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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14282829 

4. Місцезнаходження 

04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд. 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)231-73-81 (044)231-73-45 

6. Електронна поштова адреса 

Elena.Shubina@fuib.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку» № 81 
  

27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці https://about.pumb.ua/investor#block342 

в мережі 

Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери 
 

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

звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

правочинів 
 

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

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

яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів 

у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

та інших активів на кінець звітного періоду  

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

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

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

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

включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

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

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 
 

34. Примітки 

Рiчна iнформацiя ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (далi по тексту iнформацiї – ПАТ «ПУМБ», Банк, емiтент, ПУМБ) за 

2017 рiк затверджена Спостережною радою емiтента 25 квiтня 2018 року (Протокол № 291) до її 

розкриття вiдповiдно до вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».  

До Роздiлу 1. Основнi вiдомостi про емiтента  

п. 10) Органи управлiння пiдприємства – iнформацiя не надається у зв`язку з вимогами роздiлу III 

глави 4 Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. 

До Роздiлу 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя надається щодо вкладень 

Банку в акцiї станом на 01.01.2018 року. Протягом 2017 року Банк не брав участi в створеннi 

 



юридичних осiб.  

До Роздiлу 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв ПАТ «ПУМБ» та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв) надається з урахуванням наступного: Найменування засновникiв 

та/або учасникiв вказано у вiдповiдностi до Установчого договору про створення Першого 

українського мiжнародного банку; Код за ЄДРПОУ та мiсцезнаходження засновникiв та/або 

учасникiв станом на поточну дату. 

До Роздiлу 7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента: 

п. 1) Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента: Протягом звiтного перiоду, 

посадовим особам Банку була виплачена винагорода у розмiрi 70 040 601,73 грн. 

п. 2) "iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не надається, 

оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють. 

Ревiзiйну комiсiю Банку було лiквiдовано рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Банку вiд 17.11.2016 р., протокол №76.  

До Роздiлу 10: "Iнформацiя про дивiденди" не надається, оскiльки у звiтному перiодi нарахування 

та виплати дивiдендiв не вiдбувались. Загальними зборами акцiонерiв Банку в 2017 роцi рiшення 

щодо виплати дивiдендiв не приймались. 

До Роздiлу12: "Вiдомостi про цiннi папери емiтента": 

п. 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не випускав облiгацiї;  

п. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки Банк не 

випускав iнших цiнних паперiв; 

п. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не випускав похiднi цiннi 

папери; 

п. 5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки Банк протягом 2017 року не здiйснював викуп 

власних акцiй. 

До Роздiлу 14: "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента":  

п. 2): "iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не надається, оскiльки емiтенти, що 

здiйснюють банкiвську дiяльнiсть, не розраховують вартiсть чистих активiв; 

п. 4) "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 5) 

"iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не надається, оскiльки Банк не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 

п.6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надається, оскiльки Банком протягом 2017 року не приймалося рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

п. 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надається, оскiльки Банком протягом 2017 року не приймалося рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв. 

До Роздiлу 15. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" – не надається, 

оскiльки Банк не випускав борговi цiннi папери, забезпеченi третьою особою щодо виконання 

зобов’язань емiтента. 

До Роздiлу 18-27: iнформацiя не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск iпотечних 

облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

До Роздiлу 28: "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" – iнформацiя не надається у зв`язку з 

вимогами роздiлу III глави 4 Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. 

До Роздiлу 30: "Рiчна фiнансова звiтнiсть" - не надається, так як надається Фiнансова звiтнiсть, що 

складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; 

До Роздiлу 31: 1) Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. Згiдно з чинним законодавством України Банк пiдготував звiтнiсть 

вiдповiдно до МСФЗ в нацiональнiй валютi України - гривнi. Фiнансова iнформацiя, включена у 

фiнансову звiтнiсть Банку за перiоди, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2017 рокiв. 

Фiнансову звiтнiсть подано у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Повний текст фiнансової 

звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, розмiщено на власному веб-сайтi 



https://about.pumb.ua/finance/annual_reports;  

2) не надається "Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом". 

До Роздiлу 32. «Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)» 

не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

До Роздiлу 33. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва)" не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

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

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 

23.12.1991 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

3294492400.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі   

0 

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

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії  

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

5686 

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

64.19 IНШI ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя не надається у зв`язку з вимогами роздiлу III глави 4 Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 

03.12.2013р. 

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 

32005104101026 

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

іноземній валюті 

JPMorgan Chase Bank N.A. 

5) МФО банку 

USD 

6) поточний рахунок 

СВIФТ: CHASUS33 



 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть  

Серiя АЕ 

№ 

294728 

14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: 

брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 

- необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть  

Серiя АЕ 

№ 

294729 

14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: 

дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - 

необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами. Андеррайтинг 

Серiя АЕ 

№ 

294730 

14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: 

андеррайтинг, строк дiї якої з 22.10.2014 - 

необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Серiя АЕ 

№ 

294710 

14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, 

строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений. 



 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть. 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування 

Серiя АЕ № 

294711 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, 

строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть. 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

пенсiйних фондiв 

Серiя АЕ № 

294712 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї якої з 

12.10.2013 необмежений. 

  

Банкiвська лiцензiя на право надання 

банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону 

України „Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть” 

№ 8 06.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських операцiй, термiн дiї якої 

необмежений. 

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення 

валютних операцiй 
№ 8-2 12.02.2015 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй, термiн дiї якої 

необмежений. 

  

Додаток до генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй 
№ 8-2 12.02.2015 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 

IСТОРIЙ" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

33691415 

4) місцезнаходження 

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11 

5) опис 

ПАТ "ПУМБ" володiє 2,5532 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)  

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

35917889 

4) місцезнаходження 

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 7-Г 

5) опис 

У зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу ПАТ «Розрахунковий центр» з 05.07.2017 ПАТ "ПУМБ" 

володiє 2,7818 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї). Частка ПАТ «ПУМБ» у 

статутного капiталу ПАТ «Розрахунковий центр» до його збільшення 3,7557 %. 

 На позачергових загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Розрахунковий 

центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Банк) 29.06.2017 р. (протокол № 3) 

було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 53 600 

(п’ятдесят три тисячi шiстсот) штук, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 

копiйок) кожна. Розмiр збiльшення статутного капiталу Банку на 53 600 000,00 грн. (п’ятдесят три 

мiльйони шiстсот тисяч гривень 00 копiйок),цiна розмiщення 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 

копiйок). Ринкова вартiсть акцiй була визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi та затверджена 

Спостережною радою Банку 21.06.2017 р. На дату прийняття рiшення про приватне розмiщення 

акцiй власником пакету у кiлькостi 119 096 штук простих iменних акцiй, що становить 77,7897 % 

статутного капiталу, є Нацiональний банк України. 

Приватне розмiщення акцiй ПАТ «Розрахунковий центр»  здiйснювалось за процедурою спрощеної 

капiталiзацiї банку вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та 

капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 р. № 1985-VIII. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2) організаційно-правова форма 

112 



3) код за ЄДРПОУ 

21672206 

4) місцезнаходження 

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44 (6-й поверх) 

5) опис 

ПАТ "ПУМБ" володiє 0,3749 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)  

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА 

БIРЖА" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

22877057 

4) місцезнаходження 

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГIРСЬКА , будинок 1 

5) опис 

ПАТ "ПУМБ" володiє 2,50 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)  

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "IННЕКС" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

23425110 

4) місцезнаходження 

03040, м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 70, 11 поверх  

5) опис 

ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - простi iменнi акцiї)  

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

28.07.2010 18.05.2017 Насєкан Леся Олександрiвна 
+380442907290 

info@fuib.com 

Опис Дата введення посади корпоративного секретаря: Дата рiшення Спостережної Ради Банку про 

обрання першого Корпоративного секретаря Банку – 28-29 липня 2010 року (Протокол № 122 вiд 

28-29 липня 2010 року). 



 Посада: Директор Юридичного департаменту ПАТ «ПУМБ», обрано на посаду Корпоративного 

секретаря Спостережною радою ПАТ «ПУМБ» (Протокол засiдання Спостережної ради № 274 вiд 

18.05.2017 р.). 

- непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; 

- попереднє мiсце роботи: Юрисконсульт Пiдприємства «БРIНКФОРД КОНС. (Україна) лiмiтед.  

Причини звiльнення попереднього корпоративного секретаря: 

За власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. 

 

Iнформацiя щодо посади попереднього корпоративного секретаря: 

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря - 14.10.2015 р. - дата рiшення 

Спостережної Ради Банку про обрання особи на посаду Корпоративного секретаря. 

Опис: Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря: 

Гетьман Анна Данилівна, Начальник Вiддiлу корпоративного управлiння Юридичного 

департаменту ПАТ «ПУМБ», обрано на посаду Корпоративного секретаря Спостережною радою 

ПАТ «ПУМБ» (Протокол засiдання Спостережної ради № 239 вiд 14.10.2015р.). 

- непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; 

- попереднє мiсце роботи: Головний юрисконсульт Вiддiлу корпоративного управлiння 

Юридичного департаменту ПАТ «ПУМБ», Юрист Вiддiлу правового забезпечення 

корпоративного управлiння АТ «Сведбанк» (публiчне), ПАТ «ОМЕГА БАНК» (правонаступник 

прав та обов’язкiв АТ «Сведбанк» (публiчне)).  

Причини звiльнення попереднього корпоративного секретаря: 

За власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або поновлення 

рейтингової оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

РА "Кредит-Рейтинг" 
уповноважене рейтингове 

агентство 
21.09.2017 uaAA- стабiльний 

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

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Металургiйний комбiнат 

"Азовсталь" 
00191158 

87500Україна м.Марiуполь 

вул. Лепорського, 1 
0 

Азовське морське 

пароплавство 
01125732 

87510Україна м.Марiуполь 

Проспект Адмiрала Лунiна,89 
0 

Шахта iменi А.Ф. 

Засядько 
00174846 

86065Україна Донецька обл., 

мiсто Авдiївка Проїзд 

Iндустрiальний, 1 

0 

Обласне управлiння 

Промстройбанку 
- -- - - 0 

Корпорацiя "АIОС" - -- - - 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Усього 0 

 



 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС» 

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

Попов Олег Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

АТ «СКМ», Генеральний директор (з сiчня 2006 р.). Попередня посада, яку займав: АТ «СКМ», 

Виконавчий директор.  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 

9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 

07.04.2015 р. 

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Попова О.М. 

обрано Головою Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 26 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Генеральний директор, АТ «СКМ», 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 

116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



 

1) посада* 

Член Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ ФIНАНС» 

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

Дугадко Ганна Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

АТ «СКМ», менеджер з розвитку бiзнесу (з серпня 2009 р.). Попередня посада, яку займала: ЗАТ АБ 

"РАДА БАНК", Заступник Голови Правлiння.  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 

9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 

07.04.2015 р.  

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ». Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 

р. (Протокол № 78) Дугадко Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 25 рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ», 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т 

Нахiмова, буд. 116-А.  

Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.  

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради - незалежний член 

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

Курiлко Сергiй Євгенович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

39 

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

ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», Заступник директора (з серпня 2005 р.) Попередня 

посада, яку займав: ТОВ «ЧАС ЗАКОНУ»; директор.  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 

9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 

07.04.2015 р.  

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Курiлко С.Є. 

повторно переобрано Членом Спостережної ради – незалежним членом.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 39 рокiв.  

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Заступник директора, адвокат, ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», 87534, Україна, Донецька 

обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не 

надавалася.  

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED 

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

Поважна Маргарита Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 



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

АТ «СКМ», Фiнансовий директор (з жовтня 2009 р.) Попередня посада, яку займала: АТ «СКМ», 

Заступник фiнансового директора.  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 

9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 

07.04.2015 р 

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Поважну М.В. 

повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 22 роки + 4 роки 9 мiсяцiв (включається у стаж для призначення пенсiї).  

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Фiнансовий директор, АТ «СКМ»,87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 

116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.  

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM HOLDINGS LIMITED 

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

Катанов Георгi Богомiлов 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

SCM ADVISORS (UK) LIMITED, Директор (з травня 2016 р.). Попередня посада, яку займав: SCM 

ADVISORS (UK) LIMITED, Заступник директора (з сiчня 2014 р.), ТОВ «Барклайс Капитал», вiце-

президент (серпень 2013 р. – грудень 2013 р.); ГОЛДМАН САКС, виконавчий директор, старший 

спецiалiст (липень 2008 р. – червень 2013 р.).  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 



9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 

07.04.2015 р.  

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Катанова Г.Б. 

повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 16 рокiв.  

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED, 25 Парк Лейн, Лондон, Великобританiя. 

Вiце-президент, ТОВ «Барклайс Капитал», 125047, пров. 4-й Лiсовий, 4, м.Москва, Росiйська 

Федерацiя. 

