi враховує позицiю податкових органiв
щодо окремих питань оподаткування. 3. Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями. Станом на кiнець дня
30 вересня 2018 року Банк не мав контрактних зобов’язань, що пов’язанi з придбанням основних засобiв та
нематерiальних активiв, iнших зобов’язань капiтального характеру на реконструкцiю об’єктiв нерухомостi.
У зв’язку з цим банк не створював резерви пiд потенцiйнi витрати капiтального характеру. 4. Зобов’язання
оперативного лiзингу (оренди). Банк, окрiм власних, має орендованi об’єкти нерухомостi, якi
використовуються в поточнiй дiяльностi. Iнформацiя щодо майбутнiх сум орендних платежiв, якi вiдомi на
кiнець дня 30 вересня 2018 року наведенi у табл. 25.1. Слiд зазначити, що по усiх договорах оренди Банк
має можливiсть дострокового розiрвання договорiв зi власної iнiцiативи без додаткових втрат. 5.
Дотримання особливих вимог. За станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року Банк не мав особливих вимог
за отриманими кредитними коштами. 6. Зобов’язання з кредитуванням. Зобов’язання, що пов’язанi з
кредитуванням включають: - зобов’язання з надання кредитiв, якi ще не виконанi; - зобов’язання за
гарантiями, наданими банком. Усi зобов’язання, що пов’язанi з кредитуванням за певних умов можуть бути
перетворенi у кредити, тому вони зазнають такого ж саме, як i кредити, кредитного ризику. Крiм того Банк
25
повинен враховувати можливiсть затребування кредитних ресурсiв по будь-якому з цих зобов’язань у
визначенi вiдповiдними договорами строки. Слiд також вiдмiтити, що за позабалансовими зобов’язаннями
з кредитування Банк не повинен надавати кошти за першою вимогою контрагента, тобто за такими
зобов’язаннями Банк не несе ризику. Але провiдний управлiнський персонал, враховуючи ризик репутацiї,
прагне застосовуватиме цю норму лише у випадку пiдвищення кредитного ризику. Структура зобов’язань,
що пов’язанi з кредитуванням наведена у табл. 25.2, вiдповiдно у розрiзi валют у табл. 25.3. Банк не має
асоцiйованих компанiй, тому вiдповiдно не має потенцiйних зобов’язань вiд участi у таких компанiях. 7.
Активи, наданi в заставу, та активи в заставi, щодо яких передбаченi обмеження, пов’язанi з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними. Активи, наданi в заставу, та активи в заставi, щодо яких
передбаченi обмеження, пов’язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням ними, – у Банку
вiдсутнi. Таблиця 25.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний
лiзинг (оренду): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод станом на 30 вересня 2018 року
(кiнець дня) Попереднiй перiод станом на 31 грудня 2017 року (кiнець дня) 1 2 3 4 1. До 1 року 1 088 72 2.
Вiд 1 до 5 рокiв 2 879 8 368 3. Усього: 3 967 8 440 Таблиця 25.2. Структура зобов’язань з кредитування:
(тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод станом на 30 вересня 2018 року (кiнець дня) Попереднiй
перiод станом на 31 грудня 2017 року (кiнець дня) 1 2 3 4 1. Наданi зобов’язання з кредитування 26 175 38
247 2. Гарантiї виданi 4 341 16 875 3. Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом
резерву: 30 515 55 122 У Банка немає непередбачених зобов’язань з кредитування. Таблиця 24.3.
Зобов’язання з кредитування в розрiзi валют: (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод станом на 30
вересня 2018 року (кiнець дня) Попереднiй перiод станом на 31 грудня 2017 року (кiнець дня) 1 2 3 4 1.