Виконавчий директор, старший спецiалiст, ГОЛДМАН САКС, 125047, вул.Гашека, 6, м.Москва, 

Росiйська Федерацiя. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.  

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради - незалежний член 

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

Щербинська Яна Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист (з лютого 2006 р.) Попередня посада, яку займала: 

ЗАТ «Перший Український Мiжнародний Банк», Головний юрисконсульт.  

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

21.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв банку 

9) Опис 

Починаючи з 01.05.2016 р. строк, на який обрано членiв Спостережної ради, становить строк до 

наступних рiчних зборiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. з урахуванням змiн, внесених Законом України «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» № 289 – VIII вiд 



07.04.2015 р.  

Повноваження та обов’язки посадової особи перелiченi у Статутi ПАТ «ПУМБ» та в Положеннi про 

Спостережну раду ПАТ «ПУМБ».  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Щербинську 

Я.В. повторно переобрано Членом Спостережної ради – незалежним членом.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи – 26 рокiв. 

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист, 87534, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т 

Нахiмова, буд. 116-А. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.  

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

1) посада* 

Голова Правлiння 

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

Черненко Сергiй Павлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

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

ПАТ «ПУМБ», Виконуючий обов’язки Голови Правлiння 

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

29.11.2012, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Банку, 

iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.  

Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв, забезпечує її 

реалiзацiю. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також 

ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для 

виконання облiку, звiтностi та методологiї згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв. Визначає 

стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування й аналiзу. Визначає полiтику 

банку з управлiння ризиками; визначає та контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi 

мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов’язану з погашенням проблемних активiв 

банку й формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.  

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року Черненка Сергiя Павловича 

призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. 

Дата вступу на посаду - 29.11.2012р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 



КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» 

пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Черненка Сергiя 

Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання 

АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз 

приєднанням – 19 липня 2016 року. 

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння;  

З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший Заступник Голови Правлiння; 

З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий 

директор; 

З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» - Виконуючий обов’язки Голови Правлiння; 

З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Голова Правлiння. 

Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не 

надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор 

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

Кожевин Iгор Олексiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови 

Правлiння з фiнансових питань 

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

14.03.2013, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння – Фiнансовий директор керується чинним 

законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, 

прийнятими Загальними Зборами.  

Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародним та нацiональним стандартам та забезпечує її 



реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв 

шляхом визначення принципiв, правил та об’ємiв контролю. Керує активами та пасивами банку в 

частинi розробки методологiї з внутрiшнього трансфертного цiноутворення та впровадження його в 

управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворення щодо зовнiшнiх вiдсоткових ставок. Несе 

вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння 

цiновою полiтикою банку. Забезпечує отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi 

шляхом визначення структури та правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує 

виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо 

проведення перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ. 

Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 189) Кожевина Iгоря 

Олексiйовича призначено на посаду Заступника Голови правлiння - Фiнансового Директора, члена 

Правлiння ПАТ "ПУМБ". 

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» 

пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Кожевина Iгора 

Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ 

"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - директор адмiнiстративно-

економiчного департаменту; 

З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з 

фiнансових питань; 

З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння – фiнансовий 

директор. 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння 

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

Волчков Олексiй Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

30 

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

ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння. 

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

22.04.2010, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами. 

Визначає та реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами. Забезпечує 

фомування ефективної тарифної, вiдсоткової та продуктової полiтик. Бере участь в формування 

кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою, формує та забезпечує роботу каналiв продажу 

банкiвських продуктiв юридичним особам.  

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року Волчкова Олексiя Анатолiйовича 

прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010р. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) прийнято 

рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як 

Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» 

шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом 

Правлiння Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн 

до Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 

року– з 18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку. Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» - член Правлiння; 

З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння 

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

Загородников Артур Германович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови 

Правлiння. 

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

20.12.2012, термін не зазначено  

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами.  

Супроводжує удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з 

державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей 

клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; контролює роботу з органами 

виконавчої влади, роботу з окремими проектами по простроченiй заборгованостi. 

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. Загородникова Артура Германовича 

прийнято на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою 

необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу № 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк 

перебування на посадi Заступника Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено 

на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 186 вiд 19.12.2012 р. Загородникова 

Артура Германовича призначено членом Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до складу 

Правлiння, термiн не визначено.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку.  

Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ 

"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» - Президент; 



З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" - 

Перший заступник Голови Правлiння; 

З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи 23 роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

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

Рубай Себастiан 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння 

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

29.09.2014, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами.  

Оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в 

роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги та результатiв, 

визначених стратегiєю банку. Забезпечує досягнення прибутковостi та пiдтримання стабiльного 

росту роздрiбного бiзнесу. Знаходить та реалiзовує можливостi неорганiчного росту бiзнесу шляхом 

злиття та поглинання в сферi роздрiбного бiзнесу та споживчого кредитування. Розробляє ефективну 

органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу. Здiйснює контроль органiзацiї ефективної 

вiддаленої взаємодiї з клiєнтами, потенцiйними клiєнтами, партнерами Банку та iншими 

зацiкавлиними особами.  

Згiдно рiшення Спостережної ради №213 вiд 26.09.2014 року Рубая Себастiана призначено на посаду 

Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК». 

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 



КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку. Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ 

"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до 

Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Президент. 

З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння. 

З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи 15 рокiв. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

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

Школяренко Костянтин Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння. 

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

16.07.2011, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами.  

Впроваджує полiтики Банку в галузi удосконалення системи погашення проблемної заборгованостi 

для забезпечення стабiльного розвитку банку.  

Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести змiни до деяких рiшень 

Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136) призначено Школяренко Костянтина 

Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз 



виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради 

(Протокол № 152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу 

на посаду, безстроково. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») 

прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння 

ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ 

«ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина 

Олександровича членом Правлiння Банку. 

Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» 

приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ 

«ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 

18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку.  

Пана Школяренка Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. 

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - заступник Голови Правлiння; 

З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння; 

З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи 17 рокiв. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння 

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

Косенко Наталiя Фелiксiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



38 

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

ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння. 

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

16.07.2011, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами.  

Вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзує сумiсну роботу з пiдроздiлами банку по 

монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть 

вiдкриття нових точок продажу. Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчних полiтик 

банку у процесi проведення будiвельних робiт та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, 

пов’язанi з забезпеченням життєдiяльностi банку. Визначає основнi напрямки роботи служби 

iнкасацiї та вiдповiдає за її ефективну роботу. Супроводжує питання, пов’язанi з проведенням 

платежiв. Визначає основнi напрямки роботи з грошового обiгу, неторгових та касових операцiй. 

Здiйснює загальне керiвництво та координацiю робiт у сферi охорони працi, забезпечує 

функцiонування Системи охорони працi банку згiдно законодавчим та нормативно-правовом актам 

України.  

Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внесено змiни до деяких рiшень 

Спостережної ради вiд 17.02.2011 року (Протокол № 136), призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну 

на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою 

необхiднiстю з 01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол №152) 

про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, 

безстроково. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 60) (далi- «Збори») 

прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння 

ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ 

«ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну 

членом Правлiння Банку. 

Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» 

приступили до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ 

«ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року – з 

18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку. Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 17.09.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - Голова Правлiння; 

З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - Заступник Голови Правлiння; 

З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 



Загальний стаж роботи 38 рокiв. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

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

Скалозуб Леонiд Павлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

32 

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

Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – керiвник Департаменту державної 

служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України; з 15.05.2012 ПАТ «ПУМБ», керiвник 

Департаменту безпеки. 

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

19.05.2017, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами. Забезпечення економiчної, фiнансової, iнформацiйної, физичної, технiчної безпеки Банку, 

його вiддiлень (об’єктiв), органiзацiя роботи з виявлення iснуючих та потенцiйних загроз, посягань 

на репутацiю та власнiсть Банку. 

Згiдно рiшення Спостережної ради №189/1 вiд 05.03.2013 року Скалозуба Леонiда Павловича 

призначено на посаду Заступника Голови Правлiння. 18 травня 2017 року на засiданнi Спостережної 

ради ПАТ «ПУМБ (Протокол № 274 вiд 18 травня 2017 року) прийнято рiшення про призначення з 19 

травня 2017 року Заступника Голови Правлiння Банку Скалозуба Леонiда Павловича членом 

Правлiння Банку на виконання вимог дiючого законодавства України, зокрема, ст. 40 Закону України 

«Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Встановлено, що Скалозуб Леонiд Павлович, як Заступник 

Голови Правлiння Банку, вiдповiдає за напрямок по забезпеченню безпеки Банку. Термiн, на який 

обрано – безстроково. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

з 31.03.1987 по 26.03.2010 – Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – керiвник 

Департаменту державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю МВС України, звiльнився зi 

служби в органах внутрiшнiх справ 26.03.2010р. на пенсiю за вислугою рокiв. У перiод з 27.03.2010 р. 

по 14.05.2012 р. не працював.); 



з 15.05.2012 по 04.03.2013 – Керiвник Департаменту безпеки ПАТ «ПУМБ»; 

з 05.03.2013 по 18.05.2017 – Заступник Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ». 

Загальний стаж роботи 32 роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова 

особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

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

Єременко Федот Євгенiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту  

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

17.12.2013, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Заступник Голови Правлiння керується чинним законодавством України, 

Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними 

Зборами.  

Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками. Координує роботу, пов’язану з формуванням 

встановлених резервiв пiд кредитнi ризики. 

Згiдно рiшення Спостережної ради №201 вiд 17.12.2013 року Єременко Федота Євгенiйовича 

призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх 

його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку. Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку.  



Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ», начальник Управлiння кредитних ризикiв. 

З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту кредитних ризикiв. 

З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту ризик-менеджменту. 

З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи 23 роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, член Правлiння  

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

Хара Едуард Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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

ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу. З 16.07.2011р. ПАТ «ПУМБ» - 

начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом. 

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

16.07.2011, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, член Правлiння 

керується чинним законодавством України, Статутом Банку, iншими внутрiшнiми документами 

Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.  

Забезпечення ефективного функцiонування й постiйне удосконалення внутрiшньобанкiвської 

системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних 

доходiв й фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог дiючого законодавства.  

Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича було 

призначено на посаду начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним 

шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Вiдповiдно до 

вищезазначеного рiшення його введено до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” та призначено 

вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку з 01.04.2011р. 

Вiдповiдно до рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та ПАТ 



«ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року (протокол № 60 вiд 21.10.2011 р.) було затверджено склад 

Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю 

ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Хару Едуарда 

Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення приступив до 

виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 

листопада 2011 року. 27 жовтня 2014 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

«ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про 

акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Вiдповiдно до 

вищезазначеного рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника 

Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння ПАТ 

"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою 

завершення приєднання була дата реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з приєднанням 

– 19 липня 2016 року. 

24 березня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (Протокол № 271 вiд 24 

березня 2017 р.) прийнято рiшення вважати Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння та 

вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку у зв’язку зi скасуванням рiшення 

Спостережної ради вiд 16.01.2017 р.  

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу; 

З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом - начальник Управлiння з протидiї 

легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом; 

З 16.07.2011р. по 26.03.2017р. ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, 

отриманих злочинним шляхом. 

З 27.03.2017р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового 

монiторингу. 

Загальний стаж роботи 28 рокiв.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова 

особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Полещук Олена Олегiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 



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

ПАТ «ПУМБ», заступник Головного бухгалтера. 

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

16.02.2015, термін не зазначено 

9) Опис 

У своїй дiяльностi Головний бухгалтер керується чинним законодавством України, Статутом Банку, 

iншими внутрiшнiми документами Банку й рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами.  

Органiзацiя роботи та контроль за формуванням статистичної та фiнансової звiтностi до 

Нацiонального банку України та ФГВФО; органiзацiя бухгалтерського контролю за банкiвськими 

операцiями; пiдтримка в актуальному станi нормативної бази щодо органiзацiї бухгалтерського 

облiку. 

На пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання 

дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем (Рiшення № 51 вiд 10 лютого 2015 року) та 

Наказу Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 80 ОС вiд 16 лютого 2015 року) заступника 

Головного бухгалтера Полещук Олену Олегiвну переведено з 16 лютого 2015 року на посаду 

Головного бухгалтера. Строк, на який призначено - безстроково.  

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

З 17.04.2008р. до 12.05.2011р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - заступник головного бухгалтера 

Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку; 

З 13.05.2011р. до 31.03.2014р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» - Головний бухгалтер, директор 

Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку; 

З 01.04.2014р. до 12.11.2014р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Фiнансового директора Департаменту 

фiнансового облiку, податкiв та звiтностi; 

З 13.11.2014р. по 15.02.2015р. ПАТ «ПУМБ» - заступник Головного бухгалтера. 

З 16.02.2015р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» - Головний бухгалтер. 

Загальний стаж роботи 17 рокiв.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 

натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змiн щодо зазначеної посадової особи в звiтному перiодi 

не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

Інформація про виплачену протягом звітного періоду винагороду  посадовим особам Банку наведена 

у Примітках, п. 34  Змісту Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

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

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СКМ 

ФIНАНС»  

33340407 

87534 Україна Донецька - мiсто 

Марiуполь проспект Нахiмова, 

будинок 116-А. 

13212819 92.243295 13212819 0 

SCM HOLDINGS LIMITED 222759 
- Кiпр - Limassol 28 Oktovriou, 377, 

SOBOH HOUSE, 1 st floor Neapoli 
1096887 7,657750 1096887 0 

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

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 14309706 99,901045 14309706 0 

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

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 16.03.2017 

Кворум зборів** 92.243295 

Опис 

Порядок денний: 

1. Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї Зборiв. 

2. Про затвердження заходiв щодо приведення значень економiчних нормативiв Банку у 

вiдповiднiсть до вимог Нацiонального банку України. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. 

Особа, що iнiцiювала проведення зборiв: Спостережна рада. 

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi, по 

ним прийнятi рiшення.  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
21.04.2017 

Кворум 

зборів** 
92.243295 

Опис 

Порядок денний: 

1. Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

2. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку за 2016 рiк. 

3. Про затвердження заходiв за результатами розгляду висновку зовнiшнього аудиту вiдносно рiчних 

результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку за 2016 рiк. 

4. Про затвердження звiту та висновкiв Правлiння Банку про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку за 2016 рiк. 

5. Про затвердження звiту Спостережної ради Банку за 2016 рiк. 

6. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Банку за 2016 рiк. 

7. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради Банку. 

8. Про встановлення кiлькiсного складу Спостережної ради Банку. 

9. Про обрання членiв Спостережної ради Банку. 

10. Про обрання Голови Спостережної ради Банку. 

11. Про затвердження умов цивiльно-правового договору з членом Спостережної ради, встановлення 

розмiру винагороди, затвердження кошторису для оплати та обрання особи, уповноваженої на 

пiдписання зазначеного договору з членом Спостережної ради.  

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: ТОВ «СКМ ФIНАНС», SCM 

Holdings Limited. 

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi, по ним 

прийнятi рiшення.  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна - м. Київ вул. Тропiнiна, 7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263463 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585 42 40 

Факс (044) 585 42 40 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть 

Опис Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з обслуговування договорiв на фiнансових 

ринках як банку (банкiвська лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ "ПУМБ" 

на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових 

розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на 

фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка 

цiнних паперiв проти оплати". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ПАТ "НДУ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 271447 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2015 

Міжміський код та телефон (044) 5910404 

Факс (044) 5910404 

Вид діяльності Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї 



Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний депозитарiй (вiдкриття та ведення 

рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, рахунків депозитарних установ) та акредитований центр 

сертифiкацiї ключiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ПАРД (професiйна асоцiацiя учасникiв ринку капiталу та деривативiв) 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133 Україна - Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 2869420 

Факс (044) 2869420 

Вид діяльності неприбуткове об’єднання участникiв фондового ринку 

Опис Захист iнтересiв членiв ПАРД; сприяння здiйснення членами ПАРД професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку та покращенню якостi надання фiнансових послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ «Кредит-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження вул. Межигірська, 1, Київ, 04070 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво № 6 про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (+380 44) 490-25-50 

Факс (+380 44) 490-25-54 

Вид діяльності Види послуг рейтингового агентства: 

 визначення кредитних рейтингів підприємствам, банкам, страховим компаніям, органам 

місцевого самоврядування, а також окремим борговим зобов’язанням позичальника 

http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/4625


(облігаціям, позикам тощо) заНаціональною рейтинговою шкалою, спеціально 

розробленою для оцінки рівня кредитного ризику в умовах українського ринку; 

 рейтинги надійності депозитів, які представляють незалежну думку агентства про 

здатність банку своєчасно та у повному обсязі виконати прийняті на себе зобов’язання з 

повернення банківських вкладів протягом найближчих 12 місяців; 

 рейтинги надійності страхових компаній розроблені спеціально для споживачів 

страхових послуг з метою покращити їх поінформованість щодо надійності страховиків; 

 визначення рівня інвестиційної привабливості міста, що представляє собою 

незалежну думку рейтингового агентства щодо привабливості міста з точки зору вкладення 

інвестицій у порівнянні з іншими об’єктами інвестування. Цей продукт супроводжується 

розробкою інвестиційного паспорту міста; 

 рейтинги корпоративного управління як незалежна оцінка рейтингового агентства 

відносно існуючої системи корпоративного управління компанії. 

 

Опис Агентство «Кредит-Рейтинг» - перше в Україні (з 2001 року) спеціалізоване рейтингове агентство, що 

надає послуги з визначення незалежних рейтингових оцінок кредитоспроможності суб'єктів 

господарювання та органів місцевого самоврядування за Національною рейтинговою шкалою. 

З 2003 року рейтингові оцінки агентства офіційно визнаються Міністерством фінансів України. 

З 2004 року «Кредит-Рейтинг» - уповноважене агентство Національної комісії з цінних паперів і 

фондового ринку України для визначення кредитних рейтингів суб'єктам господарювання, галузям 

економіки й регіонам. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна - м. Київ вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 2775000 

Факс (044) 2775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на 

фондовому ринку. 

 

http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/scale
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/4627/
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/12448/
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/13886
http://www.credit-rating.ua/img/st_img/cherni2017.pdf
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/4626


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ПАТ "ФБ "Перспектива"  

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд.30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення №231 від 14.03.2008р.  

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.03.2008 

Міжміський код та телефон (044) 5376212 

Факс (056) 3739594 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор торгiвлi цiнними паперами на 

фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 69005 Україна - м.Запорiжжя вул. Перемоги, б.97-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569967 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон 044 5202201;0-800-601-701 

Факс (044) 5202203 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Юридична особа, яка надає послуги: 

1. Страхування майна;  

2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;  

3. Страхування вiд нещасних випадкiв;  

4. Добровiльне страхування наземного транспорту; 

5. Страхування цiнностей в кассових зонах. 



Та має наступнi лiцензiї: 

1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата видачi 26.04.2011р. 

2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами Серiя АГ № 569961, 

дата видачi 26.04.2011р. 

3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569982, 

дата видачi 26.04.2011р. 

4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569985, дата видачi 

26.04.2011р. 

5. Лiцензiя на добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АГ 

№569965, дата видачi 26.04.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанiя» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080 Україна - м. Київ вул. Кирилiвська, б.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 641973 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 044 4636421 

Факс 044 4637440 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Юридична особа, яка надає послуги страхування ризикiв, пов'язаних з перевезенням та iнкасацiєю 

цiнностей 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

Адвокатське об’єднання «Право та Закон»  

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  

Код за ЄДРПОУ 36176818 

Місцезнаходження 01030 Україна - м.Київ вул. Пирогова, буд.2, офiс 110 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  



Міжміський код та телефон 044-223-46-48, 044-228-57-09 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА "АБСОЛЮТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39329404 

Місцезнаходження 49044 Україна - м. Днiпро Катеринославський бульвар, буд. 2, оф. 610  

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0567323863 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЕН ЕНД ДI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 41166012 

Місцезнаходження 01030 Україна - м.Київ вул. Б. Хмельницького, 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 04433 200 32 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 



Опис Консультацiйнi послуги  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "НЕОКЛЕУС ТА 

ДОВБЕНКО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40049303 

Місцезнаходження 01030 Україна - м.Київ м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0442377250, +380979878602, 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М. БIЗНЕСОВI РIШЕННЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40025518 

Місцезнаходження 02002 Україна - м. Київ вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11, корпус Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)3641444 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Юридична компанiя "Центр правових 

експертиз" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31733662 

Місцезнаходження 01021 Україна - м. Київ вул. Грушевського, 16, оф. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 253 82 26 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИТУЛ-ЛЕКС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40340463 

Місцезнаходження 04208 Україна - м. Київ пр-т ГОНГАНДЗЕ, будинок 5 А, офiс 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)3380995 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Фiнансово-консалтингова група "А2" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39709621 

Місцезнаходження 04060 Україна - м. Київ вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323870 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Дентонс Юроп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 19373287 

Місцезнаходження 01001 Україна - м. Київ вул. Володимирська, 49А, 2-й поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 4944774 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Мiжнародна юридична фiрма "Абсолют" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39329404 

Місцезнаходження 49044 Україна - м. Днiпро бул. Катеринославський, б. 2, оф. 610 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  



Міжміський код та телефон (056) 7323863 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Юридична фiрма " Неоклеус та Довбенко" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40049303 

Місцезнаходження 01030 Україна - м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 2377250 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Астор-Инвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35447762 

Місцезнаходження 49026 Україна - м. Днiпро вул. Калинова, буд. 60-62 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323863 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 



Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "ЮА "Дiамант" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40489516 

Місцезнаходження 04060 Україна - м. Київ вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323863 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Консалтинговий Центр "Iнiцiатива" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40260226 

Місцезнаходження 49044 Україна - м. Днiпро вул. Артема, 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323870 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Континент-Престиж" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33826067 

Місцезнаходження 52005 Україна Дніпропетровська - смт. Слобожанське вул. Мiчурiна, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323870 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Юридичне бюро "Максимум" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39886425 

Місцезнаходження 01015 Україна - м. Київ вул. Старонаводницька, б. 13-А, оф. 44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7323870 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізічної особи 

ТОВ "Тандем-Закон" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40340678 

Місцезнаходження 03028 Україна - м. Київ пр. Науки, б. 42/1, корп.10, оф.17 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 3380995 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Консультацiйнi послуги 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.08.2011 416/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0508271006 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
230 14323880 3294492400.00 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 грудня 2007 року №547/1/07, дата видачi 30 грудня 2009 р. та Тимчасове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй вiд 18 серпня 2011 року №416/1/11-Т, якi виданi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

вважається такими, що втратили чиннiсть. 28.09.2009р. - дата допущення акцiй простих iменних ПАТ "ПУМБ" до обiгу на ПАТ "Фондова бiржа 

ПФТС" без включення до бiржового реєстру. Акцiї надають своїм власникам права згiдно чинного законодавства України. 

  



XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

було засновано 20 листопада 1991 року. Банк розпочав свою дiяльнiсть у квiтнi 1992 року. Банк 

надає повний спектр банкiвських послуг, включаючи залучення депозитiв та надання кредитiв, 

iнвестування в цiннi папери, платiжне обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, 

операцiї з обмiну валют, випуск та процесiнг платiжних карток. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 2 вересня 1999 року (реєстрацiйне 

свiдоцтво № 102 вiд 6 листопада 2012 року), що дiє вiдповiдно до Закону України № 2740-III «Про 

фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб». Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує 

повернення вкладникам депозитiв до 200 тисяч гривень на одну особу (у 2016 роцi − 200 тисяч 

гривень). 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв акцiонерами Банку є «СКМ ФIНАНС» (92,2% 

акцiонерного капiталу), SCM HOLDINGS LIMITED (Кiпр) (7,7% акцiонерного капiталу) та 

фiзична особа (0,1% акцiонерного капiталу). Фактичний контроль Банку здiйснює громадянин 

України пан Р.Л. Ахметов. 

ПАТ «ПУМБ» завершив 2017 рiк з чистим прибутком 786 млн. грн. при цьому скоротивши 

резерви. Чистi активи банку станом на 31.12.2017 року склали 46 532 млн. грн., що на 4,4% бiльше 

показника попереднього року. Зобов’язання банку збiльшились на 2,9% i склали 41 659 млн. грн. 

станом на 31.12.2017 р. Операцiйний дохiд до резервiв в 2017 роцi склав 5 013 млн. грн. 

За пiдсумками роботи банку в 2017 роцi чистий процентний дохiд склав 3 009 млн. грн. та чистий 

комiсiйний дохiд – 1 269 млн. грн. Власний капiтал банку збiльшився на 20,4%, досягнувши майже 

5 млрд. грн. 

ПАТ «ПУМБ» виконав вимоги НБУ по докапiталiзацiї. 

В 2015 роцi ПУМБ став правонаступником усiх прав та зобов’язань АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» (ТМ «Банк Ренесанс Кредит») по вiдношенню до його клiєнтiв, партнерiв, 

контрагентiв. Передаточний акт всiх прав та обов’язкiв був затверджений 14 березня 2015 року 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» та рiшенням акцiонера АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ». 

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за 

рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

(Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо 

всiх його прав i зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року. 

У 2017 роцi ПУМБ як банк-агент ФГВФО здiйснив виплати клiєнтам неплатоспроможних банкiв 

«Артем», «Богуслав», «Дiамант», «Михайлiвський», «Платинум», «Фiдобанк», «Хрещатик» на 

суму 1,5 млрд. грн. 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних 

періоді 

Юридична адреса Банку: вул. Андрiївська, 4, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав 6 регiональних центрiв та 158 вiддiлень в Українi (на 31 

грудня 2016 року − 6 регiональних центрiв та 156 вiддiлення в Українi). 