Гривня 26 122 17 543 2. Долар США 53 8 438 3. Євро 0 29 141 4. Усього 26 175 55 122
Примiтка 26. Операцiї з пов’язаними сторонами. Таблиця 25.1. Залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка -min-9%, max-21%) 0 0 305 936 2 Резерв пiд
26
заборгованiсть за кредитами за станом на 30 вересня 0 0 (62 722) 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна
ставка 0,01-24%) 66 026 492 155 082 4 Iншi зобов’язання 0 0 0 Зазначенi контрактнi процентнi ставки
знаходяться у вказаних в таблицi межах вiдповiдно до: - поточних та депозитних рахункiв; - термiну
користування вкладом; - виду вкладу; - суми вкладу; - валюти вкладу. Таблиця 25.2. Доходи та витрати за
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операцiями з пов’язаними сторонами за звiтний перiод: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 2
Процентнi доходи 0 0 63 447 3 Процентнi витрати (2 962) (35) (9 681) 4 Результат вiд операцiй з iноземною
валютою 0 0 0 5 Комiсiйнi доходи 118 4 243 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках 0 0 (43 369) 7 Iншi операцiйнi доходи 0 0 (14) 8 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0
(5 500) (2 055) Таблиця 25.3. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом
на кiнець звiтного перiоду: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1 - Материнський банк вiдсутнiй . Основними власниками банку є:. 1. Орлова Наталiя Вiкторiвна – 21,8885%;
2. Орлова Ольга Олександрiвна – 49,9225 %; 3. Орлов Володимир Олександрович – 27,0635 %; Таблиця
25.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом
звiтного перiоду (кiнець дня 30 вересня 2018 року): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Асоцiйованi
компанiї Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 1. Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 0
0 2. Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 0 337 541 Таблиця 25.5. Залишки
за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду (кiнець дня 30 вересня
2017 року): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери ) банку Провiдний
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони 1 2 4 5 6 7 1. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка - min-11%, max-26%) 0 0 0 877 570 2. Резерв пiд
заборгованiсть за кредитами за станом на 30 вересня 2018 0 0 0 (262 825) 3. Iншi активи 0 0 0 0 4. Кошти
клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01-24%) 91 671 368 0 298 822 5. Iншi зобов’язання 2 6 0 15
Зазначенi контрактнi процентнi ставки знаходяться у вказаних в таблицi межах вiдповiдно до: - поточних
та депозитних рахункiв; - термiну користування вкладом; - виду вкладу; - суми вкладу; - валюти вкладу.
Таблиця 25.6. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за попереднiй перiод (кiнець дня
30 вересня 2017 року): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери ) банку
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 5 6 1. Процентнi
доходи 0 0 0 100 873 2. Процентнi витрати (22 859) (26) 0 (18 576) 3. Результат вiд операцiй з iноземною
валютою 0 0 0 216 4. Комiсiйнi доходи 39 1 0 848 5. Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та
коштiв в iнших банках 0 0 0 (31 980) 6. Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 3 7. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати 0 (3 041) 0 (565) Таблиця 25.7. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами
за станом на кiнець попереднього перiоду (30 вересня 2017 року кiнець дня ): (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 1. Гарантiї отриманi 307 320 Таблиця 25.8. Загальна сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом попереднього
перiоду (30 вересня 2017 року кiнець дня): (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Асоцiйованi компанiї
Iншi пов’язанi сторони 1 2 3 4 1. Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 0 1 224 2. Сума кредитiв,
погашених пов’язаними сторонами 4 875 91 959 Таблиця 25.9. Виплати провiдному управлiнському
персоналу: (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод III квартал 2018 року (кiнець дня 30
вересня 2018 року) Попереднiй перiод III квартал 2017 року (кiнець дня 30 вересня 2017 року) витрати
нараховане зобов’язання витрати нараховане зобов’язання 1 2 3 4 5 6 1. Поточнi виплати працiвникам (5
927) (165) (2 475) (118) 2. Виплати пiд час звiльнення 0 (15) 0 (77)
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Примiтка 27. Окремi показники дiяльностi банку за III квартал 2018 року. (тис. грн.) Рядок Найменування
рядка На звiтну дату (станом на 30 вересня 2018 року, кiнець дня) Нормативнi показники 1 2 3 4 1.
Регулятивний капiтал банку 224 009 200 000 тис. грн. 2. Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу
(%) 94,37 не менше 10% 3. Поточна лiквiднiсть (%) 218,0 не менше 40% 4. Максимальний розмiр
кредитного ризику на одного контрагента (%) 14,39 не бiльше 20% 5. Великi кредитнi ризики (%) 43,46 не
бiльше 800% 6. Максимальний розмiр кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами
(%) 16,59 не бiльше 20% 7. Активнi банкiвськi операцiї, за якими визначається розмiр кредитного ризику,
усього: 554 782 Х 7.1. iз них: непрацюючi активи 86 103 Х 8. Величина кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями, за якими визначається розмiр кредитного ризику, усього: 65 160 Х 8.1. iз них:
величина кредитного ризику за непрацюючими активами 50 778 Х 9. Рентабельнiсть активiв (%) 0,12 Х 10.
Кредити, що наданi суб’єктам господарювання за видами економiчної дiяльностi, що класифiкуються за
секцiєю «А» (сiльське господарство), «В» – «Е» (промисловiсть), «F»(будiвництво) 71 326 Х

Примiтка 28. Подiї пiсля дати балансу. АТ «ЄПБ» зазначає, що мiж датою складання балансу (кiнець дня 30
вересня 2018 року) та датою затвердження i пiдписання промiжної скороченої фiнансової звiтностi за III
28
квартал 2018 року, подiї, якi вплинули на стан Банку та на показники промiжної скороченої фiнансової
звiтностi за III квартал 2018 року, в Банку не вiдбувалися.
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