04 лютого 2015 року Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» прийнято рiшення про вiдкриття 

(створення) 16.03.2015 року ФIЛIЇ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 



УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» В МIСТI КИЇВ (далi – Фiлiя) (Протокол №219). Фiлiя 

створюється з метою сприяння економiчному розвитку регiону, надання всебiчної допомоги 

розвитку пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб, впровадження ринкових вiдносин та 

розвитку пiдприємництва, здiйснення на договiрних засадах кредитного, розрахунково-касового та 

iншого обслуговування юридичних та фiзичних осiб, забезпечення мобiлiзацiї i рацiонального 

розмiщення кредитних ресурсiв для бiльш повного задоволення потреб клiєнтiв регiону, 

забезпечення чiткого облiку банкiвських операцiй, а також з метою полiпшення обслуговування та 

розширення кола клiєнтури Банку. Повне найменування: ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» В МIСТI КИЇВ. 

Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, Кловський узвiз, буд. 5. 

Фiлiя надiлена правом надавати вiд iменi Банку банкiвськi та iншi фiнансовi послуги, здiйснювати 

валютнi операцiї, а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, передбачену Положенням про ФIЛIЮ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК» В МIСТI КИЇВ (затверджено рiшенням Спостережної ради Банку 04 лютого 2015 року, 

Протокол №219) та в межах, визначених чинним законодавством. 

Актуальна iнформацiя розмiщена на сайтi Банку https://about.pumb.ua/map. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" станом 

на 31.12.2017 рiк становить 5686 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi 

працюють за сумiсництвом (осiб)- 129 осiб, а саме: 

· зовнiшнi сумiсники – 2 особи; 

· працюють за цивiльно-правовими договорами – 127 осiб. 

Фонд оплати працi станом на 31.12.2017 рiк склав: 

· штатних працiвникiв – 1045458430,74 грн.; 

· зовнiшнiх сумiсникiв – 35443,83 грн.; 

· працюючих за цивiльно-правовими договорами – 18980447,99 грн. 

Фонд оплати працi станом на 31.12.2016 р.:  

· штатних працiвникiв – 717103512,69 грн.; 

· зовнiшнiх сумiсникiв – 50641,65 грн.; 

· працюючих за цивiльно-правовими договорами – 17398761,52 грн. 

Iнформацiї стосовно чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 

(дня, тижня) немає.  

У 2017 роцi банк продовжив реалiзовувати стратегiю навчання. Багато уваги надали розвитку 

керiвникiв. Продовжили навчати керiвникiв усiх рiвнiв у багатомодульнiй внутрiшнiй програмi 

«Школа менеджменту». Запустили новий модуль програми за темою «Iнтерв’ю по цiнностям». 

Продовжили навчання для керiвникiв мережi вiддiлень. Закрiплювали знання та навички майстер-

класами та мотивацiйно-розвиваючою розсилкою «Leader`s breakfast». В рамках пiдготовки 

майбутнiх керiвникiв, продовжили практику проведення центрiв оцiнки та розвитку для молодих 

керiвникiв перед вступом на посаду. Розвивали професiйнi навички спiвробiтникiв на найкращих 

зовнiшнiх та внутрiшнiх заходах.  

Для забезпечення наявностi якiсного внутрiшнього кадрового резерву для керiвникiв високого 

рiвня, запустили програму пiдготовки їх наступникiв. 

Реалiзували програму оцiнки компетенцiй керiвникiв банку за методом «Оцiнка 360 градусiв» 

Запровадили формат стратегiчних воркшопiв для керiвникiв та ключових спiвробiтникiв. 

Також, в 2017 роцi був реалiзований проект «Happy office», призначений пiдняти рiвень 



лояльностi працiвникiв до банку. В рамках проекту спiвробiтники мали змогу вiдвiдати творчi 

майстер-класи, екскурсiї до iсторичних пам’яток, iнтелектуальнi iгри та лекцiї по образотворчому 

мистецтву. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання  

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 49000, м. Днiпро,Воскресенська (вул. Ленiна), 30. 

Опис АУФТ є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю 

цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. 

Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - 

об'єднання , створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв, власникiв цiнних паперiв та iнших 

учасникiв ринку цiнних паперiв та ринкiв фiнансових послуг. Асоцiацiя сприяє розвитку 

вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi 

професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами Асоцiацiї. Банк є членом АУФТ з 

08.09.2009 року (реєстрацiйне свiдоцтво № 806), користується правами та виконує обов'язки, 

передбаченi Статутом об'єднання. Членство в об'єднаннi є бестроковим та припиняється у 

випадках, передбачених Статутом об'єднання. 

 

Асоцiацiя «Незалежна асоцiацiя банкiв України»  

03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 3 пiд’їзд, поверх 3, 

офiс 96. 

Опис дiяльностi та функцiї: НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне 

об'єднання банкiв України. Основною метою дiяльностi НАБУ є: захист прав та законних iнтересiв 

членiв Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, 

установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань 

функцiонування банкiвської системи; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для 

ефективного функцiонування банкiвської системи та iн.  

Термiн участi: не встановлений. 

Позицiї в структурi об’єднання: представники Банку в складах Комiтету з питань регуляторної 

полiтики та комплаєнс, Комiтету з питань правового забезпечення дiяльностi банкiв та захисту 

прав кредиторiв. 

 

Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД)  

01133, Україна, Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205. 

Опис Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на 

фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних 

депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила 

статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, 

та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що провадять дiяльнiсть 

з торгiвлi цiнними паперами. Членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi - депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв став з 29.09.2009 року, членом ПАРД за видом професiйної 

дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи був перереєстрований 12.10.2013 року 

(свiдоцтво № 25), членом ПАРД за видом професiйної дiяльностi – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами Банк став 12.10.2013 року (свiдоцтво № 25). ПАТ "ПУМБ" є членом ПАРД безстроково 

(членство в ПАРД припиняється у випадках, передбачених Положенням про членство в ПАРД), 

виконує обов'язки та користується правами, наданими членам ПАРД вiдповiдно до Статуту ПАРД 

та Положення про членство в ПАРД. 

 

MasterCard Worldwide 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA 

Опис - MasterCard Worldwide - найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням 

фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш, нiж 210 країнах i регiонах свiту. ПАТ 

«ПУМБ» є членом MasterCard Worldwide з 1997р. Наразi ПАТ «ПУМБ» є принциповим членом у 



даному об'єднаннi. 

 

Visa International Servise Association 900 Metro Center Blvd, Foster City, CA 94404 

Опис - Visa International Service Association - одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти 

VISA приймаються до оплати в торгових точках бiльш, нiж у 150 країнах свiту. Органiзацiя грає 

центральну роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 

21 тисяча фiнансових органiзацiй, - членiв платiжної системи i власниками їх карт.  

ПАТ «ПУМБ» є членом Visa International S.A. з 1996р. Наразi ПАТ «ПУМБ» є принциповим 

членом у даному об'єднаннi. 

 

Collinson Group (ex. Priority Collection Ltd.) PO Box 120, Croydon, CR9 4NU, England 

Опис -ПАТ «ПУМБ» є клiєнтом Collinson Group (ex. Priority Collection Ltd.) з 2007р. Вiдповiдно до 

Угоди з Priority Collection Ltd. ПАТ «ПУМБ» отримує право надавати своїм клiєнтам картки 

Priority Pass та вiдповiднi привiлеї. 

Дисконтна картка Priority Pass надає право користування VIP- залами аеропортiв 80 -ти країн свiту 

її власникам. Строк дiї картки - 1 рiк. Картка орiєнтована на привiлейованих клiєнтiв, якi 

здiйснюють частi подорожi закордон та користуються послугами VIP- залiв аеропортiв. 

 

International Airline Passengers Association LONDON, PO Box 816, Haywards Heath, RH16 9LS, 

United Kingdom. 

Опис- Володiння дисконтною карткою передбачає для її володаря отримання асоцiйованого 

членства у асоцiацiї IAPA, що дає можливiсть володарю картки участi в 4-х програмах знижок: 

програма знижок у готелях, при орендi автiвок, програма пошуку багажу, та програма знижок у 

Всесвiтнiй мережi бiзнес - центрiв. 

ПАТ «ПУМБ» спiвпрацює з IAPA з 2000р. Вiдповiдно до Угоди з IAPA ПАТ «ПУМБ» отримує 

право надавати своїм клiєнтам асоцiативне членство у IAPA, при цьому ПАТ «ПУМБ» не є 

асоцiативним членом у даному об’єднаннi. 

 

Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем “ЄМА” 02002, Україна, вул. 

Нiкольсько-слобiдська 2б, 5 (1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177, Київ. 

Опис - Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших 

систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, 

електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих 

стандартах. До сфери першочергової уваги ЄМА не вiдносяться внутрiшньобанкiвськi 

одноемитентнi платiжнi системи. Асоцiацiя вирiшує три головнi задачi: забезпечення 

функцiонування й удосконалювання системи колективної безпеки й спiльнi заходи щодо 

запобiгання шахрайських дiй з використанням платiжних карток та електронних засобiв 

розрахунку та розвиток iнструментiв кредитного ризик-менеджменту для роздрiбного бiзнесу; 

забезпечення взаємодiї, представлення iнтересiв та захист законних прав членiв Асоцiацiї в 

державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку безготiвкових розрахункiв, юридичним i 

технологiчним питанням роздрiбного бiзнесу, безготiвкових платежiв громадян та пiдприємств та 

кредитного ризик-менеджменту; пiдготовка й перепiдготовка спiвробiтникiв банкiв i державних 

органiв, вiдповiдальних за весь спектр питань пов’язаних з безготiвковими розрахунками, 

роздрiбним бiзнесом та ризик-менеджментом.  

ПАТ «ПУМБ» є одним iз засновникiв ЕМА та Членом Асоцiацiї з 1999р. 

 

ПАТ «ПУМБ» є Уповноваженим банком Пенсiйного фонду України з виплати пенсiй i грошової 

допомоги, заробiтної плати працiвникам бюджетних установ.  

Опис - Вiдповiдно до Порядку проведення конкурсного вiдбору банкiв, через якi здiйснюється 

виплата пенсiй, грошової допомоги та заробiтної плати працiвникам бюджетних установ 

(Постанова КМУ вiд 26 вересня 2001 р. № 1231), ПАТ «ПУМБ» має статус Уповноваженого 

банку. До участi в конкурсi допускаються банки, щодо яких протягом останнiх шести мiсяцiв 

Нацiональним банком не запроваджувався особливий режим контролю за дiяльнiстю банку та не 



застосовувалися заходи впливу у виглядi обмеження, зупинення чи припинення здiйснення 

окремих видiв здiйснюваних банком операцiй або у яких держава володiє часткою понад 75 

вiдсоткiв, та якi на час проведення конкурсу вiдповiдають таким вимогам: 

не мають фiнансової заборгованостi перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб щодо 

сплати зборiв, штрафiв, пенi; 

не мають заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв; протягом останнiх 12 мiсяцiв щодо яких або 

до власникiв iстотної участi в яких, або до пов’язаних осiб яких не було застосовано Україною, 

iноземними державами - членами Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку чи ЄС 

санкцiй; здiйснюють емiсiю електронних платiжних засобiв (платiжних карток). 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності  

Банк не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами спiльну дiяльнiсть. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного перiоду. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)  

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ПУМБ» пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi -«МСФЗ») на основi принципу первiсної вартостi, за винятком 

фiнансових iнструментiв та iнвестицiйної власностi, що визнаються за справедливою вартiстю, 

будiвель та предметiв мистецтва, що визнаються за переоцiненою вартiстю. Зазначенi основнi 

принципи облiкової полiтики застосовувались Банком послiдовно протягом всiх представлених 

звiтних перiодiв, якщо не було зазначено iнше.  

Основнi принципи облiкової полiтики наведенi у Примiтцi 4 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк 

Суттєвi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики, 

наведенi у Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту 

в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 

робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 

клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 

обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, 

необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від 

загальної суми доходів за звітний рік  

ПУМБ є унiверсальним банком, який уже майже двадцять сiм рокiв працює на українському 

фiнансовому ринку i обслуговує великi та середнi пiдприємства, пiдприємства малого та 

середнього бiзнесу, приватних осiб. 

ПУМБ включено до групи найбiльших банкiвських установ країни згiдно з класифiкацiєю 

Нацiонального банку України. ПУМБ входить до ТОП-10 українських банкiв за ключовими 



фiнансовими показниками, такими як обсяги активiв, розмiр власного капiталу, обсягу коштiв 

корпоративних клiєнтiв, кредитного портфелю та обсягiв коштiв приватних клiєнтiв, та iнших. 

Вiдповiдно до Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” та на пiдставi отриманих вiд 

Нацiонального банку України банкiвських лiцензiй та письмових дозволiв ПУМБ здiйснює такi 

види дiяльностi: 

• приймає вклади (депозити) вiд юридичних та фiзичних осiб; 

• вiдкриває та супроводжує поточнi рахунки банкiв та клiєнтiв; 

• розмiщує залученi кошти вiд свого iменi та на власний ризик; 

• надає гарантiї, поручительства та iншi зобов’язання вiд третiх осiб; 

• надає послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей 

та документiв; 

• випускає, купує, продає i обслуговує чеки, векселi та iншi оборотнi платiжнi iнструменти; 

• випускає банкiвськi платiжнi картки i здiйснює операцiї з використанням цих карток; 

• здiйснює операцiї з валютними цiнностями; 

• здiйснює операцiї купiвлi та продажу цiнних паперiв вiд свого iменi та за дорученням клiєнтiв; 

• емiтує власнi цiннi папери; 

• здiйснює iнвестицiї у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; 

• здiйснює депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

Найбiльший дохiд у процентному доходi приносять кредити корпоративним та роздрiбним 

клiєнтам; у комiсiйному – дохiд вiд платiжних карток, вiд обслуговування кредитiв, зокрема за 

договорами спiвпрацi, вiд розрахункового обслуговування клiєнтiв та конверсiйних операцiй. 

Також значний дохiд в операцiйний дохiд приносять чистi прибутки вiд операцiй з iноземними 

валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi). 
Код за  

ДКПП 

Найменування товару 

(товарної групи) 

Одиниця  

виміру 

Обсяг 

виробництва 

Частка від 

виробництва, 

% 

Експорт 

по  

підприємству 

по  

підприємству 

65.12.10/ 65.22.10 Кредитні операції (брутто)* млн.грн. 33 242 

 

3,2%  

65.12.10 Депозитні операції - юридичні особи 
* 

млн.грн. 21 688 5,4%  

65.12.10 Депозитні операції - фізичні особи * млн.грн. 15 506 3,2%  

* за попередніми даними НБУ  

У Примiтцi 22 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк наведений сегментний аналiз за основними 

видами банкiвської дiяльностi Банку 

Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників підприємства: 

Найменування підприємства 
(підпорядкованість, 

організаційно-правова форма)  

Код товару за 
ДКПП 

Одиниця 
виміру 

Найменування 
товару (товарної 

групи)  

Обсяг 
споживання  

Обсяг 
постачання  

Підприємство 1 
65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 1 517 476   

Підприємство 2 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 1 492 667   

Підприємство 3 65.12.10/ 
65.22.10 

тис.грн. кредитні операції 1 395 372   

Підприємство 4 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 1 112 965   

Підприємство 5 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 633 357   



Підприємство 6 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 609 856   

Підприємство 7 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 578 020   

Підприємство 8 65.12.10/ 
65.22.10 

тис.грн. кредитні операції 562 578   

Підприємство 9 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 535 885   

Підприємство 10 65.12.10/ 

65.22.10 
тис.грн. кредитні операції 515 342   

Підприємство 1 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

2 352 608 

Підприємство 2 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 
операції 

  
1 763 000 

Підприємство 3 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

960 727 

Підприємство 4 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 
операції 

  
920 566 

Підприємство 5 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

829 925 

Підприємство 6 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 
операції 

  
575 038 

Підприємство 7 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

441 274 

Підприємство 8 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

429 297 

Підприємство 9 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

423 239 

Підприємство 10 
65.12.10 тис.грн. 

депозитні 

операції 
  

418 262 

 

До конкурентних переваг Банка вiдносяться: 

• диверсифiкована клiєнтська база, що дозволяє мiнiмiзувати фiнансовi ризики; 

• квалiфiкований персонал та значний накопичений досвiд; 

• наявнiсть розроблених бiзнес-процесiв продажу банкiвських продуктiв, що дозволяє 

обслуговувати значнi клiєнтськi потоки; 

• розвинута регiональна мережа з єдиними стандартами обслуговування; 

• високий рiвень автоматизацiї процесiв та технологiчнiсть банку; 

• бренд та репутацiя; 

• отриманi мiжнароднi рейтинги. 

 

Перелiк основних конкурентiв пiдприємства: 

 

Найменування підприємства (підпорядкованість, організаційно-правова 

форма)  
Місто 

Код 

товару за 
ДКПП 

Найменування 

товару 
(товарної групи)  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ПРИВАТБАНК" 

Дніпропетровськ 
65.12.10/ 
65.22.10 

банківські 
послуги 

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" 
Київ 

65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк 

України" Київ 
65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" 
Київ 

65.12.10/ 
65.22.10 

банківські 
послуги 

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 
Київ 

65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" 
Київ 

65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Київ 

65.12.10/ 
65.22.10 

банківські 
послуги 



Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 
Київ 

65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

Харків 

65.12.10/ 

65.22.10 

банківські 

послуги 

 

Вiдомостi про обсяг (сукупнiй обсяг) реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за такими критерiями: 

 

Назва товару/послуги  

Перший незалежний 

(не пов'язаний із СКМ 
відносинами 

контролю) набувач 

товару/одержувач 

послуги2 

Країна Обсяг (сукупній обсяг) реалізації (в 

натуральному та вартісному виразі) 

товарів (робіт, послуг) Країна 

реєстрації 

споживача 
(третьої 

особи). Місце, 

де знаходився 
споживач в час 

коли договір 

було укладено  

Країна, на 

території 

якої до 
третьої 

особи 

переходить 
право  

власності на 

товар 

Країна 

споживання 

товару/послуги 

у вартісному 

вираженні (у 

валюті продажу, 

данні по Україні у 

гривневому 

еквіваленті) 

Літерний код 

валюти 

Процентні доходи за 
коштами, що розміщені 

в іноземних банках  

Банк 1 Росiя Росiя Росiя 28 269 300.64 RUB 

Банк 2 США  США  США  168 125.79 USD 

Банк 3  Росiя Росiя Росiя 2 997 250.07 RUB 

Банк 4 США  США  США  102 301.25 USD 

Банк 5 Бiлорусь Бiлорусь Бiлорусь 1 186.59 BYN 

Банк 6 Бельгія Бельгія Бельгія 151 679.57 USD 

Процентні доходи за 
коштами, що розміщені 

в інших банках 

  Україна Україна Україна 39 778 383.53 UAH 

Процентні доходи за 

кредитами, що надані 

суб'єктам 
господарювання, які 

обліковуються за 

амортизованою 
собівартістю 

  Україна Україна Україна 2 647 296 653.04 UAH 

Процентні доходи за 

кредитами, що надані 

фізичним особам, які 
обліковуються за 

амортизованою 

собівартістю 

  Україна Україна Україна 1 363 466 488.75 UAH 

Процентні доходи за 
операціями з цінними 

паперами 

  Україна Україна Україна 1 078 029 809.92 UAH 

Результат від 
переоцінки 

  Україна Україна Україна 11 118 546.40 UAH 

Результат від операцій 

купівлі-продажу 
  Україна Україна Україна 374 701 355.13 UAH 

Результат від операцій 
з фінансовими 

активами та 

фінансовими 
зобов'язаннями 

  Україна Україна Україна -5 184 852.82 UAH 

Дохід у вигляді 

дивідендів 
  Україна Україна Україна 2 794 264.51 UAH 

Інші операційні доходи   Україна Україна Україна 671 295 544.92 UAH 

Інші доходи   Україна Україна Україна 21 852 368.46 UAH 

Комісійні доходи за 

операціями з банками 
  Україна Україна Україна 108 436 735.29 UAH 



Комісійні доходи за 

операціями з клієнтами 
  Україна Україна Україна 1 306 798 493.71 UAH 

Повернення списаних 

активів 
  Україна Україна Україна 25 871 981.27 UAH 

 

Опис основних ризикiв та невизначеностей: схiльнiсть до цiнових, кредитного ризику, ризику 

лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв, наведено у Примiтцi 28 до фiнансової звiтностi за 

2017 рiк 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування   

Здiйснення iнвестицiй або придбання тих чи iнших активiв Банк проводить вiдповiдно до Стратегiї 

зростання ПУМБ. Фiнансування здiйснюється завдяки внутрiшнiм механiзмам: коштам отриманим 

вiд операцiйної дiяльностi, проведенням реінвестиції прибутку 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року 

між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими 

підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, 

сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, 

застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформаці 

Протягом звiтного перiоду, Банком в процесi здiйснення своєї дiяльностi, а саме надання 

банкiвських та iнших фiнансових послуг були укладенi наступнi правочини: 

1. З власниками iстотної участi Банку: 

Депозитнi договори – на загальну суму- 61 660,96 тис.грн. 

Кредитнi договори та iншi правочини щодо здiйснення кредитних операцiй – на загальну суму – 

0,00 тис.грн. 

(iншi договори, якi мали мiсце укладенню) – 0,00 тис.грн. 

2. З членами Спостережної ради Банку: 

Депозитнi договори – на загальну суму- 13 048,38 тис.грн. 

Кредитнi договори та iншi правочини щодо здiйснення кредитних операцiй – на загальну суму – 

0,00 тис.грн. 

(iншi договори, якi мали мiсце укладенню) – 0,00 тис.грн. 

3. З членами Правлiння Банку: 

Депозитнi договори – на загальну суму- 102 919,29 тис.грн. 

Кредитнi договори та iншi правочини щодо здiйснення кредитних операцiй – на загальну суму – 

0,00 тис. Грн. 

(iншi договори, якi мали мiсце укладенню) – 0,00 тис.грн. 

4. З афiлiйованими особами Банку: 

Депозитнi договори – на загальну суму- 108 423,49 тис.грн. 

Кредитнi договори та iншi правочини щодо здiйснення кредитних операцiй – на загальну суму – 

0,00 тис.грн. 

(iншi договори, якi мали мiсце укладенню) – 0,00 тис.грн. 

Дочiрнiх/залежних пiдприємств у Банку немає. 

Протягом звiтного перiоду з вiдокремленими пiдроздiлами Банку вiдповiднi правочини не 

укладалися. 

Iнформацiя про iстотнi умови правочинiв не розкривається як така, що становить банкiвську 

таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 

07.12.2000 р. №2121-III. 

З метою забезпечення досягнення стратегiчних цiлей, в тому числi запланованих показникiв, у 

Банку здiйснюється цiлеспрямована дiяльнiсть щодо цiноутворення, яка включає в себе: набiр 



принципiв, правил; програм дiяльностi; сукупнiсть засобiв (iнструментiв) та методик (технiк) для 

реалiзацiї певних бiзнес iнтересiв для досягнення визначених цiлей в певному процесi формування 

цiни продуктiв Банку. 

При встановленнi цiни на банкiвськi продукти/послуги для клiєнтiв Банку, в тому числi для 

власникiв iстотної участi, членiв Спостережної ради або членами Правлiння, афiлiйованими 

особами Банку, Банк дотримується наступних принципiв: 

- централiзацiя - встановлення та затвердження цiн уповноваженими колегiальними органами (в 

рамках лiмiтiв повноважень, а також органами/особами Банку, яким делеговано вiдповiдне право 

згiдно з внутрiшнiми нормативними документами (далi – ВНД) Банку), якi вiдповiдальнi за 

реалiзацiю, координацiю i нагляд за застосування i використання встановлених Банком цiн; 

- окупнiсть - встановлення таких цiн на банкiвськi продукти/послуги, якi покривають витрати на їх 

надання та реалiзацiю i забезпечують отримання цiльового рiвня прибутковостi; 

- конкурентоспроможнiсть - цiни, встановленi на банкiвськi продукти/послуги, повиннi бути 

конкурентоспроможними на ринку банкiвських продуктiв/послуг; 

- стандартизацiя - застосування для окремих категорiй/сегментiв/груп клiєнтiв встановлених цiн; 

- iндивiдуальний пiдхiд - застосування iндивiдуального пiдходу до окремих клiєнтiв i/або 

категорiй /сегментiв/груп клiєнтiв при реалiзацiї ним банкiвських продуктiв/послуг: розробка i 

пропозицiя спецiальних банкiвських продуктiв/послуг, встановлення iндивiдуальних тарифiв з 

урахуванням особливих вимог таких клiєнтiв або сегментiв/груп клiєнтiв; 

- вiдповiднiсть звичайним цiнам - вiдповiднiсть цiн, якi встановлюються Банком, справедливим 

звичайним цiнам на вiдповiднi продукти/послуги Банку та iнших комерцiйних банкiв при 

аналогiчних умовах у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

- гнучкiсть - своєчасне реагування на змiни попиту i пропозицiї на ринку банкiвських 

продуктiв/послуг; використання можливостi росту прибутковостi вiд реалiзацiї банкiвських 

продуктiв/послуг в певних регiонах мережi Банку або за певними акцiйними пропозицiями; 

- законнiсть - вiдповiднiсть встановлених цiн вимогам чинного законодавства України (в т. ч. 

нормам ст. 52 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»); 

- принцип вiдповiдностi процентних ставок - усi процентнi ставки (ставки iнших банкiв, граничнi 

ставки, позицiя Банку на ринку i вiдхилення мiж цими ставками) беруться для аналiзу, 

використовуються в розрахунках i вiдображаються в звiтах у виглядi ефективних вiдсоткових 

ставок (виражених у вiдсотках рiчних з розрахунку щомiсячної виплати вiдсоткiв i умов 

вiдсутностi додаткового руху грошових коштiв в перiод дiї договору (тобто без права 

поповнення/дострокового погашення, крiм пасивiв до запитання, де це є основною умовою 

договорiв). Всi процентнi ставки встановлюються в розрiзi валют i строкiв. 

У Банку дiють ВНД Банку, якими визначаються принципи, методи i порядок встановлення у Банку 

ставок, тарифiв за продукти/послуги для клiєнтiв Банку. Вiдповiднi ВНД ґрунтується на нормах 

чинного законодавства України, нормативних документах Нацiонального банку України, а також 

ВНД Банку». 

Iнформацiю про операцiї зi зв’язаними сторонами наведено у Примiтцi 31 до фiнансової звiтностi 

за 2017 рiк.  

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення; 

Сума iнвестицiй за 2017 рiк склала 425 млн. грн., план до кiнця 2020 року – понад 1,5 млрд. грн. 

Плани вiдносно розширення або удосконалення основних засобiв та причини їх здiйснення також 

проводяться вiдповiдно до Стратегiї зростання ПУМБ та фiнансуються використовуючи внутрiшнi 



механiзми. Плани iнвестицiй передбачають розширення мережi вiддiлень, АТМ, POS-термiналiв, 

iнвестицiї в IТ-технологiї для змiни бiзнес-процесiв. 

Iнформацiю про основнi засоби, iнвестицiйну власнiсть та нематерiальнi активи наведено у 

Примiтцi 11 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень  

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, 

вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi 

особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої 

торгiвлi. 

Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в 

Українi залишається нестабiльною. У 2017 роцi український уряд продовжує здiйснювати 

всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в 

економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової 

системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки 

України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та 

забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та 

мiжнародних фiнансових установ. 

За 2017 рiк офiцiйний обмiнний курс гривнi до долару США Нацiонального банку України зрiс на 

3,22% з 27,190858 гривень за долар США на 1 сiчня 2017 року до 28,067223 гривень за долар США 

на 31 грудня 2017 року. Крiм того, такi фактори, як зниження рiвнiв лiквiдностi та прибутковостi 

корпоративного сектору негативно впливають на якiсть обслуговування кредитного портфелю 

Банку. Подiї, якi вiдбуваються в економiцi країни, призводять також до зменшення вартостi 

застави по кредитах та iнших активних операцiях Банку. Керiвництво Банку аналiзує кредити на 

предмет знецiнення з урахуванням вище зазначених факторiв ризику. 

Лiквiднiсть банкiвського сектору полiпшувалася протягом року завдяки поверненню коштiв 

клiєнтiв. Протягом першої половини 2017 року Нацiональний банк України зменшував ключову 

ставку iз 14% до 12,5%, але в зв’язку з прискоренням темпу iнфляцiї ставка була переглянута i на 

кiнець 2017 року складала 14,5%. 

У 2017 року стан банкiвського сектору нормалiзувався: майже всi ключовi показники роботи 

фiнансових установ мали позитивну динамiку. Споживче кредитування почало стрiмко зростати 

вiд початку минулого року, корпоративне гривневе кредитування почало вiдновлюватися у 2-му 

пiврiччi (без Приватбанку). База фондування залишалася стабiльною, хоча вiдсотковi ставки за 

депозитами знижувалися. Зниження банками депозитних ставок уповiльнилося лише наприкiнцi 

року через посилення iнфляцiйних очiкувань та спричинене цим пiдвищення облiкової ставки 

НБУ. Фiнансовий результат банкiв залишився вiд’ємним, проте його зумовили значнi збитки лише 

чотирьох банкiв. Ключовi ризики розвитку сектору – суттєва присутнiсть держави та висока 

частка непрацюючих кредитiв на балансах банкiв. 

Минулий рiк вiдзначився суттєвим зростанням кредитування населення: прирiст чистих кредитiв у 

гривнi склав 42%. Найвищi темпи були у Приватбанку та приватних банкiв – понад 60% р/р. 

Драйвером зростання були споживчi позики. Хоча iпотечне кредитування також прискорилося, 

але списання старих позик призвело до скорочення частки iпотеки у структурi портфеля фiзичних 

осiб.  

За 2017 рiк депозити населення у гривнi зросли на 22,4%, у валютi – не змiнилися. Приплив коштiв 

був найбiльшим у II кварталi та груднi. Депозити корпорацiй у гривнi зросли за рiк на 13,6%, 

зокрема у груднi – на 11,1%, що пов’язано зi зростанням бюджетних видаткiв наприкiнцi року. 

Валютнi кошти бiзнесу скоротилися на 10% у доларовому еквiвалентi. 

Операцiйний дохiд банкiвського сектору за 2017 рiк збiльшився на 10% р/р, але адмiнiстративнi 

витрати зростали швидше, тож операцiйний прибуток до формування резервiв вирiс на 8% до 40,7 

млрд грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у резерви сектор завершив рiк зi збитком 24,4 млрд грн. 

Його сформували в основному чотири банки, зокрема Приватбанк та два банки з державним та 



росiйським капiталом. За 2017 рiк статутний капiтал банкiвського сектору збiльшився на 84 млрд 

грн. або на 20,4%. Основний чинник – докапiталiзацiя держбанкiв. Регулятивний капiтал зрiс на 

16,4 млрд грн. або 15,3%. Рiвень адекватностi капiталу в цiлому по системi вирiс. 

Починаючи з 2014 року Банк не мав змогу здiйснювати свою дiяльнiсть у Криму та певних 

районах Донецької та Луганської областей та змушений був перенести дiяльнiсть з цих зон. Пiсля 

анексiї Криму Банк закрив всi свої 10 вiддiлень на цiй територiї. Додатково Банк закрив 42 

вiддiлення, що були розташованi у непiдконтрольних Уряду України частинах Донецької та 

Луганської областей. 

Подальша ситуацiя у банкiвськiй системi буде залежати не тiльки вiд ступеня їх дiлової 

активностi, а й вiд стану економiки України. 

У Примiтцi 2 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк також розкривається iнформацiя про економiчне 

середовище, в якому Банк здiйснює дiяльнiсть.  

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства  

У 2017 роцi Банком було сплачено штрафних санкцiй на суму 180 168.36 грн.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента  

Враховуючи структуру зобов’язань Банку за строками, обсяг та частка високолiквiдних активiв є 

вагомими. 

Понад 58% активiв з високим рiвнем лiквiдностi формують вкладення в ОВДП та ощаднi 

(депозитнi) сертифiкати НБУ. Кошти на коррахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, необхiдному 

для поточного обслуговування клiєнтiв та виконання власних зобов’язань. Переважну бiльшiсть 

коштiв на НОСТРО рахунках розмiщено у банках-нерезидентах iнвестицiйного класу.  

Показники лiквiдностi ПУМБ є прийнятними. Станом на кiнець 2017 року показники лiквiдностi 

Банку були вище нормативних значень, встановлених НБУ:  

- Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) – 43,15 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 20%;  

- Норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 77,41 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 40%;  

- Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6 ) – 95,75 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 

60%. 

У 2018 роцi для фiнансування своєї дiяльностi, достатностi робочого капiталу та лiквiдностi Банк 

планує: 

• збiльшення коштiв корпоративних клiєнтiв; 

• збiльшення коштiв роздрiбних клiєнтiв. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів  

Станом на 31.12.2017 року Банк мав капiтальнi зобов’язання, передбаченi контрактами на 

придбання обладнання на суму 23,9 млн. грн. Керiвництво Банку вже видiлило необхiднi ресурси 

для виконання цього зобов’язання. Керiвництво Банку вважає, що майбутнi чистi доходи та 

фiнансування будуть достатнiми для виконання цих та iнших аналогiчних зобов’язань. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)  

ПУМБ прагне лишатися одним iз провiдних гравцiв банкiвського ринку України, перш за все, за 

якiстю надаваних послуг, iнновацiйнiстю та технологiчнiстю, забезпечивши при цьому кращий в 

галузi економiчний ефект для Акцiонерiв з точки зору зростання вартостi бiзнесу i повернення на 

iнвестований капiтал. 

ПУМБ – унiверсальний банк нацiонального масштабу i пропонує передовi фiнансовi продукти та 

послуги як юридичним, так i фiзичним особам. 



ПУМБ веде прозорий бiзнес i цiнує свою репутацiю. 

Головним принципом роботи ПУМБ є максимальна концентрацiя на клiєнтi i глибоке розумiння 

його потреб, а також побудова структури бiзнесу згiдно з кращими мiжнародними стандартами. 

Вiдповiдно до Стратегiї розвитку, Банк здiйснить заходи щодо полiпшення системи управлiння 

бiзнесом, пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв. Важливим компонентом внутрiшнiх змiн буде 

пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку. Реалiзацiя проектiв iз внутрiшнього вдосконалення 

Банку має на метi пiдтримати розвиток комерцiйної дiяльностi, скоротити операцiйнi витратi та 

забезпечити жорсткий контроль рiзноманiтних ризикiв. 

Основна мета ПУМБ – стати Банком Першого Вибору для наших клiєнтiв. Для забезпечення 

досягнення цiєї мети ПУМБ має ясне бачення шляхiв розвитку, чiтку Стратегiю, професiйну 

команду, бездоганну репутацiю, сильний бренд та пiдтримку акцiонерiв. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік  

ПУМБ – iнновацiйний банк, готовий випереджати ринок за технологiчнiстю. Банк впроваджує 

новi продукти i процеси в обслуговуваннi клiєнтiв, використовуючи як традицiйнi, так i 

альтернативнi канали надання фiнансових продуктiв i послуг. При цьому ПУМБ вдосконалює 

якiсть сервiсу i розробляє iндивiдуальнi рiшення для клiєнтiв, що дозволить збiльшити частку 

ринку в кожному з продуктових i клiєнтських сегментiв. Розвиток даного напряму нацiлений на 

досягнення поставлених Стратегiєю бiзнес-завдань i пiдтримку змiн до моделi управлiння, якi 

вимагають впровадження нових сучасних механiзмiв i якiсно iншого рiвня управлiнської 

iнформацiї. 

Витрати на розробки у 2017 роцi спрямованi на реалiзацiю затвердженої Стратегiї зростання 

ПУМБ на українському банкiвському ринку на 2016-2018 роки. 

ПУМБ продовжує розвивати iнновацiйнi сервiси i пiклуватися про зручнiсть i комфорт своїх 

клiєнтiв. 

У 2017 роцi в рамках Євробачення 2017 Банк презентував новий для України платiжний 

iнструмент – платiжну prepaid карту на безконтактнiй технологiї “PayWave” вiд компанiї VISA на 

незвичайному форм факторi – стикерi. 

Процесинговий центр ПУМБ успiшно завершив сертифiкацiю та розпочав обслуговування 

безконтактних карток Visa iз технологiєю payWave у POS-термiналах ПУМБ та банкiв-партнерiв. 

Visa payWave – це технологiя, що дозволяє сплачувати за покупки без контакту картки iз 

термiналом. Оплата карткою iз безконтактною технологiєю займає 2-3 секунди, достатньо просто 

пiднести картку до екрану платiжного термiналу. При здiйсненнi безконтактної оплати клiєнт 

повнiстю контролює процес, не передає картку касировi торгової точки або каси Банку. 

Банк ПУМБ запустив нову кредитну картку SoloМандри. Це iменна кредитна картка Mastercard 

рiвня Platinum з чiпом i PayPass, яка об’єднує кориснi «фiшки» для мандрiвникiв. 

ПУМБ впровадив «Онлайн ЕЦП» - iнновацiйний сервiс для корпоративних клiєнтiв, який дозволяє 

працювати у будь-якому сучасному браузерi без обмежень. 

Премiальнi картки Visa Platinum та Visa Infinite вiд банку ПУМБ пiдключили до програми 

LoungeKey. Ця програма надає доступ у понад 820 бiзнес-залiв мiжнародних аеропортiв по всьому 

свiту. 

ПУМБ пiдписав договiр про спiвпрацю з Урядом Республiки Бiлорусь (РБ) в рамках Бiлорусько-

Українського Бiзнес-Форуму, який днями вiдбувся в Києвi. Тепер клiєнти банку зможуть купувати 

бiлоруську сiльгосптехнiку в кредит за бiльш вигiдною процентною ставкою. 

ПУМБ розпочав пiдтримку безконтактних платежiв Android Pay в Українi. Починаючи з 12 грудня 

2017 року, клiєнти ПУМБ зможуть сплачувати покупки та послуги за допомогою смартфонiв через 

сервiс Android Pay. 

Розпочався проект розширення кредитування на базi мережi експрес ПАТ «Платинум Банк». 

Одним з прiоритетiв роботи ПУМБ залишається розвиток продуктiв i послуг для пiдприємств 

малого та середнього бiзнесу. 

Мiсiєю ПУМБ є надання клiєнтам високоякiсних банкiвських послуг, бездоганного сервiсу, що 

постiйно вдосконалюється, та iндивiдуального пiдходу. ПУМБ постiйно вдосконалює бiзнес-



процеси, впроваджує найновiшi технологiчнi рiшення, пiдвищує рiвень сервiсу та якiсть 

продуктiв. 

ПУМБ постiйно прагне пiдвищення якостi послуг, що надаються клiєнтам.  

Досягнення Банку в 2017 роцi: 

• ПУМБ утримує лiдируючi позицiї у щорiчному рейтингу «50 провiдних банкiв України», який 

складає редакцiя видання Financial Club: 

- ПУМБ зайняв 6 мiсце в рейтингу, покращивши позицiї на 3 пункти; 

- Банк зайняв 2-е мiсце в номiнацiях «Ощадний вклад» та «Картковi кредити», 3-є мiсце в 

номiнацiї «Iнтернет-банкiнг», 5-те мiсце в номiнацiї «Iнкасацiя коштiв»; 

- Сергiй Черненко, голова Правлiння, зайняв 5 мiсце у рейтингу «Найкращий ТОП-менеджер 

банку»; 

- Себастiан Рубай, заступник голови правлiння ПУМБ з роздрiбного бiзнесу, зайняв 3-є мiсце в 

номiнацiї «Найкращий роздрiбний банкiр»; 

- Олексiй Волчков, заступник голови правлiння ПУМБ з корпоративного бiзнесу, – на 5-му мiсцi в 

номiнацiї «Кращий корпоративний банкiр». 

• ПУМБ увiйшов у ТОП-10 найбiльш прозорих компанiй України за версiєю дослiдження 

«Прозорiсть корпоративної звiтностi», яке щорiчно проводить органiзацiя Transparency 

International Україна. 

• ПУМБ увiйшов до трiйки лiдерiв банкiвського ринку в сферi агрокредитування рейтингу 

головного сайту України про агробiзнес Latifundist. Так, всього в заключний рейтинг iнтернет-

видання 2017 року увiйшло 8 банкiв, на частку яких сумарно припадає рiвно чверть банкiвського 

ринку. 

• ПУМБ зайняв друге мiсце в номiнацiї «Аграрний Банк» рейтингу Фiнансовий Оскар за версiєю 

журналу «Бiзнес». 

• ПУМБ отримав нагороду TRADE AWARD за успiшне спiвробiтництво та високу якiсть 

експертизи у сферi торгового фiнансування у 2016/2017 роцi. 

• ПУМБ отримав нагороду вiд одного з основних банкiв-кореспондентiв Commerzbank AG. 

• ПУМБ увiйшов до десятки найнадiйнiших банкiв країни за версiєю Dragon Capital та журналу 

«Новое Время». 

• Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про пiдтвердження 

довгострокового кредитного рейтингу ПУМБ на рiвнi uaАА-. Прогноз рейтингу – стабiльний. 

Агентство також пiдтвердило рейтинг надiйностi депозитiв банку на рiвнi «5» (найвища 

надiйнiсть); 

• У 2017 роцi Процесинговий центр ПАТ «ПУМБ» отримав нагороду «Bank 2017: Leadership in 

affiliate business». Ця нагорода пiдтверджує, що ПУМБ є лiдером ринку спонсорських послуг. 

Також Процесинговий центр ПАТ «ПУМБ» є одним з найбiльших процесингових центрiв 

України. Щорiчно MasterCard в рамках MasterCard Day вiдзначає найкращi фiнансовi установи, якi 

досягли успiхiв у рамках спiвпрацi з мiжнародною платiжною системою. 

• Банк успiшно подолав розповсюдження та локалiзував вiрусну атаку Petya, вiрусну атаку через 

систему MeDoc (not Petya), епiдемiю вiруса-вимагача «WannaCry». 

У Банку дiє Кодекс корпоративної етики, який вiдображає основнi принципи корпоративної 

поведiнки та етичнi норми спiвробiтникiв ПАТ «ПУМБ». Кодекс ґрунтується на принципах 

чесностi та добропорядностi i визначає мiнiмальнi вимоги до поведiнки працiвника Банку. Кодекс 

корпоративної етики ПАТ «ПУМБ», покликаний допомогти кожному спiвробiтнику отримати 

уявлення про iдеологiю i систему цiнностей банку, його корпоративнiй культурi, встановленi 

етичнi норми поведiнки спiвробiтникiв, манеру спiлкування з колегами, клiєнтами та партнерами, 

вирiшувати складнi етичнi ситуацiї, запобiгати ситуацiї конфлiкту iнтересiв, що виникають у 

процесi роботи. ПУМБ розраховує на те, що всi спiвробiтники i представники Банку будуть 

керуватися найвищими стандартами особистої i професiйної доброчесностi у всiх аспектах своєї 

дiяльностi i дотримуватися всiх вiдповiдних законiв, правил, норм i принципiв роботи Банку. Нi за 

яких умов спiвробiтники не повиннi ставити пiд загрозу репутацiю Банку, а також принципи 

доброчесностi, навiть якщо це може принести потенцiйну вигоду Банку. Починаючи працювати в 

ПУМБ, кожен спiвробiтник несе вiдповiдальнiсть за свою поведiнку, включаючи дотримання 



законодавства, положень цього Кодексу корпоративної етики, корпоративних принципiв i 

внутрiшнiх документiв Банку. 

У своїй дiяльностi ПУМБ керується такими полiтиками: 

• Полiтика корпоративної соцiальної вiдповiдальностi ПАТ «ПУМБ», що закладає прiоритети та 

стандарти вiдповiдальностi Банка за вплив його рiшень та дiяльностi у сферi стiйкого розвитку 

суспiльства вiдповiдно до принципiв Глобального договору (UN Global Compact Principles) та 

вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 26000:2010.  

• Полiтика управляння банкiвською безпекою, оскiльки забезпечення безпеки Банка є одним з 

напрямкiв його дiяльностi, що постiйно дiють в ПАТ «ПУМБ» 

• Полiтика iнформацiйної безпеки, оскiльки ПАТ «ПУМБ» є унiверсальним банком, дiяльнiсть 

якого заснована на комерцiйних, роздрiбних та iнвестицiйно-банкiвських операцiях, i здiйснення 

вказаної дiяльностi пов’язане з управлiнням iнформацiєю, яка є важливим ресурсом ПУМБ. 

Дiяльнiсть Банка залежить вiд забезпечення iнформацiйної безпеки. 

• Полiтика толерантностi до операцiйних ризикiв ПАТ «ПУМБ», в рамках якої прийнято Системи 

управлiння операцiйним ризиком (СУОР) та Системи внутрiшнього контролю (СВК), згiдно з 

якими у Банку особлива увага придiляється ризикам, якi управляються менеджментом Банку, а 

також толерантностi менеджмента по вiдношенню до зазначених ризикiв. СВК заснована на 

безперервному процесi, спрямованому на визначення ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю, для оцiнки 

характеру та розмiрiв даних ризикiв, а також ефективного управлiння ними. Особлива увага в 

зазначенiй Полiтицi придiляється толерантностi до операцiйних ризикiв фактора «Персонал» 

(навмисна та ненавмисна дiя) з метою забезпечення належного рiвня якостi виконання посадових 

обов’язкiв працiвниками Банку, захисту iнтересiв Банку, його клiєнтiв, а також третiх осiб. 

• Полiтика страхування майна та вiдповiдальностi ПАТ «ПУМБ», спрямована на зниження 

потенцiйних втрат Банка, якi можуть виникнути в результатi реалiзацiї ризикiв фундаментального 

характеру (стихiйних лих, пожеж, злочинiв тощо), по вiдношенню до яких страхування є 

оптимальним (якщо заходи, спрямованi на їхнє зниження, менш ефективнi, дорожчi страхування 

та у випадках, передбачених договорами, укладених Банком) чи обов’язковим методом зниження 

ризику. 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в 

яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та 

розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 

ПАТ "ПУМБ" на 01.01.2017 року, вiдсутнi. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі  

ПУМБ зареєстровано НБУ в груднi 1991 року. В 2011 роцi до ПУМБ було приєднано ПАТ 

«Донгорбанк», у 2015 роцi – АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ». 

Банк має статус вiдповiдальної особи Банкiвської групи ПУМБ. Наразi до складу Групи входять: 

ПУМБ, ТОВ «IК ТЕССЕРА КАПIТАЛ», ПрАТ «УАСК АСКА», ПрАТ «СК АДС», ПрАТ «УАСК 

АСКА-Життя», ТДВ СК «Iллiчiвська». 

ПУМБ належить до групи найбiльших банкiв України та є унiверсальним банком, дiяльнiсть якого 

зосереджена на комерцiйних, роздрiбних i iнвестицiйно-банкiвських операцiях. Згiдно з лiцензiєю 

НБУ Банк може виконувати повний спектр банкiвських операцiй. ПУМБ спiвпрацює з 

банкiвськими установами України та зарубiжжя, має широку мережу кореспондентських вiдносин 

з банками-кореспондентами iнших країн, позицiонує себе на ринку банкiвських послуг як 

унiверсальний банк, що надає широкий спектр послуг. Клiєнти мають доступ до широкої 



продуктової лiнiйки та ряду сервiсiв, серед яких: Iнтернет-банкiнг PUMB online, мобiльний 

банкiнг i транзакцiйний банкiнг, факторинг та документарнi операцiї. 

Регiональна мережа ПУМБ охоплює всi регiони України та налiчує 158 вiддiлень i 6 регiональних 

центрiв, вiдiграє важливу роль у залученнi клiєнтiв та є основним каналом надання послуг 

клiєнтам банку. 

Клiєнтами Банку є значна кiлькiсть приватних осiб та пiдприємств рiзних галузей економiки. 

Вагому роль у розширеннi клiєнтської бази вiдiграє картковий бiзнес. 

Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем Visa i MasterCard та працює на 

власному процесинговому центрi, за допомогою якого обслуговує значну кiлькiсть карток iнших 

вiтчизняних банкiв. Наявнiсть широко розгалуженої мережi власних банкоматiв i приналежнiсть 

Банку до фiнансово-промислової групи сприяють залученню великої кiлькостi пiдприємств на 

обслуговування за зарплатними проектами. 

Ресурсна база ПУМБ диверсифiкована за джерелами залучення (клiєнтськi кошти, кошти, залученi 

вiд НБУ шляхом рефiнансування, кошти, залученi на мiжнародних ринках, кошти, залученi вiд 

вiтчизняних банкiв, бюджетнi кошти тощо) та за основними контрагентами, клiєнтський 

депозитний портфель – за основними вкладниками, а кошти суб’єктiв господарювання – за видами 

економiчної дiяльностi. Зазначене нiвелює чутливiсть до ризику лiквiдностi. 

Обсяг клiєнтських коштiв за пiдсумками 2017 року збiльшився на 12%, прирiст коштiв фiзичних 

осiб склав 5% та кошти корпоративних клiєнтiв зросли на 17%.  

Диверсифiкуючи ресурсну базу Банк розмiщував власнi борговi цiннi папери. Зобов’язання перед 

внутрiшнiми кредиторами було виконано в I пiврiччi 2014 року в повному обсязi. В II пiврiччi 

2014 року настав строк погашення єврооблiгацiй. У груднi 2014 року з тримачами останнiх було 

досягнуто домовленостi про змiну кредитора та встановлення графiка погашення заборгованостi, 

вiдсоткова ставка за користування коштами не змiнилася. Реструктуризацiя зовнiшньої 

заборгованостi покращила якiсть ресурсної бази та лiквiднiсть Банку. Повернення коштiв 

вiдбувається вiдповiдно до умов укладеної угоди. 

У 2016 роцi Банк розпочав розмiщення ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Кошти залучалися 

виключно у ВКВ. 

Клiєнтський кредитний портфель є основною складовою активiв. Обсяг та частка високолiквiдних 

активiв також є вагомими. Кошти на коррахунку в НБУ пiдтримуються в обсязi, необхiдному для 

поточного обслуговування клiєнтiв. Iнвестицiї в ОВДП та ощаднi (депозитнi) сертифiкати НБУ 

формують понад 58% активiв з високим рiвнем лiквiдностi. 

Найбiльшою складовою останнiх є кошти на НОСТРО рахунках, бiльшiсть яких розмiщено у 

банках-нерезидентах iнвестицiйного класу. 

У портфелi цiнних паперiв превалюють ОВДП та ощаднi (депозитнi) сертифiкати НБУ. Обсяг 

акцiй установ iнфраструктури фiнансових ринкiв незначний. 

ПУМБ орiєнтовано переважно на кредитування корпоративних клiєнтiв, частка роздрiбного 

бiзнесу складає четверту частину клiєнтського кредитного портфеля. За строками користування 

кредитними коштами переважають короткостроковi кредити, за цiльовим спрямуванням – кредити 

у поточну дiяльнiсть. Диверсифiкацiя корпоративного кредитного портфеля Банку за видами 

економiчної дiяльностi є прийнятною. 

Зважаючи на валютну структуру клiєнтських коштiв та залучення коштiв на мiжнародних ринках, 

понад 44% обсягу клiєнтського кредитного портфеля сформовано кредитами, наданими у ВКВ. У 

розрiзi позичальникiв, що мають валютну заборгованiсть переважають суб’єкти господарювання, 

зокрема позичальники, що входять до складу найбiльших. Вiдсутнiсть валютних надходжень 

пiдвищує чутливiсть Банку до валютного та кредитного ризикiв. Заборгованiсть 20 найбiльших 

позичальникiв формує 39% клiєнтського кредитного портфеля до вирахування резервiв. Наразi 

клiєнтський кредитний портфель диверсифiкований за основними позичальниками. Концентрацiя 

вiдносно капiталу I рiвня, що змiнюється залежно вiд змiни обсягу та структури регулятивного 

капiталу, була зумовлена девальвацiєю нацiональної валюти у 2014 роцi, зважаючи на валютну 

структуру заборгованостi найбiльших позичальникiв. 

Якiсть клiєнтського кредитного портфеля в 2017 роцi полiпшилась, обсяг простроченої 

заборгованостi зменшився. Частка заборгованостi, що не отримана в строк, в кредитному портфелi 



зменшилась на 4% порiвняно до 2016 року. Покращення було досягнуто в результатi дiєвих 

заходiв, запроваджених Банком по роботi з проблемною заборгованiстю. 

З метою нiвелювання чутливостi до кредитного ризику значний обсяг коштiв було спрямовано на 

формування резервiв пiд активнi операцiї. Сформований резерв бiльше нiж на 23% покрив 

клiєнтський кредитний портфель. 

Ситуацiя пом’якшується високою ефективнiстю дiяльностi. 

Активи та пасиви не збалансованi за строками до погашення належним чином. Зазначене створює 

потенцiйну можливiсть виникнення ризику лiквiдностi, проте його реалiзацiя нiвелюється 

достатнiм обсягом та структурою високолiквiдних активiв та прогнозованiстю грошових потокiв 

найбiльших кредиторiв. 

Коефiцiєнт ефективностi дiяльностi протягом аналiзованого перiоду був високим. Банк генерує 

стабiльний позитивний грошовий потiк як по процентних активах, так i вiд комiсiйно-торговельної 

дiяльностi. Дiяльнiсть ПУМБ за пiдсумками 2017 року була прибутковою. Також, позитивний 

вплив на останнiй мала ефективна робота щодо стягнення ранiше списаної безнадiйної 

заборгованостi. Протягом 2016-2017 рр. було повернуто безнадiйної заборгованостi на загальну 

суму 4,2 млрд. грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого призначення: 1183721 1222464 21052 27879 1204773 1250343 

будівлі та споруди 906793 829174 21052 27879 927845 857053 

машини та обладнання 186905 282674 
  

186905 282674 

транспортні засоби 57143 77248 
  

57143 77248 

земельні ділянки 7633 5742 
  

7633 5742 

інші 25247 27625 
  

25247 27625 

2. Невиробничого призначення: 185857 149347 
  

185857 149347 

будівлі та споруди 
      

машини та обладнання 
      

транспортні засоби 
      

земельні ділянки 
      

інвестиційна нерухомість 185857 149347 
  

185857 149347 

інші 
      

Усього 1369577 1371811 21052 27879 1390629 1399689 

Опис Термiн використання основних засобiв: 

Будiвлi та споруди – 50 рокiв, 20 рокiв 

Машини та обладнання – 3 роки, 5 рокiв, 6 рокiв 

Транспортнi засоби - 5 рокiв 

Iншi основнi засоби – 5 рокiв, без нарахування амортизацiї, 100% 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2018р. дорiвнює 2 363 889 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв станом на 01.01.2018р. склав 41%. 

Сума нарахованого зносу станом на 01.01.2018р. дорiвнює 964 200 тис. грн 

 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами 

(відсоток річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X  X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X  X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X  X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права 

(за кожним видом): 

X  X X 

Податкові зобов'язання X  X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X  X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 0 X X 

Опис: Докладна iнформацiя про зобов'язання та забеспечення наведена у Примiтках 13-19 до Фiнансової звiтностi за 2017 

рiк. 

Стаття "Кредити банку": непогашена частина боргу 2 791 211,00 тис. грн. 

Стаття "Зобов'язання за цiнними паперами" за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними 

паперами) (за кожним видом): непогашена частина боргу 187 194,00 тис. грн. 

Стаття "Iншi зобов'язання та забезпечення": непогашена частина боргу 38 680 664,00 тис. грн. 

Стаття "Усього зобов'язань та забезпечень": непогашена частина боргу 41 659 069,00 тис.грн. 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість* 

 

N з/п 

 

Дата прийняття 

рішення 

 

Найменування 

уповноваженого органу, 

що прийняв рішення 

 

Ринкова вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

 

Співвідношення 

ринкової вартості майна 

або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента 

за даними останньої 

річної фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

 

Предмет 

правочину 

 

Дата розміщення 

особливої інформації 

в загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

  

 

 22.11.2017 

 

Спостережна рада 

 

 1 418 378,27 

 

44552608 

 

3,18 

 

Iнформацiя про 

iстотнi умови 

правочину не 

розкривається як 

така, що 

становить 

банкiвську 

таємницю, на 

пiдставi 

положень глави 

10 Закону 

України «Про 

банки i 

банкiвську 

дiяльнiсть» вiд 

07.12.2000 р. 

№2121-III 

 

22.11.2017 

 

 pumb.ua 

 

Опис 

 

Інформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi 

положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. №2121-III.  

   

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

16.01.2017 17.01.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.03.2017 27.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.05.2017 19.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.11.2017 22.11.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi 

послуги" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, Україна, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 19-А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3516 27.01.2005 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

241 П 000241 23.10.2014 до 

25.09.2019 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0609 

30.06.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 
 

Номер та дата договору на проведення аудиту 1916/08.3 

18.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 01.01.2018 

29.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 2375400.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»  

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» («Банк»), що складається зi 

звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, та звiту про фiнансовi результати, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни власного капiталi та звiту про рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).  

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 



обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки.  

Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту – це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi.  

Ми виконали обов’язки, що описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит 

включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в 

тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, 

що додається. 

Ключове питання аудиту 

Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам  

Оцiнка резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам є ключовою областю для суджень керiвництва Банку. У зв'язку з iстотним залишками кредитiв клiєнтам, якi складають 

55% вiд загальної суми активiв, i пов'язаної невизначенiстю в оцiнках, резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам вважався ключовим питанням аудиту. Виявлення ознак 

знецiнення та визначення суми очiкуваного вiдшкодування є процесами, що включають рiзнi припущення i фактори, в тому числi фiнансовий стан позичальника, очiкуванi 

майбутнi грошовi потоки та справедливу вартiсть застави. Використання рiзних припущень може привести до рiзних результатiв оцiнок резерву пiд знецiнення кредитiв 

клiєнтам. Пiдхiд Банку до оцiнки та управлiння кредитним ризиком описанi в Примiтцi 10 та Примiтцi 28 до фiнансової звiтностi.  

Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого аудиту: 

Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх  

контролiв Банку, що стосуються оцiнки ознак знецiнення, включаючи якiсть вхiдних даних i вiдповiдних систем Банку. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам, 

розрахованих на iндивiдуальнiй основi, ми перевiрили припущення, що лежать в основi виявлення ознак знецiнення та кiлькiсної оцiнки, включаючи прогнози щодо 

майбутнiх грошових потокiв i оцiнки справедливої вартостi застави. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам розрахованих на колективнiй основi, ми протестували 

основнi моделi Банку. Ми також перевiрили доречнiсть i коректнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих моделях, таких як ймовiрнiсть дефолту i показники 

вiдновлення. Ми проаналiзували розкриття в Примiтцi 10 та Примiтцi 28 до фiнансової звiтностi щодо резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам. 

Ключове питання аудиту 

Оцiнка будiвель та iнвестицiйної власностi  
Загальна вартiсть будiвель та iнвестицiйної власностi Банку станом на 31 грудня 2017 року становила 984 263 тис. грн. Банк використовує модель переоцiнки в своїй 

облiковiй полiтицi для оцiнки будiвель i модель справедливої вартостi для оцiнки iнвестицiйної власностi. Оцiнка цих активiв передбачає застосування вхiдних даних i 

припущень, що не є спостережуваними. Змiни у вхiдних даних i припущеннях можуть мати iстотний вплив на результати оцiнки i, вiдповiдно, на власний капiтал i 

результати дiяльностi Банку. Iстотнiсть загальної вартостi будiвель i iнвестицiйної власностi i суб'єктивнiсть оцiнок роблять їх ключовим питанням аудиту. 

Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого аудиту:  

Нашi процедури аудиту включали аналiз вибору методiв i моделей оцiнки, а також джерел значних припущень. Ми оцiнили компетентнiсть i об'єктивнiсть фахiвця з оцiнки. 

Для аналiзу методологiї та прийнятих припущень за вибiркою iндивiдуально значущих об'єктiв нерухомостi ми залучали наших фахiвцiв з оцiнки нерухомостi. Ми також 

виконали процедури щодо розкриття у фiнансовiй звiтностi оцiнки будiвель та iнвестицiйної власностi. Iнформацiя про оцiнку будiвель та iнвестицiйної власностi розкрита 

в Примiтцi 11 та Примiтцi 29 до фiнансової звiтностi. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї  
Iнша iнформацiя складається з Рiчного Звiту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК», але не мiстить 

фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Очiкується що Рiчний Звiт ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» буде нам наданий пiсля дати даного звiту незалежного аудитора. Наша думка 

щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 



 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Спостережної ради за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Спостережна рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск 

звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, 

як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

► iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  

► отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку;  

► оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

► доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на 

основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому 

звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi;  

► оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  

Ми повiдомляємо Спостережну раду разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо Спостережнiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi 

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

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Спостережнiй радi ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки 

негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  

 

Партнером  завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Юлiя Студинська. 

 

м. Київ, Україна 

29 березня 2018 року 



Свiстiч О.М. – Генеральний директор 

Мовсесян Л.С. – Сертифiкат аудитора серiї Б №0198, чинний до 24 грудня 2019 року 

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 2 1 

2 2016 4 3 

3 2015 5 4 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть):  Iнформацiя наведена щодо 

останнiх загальних зборiв 

акцiонерiв, якi було проведено у 

2017 роцi. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  Iнформацiя наведена щодо 

останнiх загальних зборiв 

акцiонерiв, якi було проведено у 

2017 роцi. 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 



Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Затвердження заходів щодо 

приведення значень економічних 

нормативів Банку у відповідність до 

вимог Національного банку України  

(інформація наведена щодо останніх 

позачергових загальних зборів 

акціонерів, які було проведено у 2017 

році). 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Iнiцiатором проведення зборiв 

була Спостережна рада 

Інше (зазначити) Iнiцiатором проведення зборiв 

була Спостережна рада 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення немає фактів 

Збори 

проведенi 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення немає фактів 

Збори 

проведенi 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

 



Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Спостережна рада самооцiнку не 

проводила 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 19 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтетiв не створено 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів 

наглядової ради – комітетів не створено. 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Винагорода встановлена 

цивільно-правовим договором 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 



Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):  Голова та члени Спостережної 

ради повинні мати бездоганну 

ділову репутацію 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Протягом 2017 року приймалося 

рішення про обрання членів 

Спостережної ради у тому складі, 

який діяв до обрання 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / 

ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років?  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні так Ні Ні 



Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  так так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 



ринок цінних 

паперів  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні 

Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні 

Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Рiшення приймалось 

Спосережною радою 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 



Інше (запишіть)  протягом останніх трьох років 

зовнішній аудитор не змінювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi iншi 

органи не здiйснювали 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Ревізійна комісія ліквідована в 

Банку відповідно до рішення 

Позачергових Загальних зборів 

акціонерів від 17.11.2016 р., 

протокол №78 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: немає кодексу; яким органом управління 

прийнятий: Банк не має власного кодексу (принципи, правила) корпоративного управлiння 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Банк не має власного кодексу (принципи, правила) корпоративного управлiння 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Банк не має власного 

кодексу (принципи, правила) корпоративного управлiння 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2017 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 2678005 1707050 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України 
7 

 
668840 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
9 162887 277873 

Кошти в інших банках 8 5547316 5561964 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 25495599 24755755 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 10233489 9132655 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 11 149347 185857 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
2405 45405 

Відстрочений податковий актив 27 12385 187719 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 11 1553798 1500973 

Інші фінансові активи 12 261826 251508 

Інші активи 12 435272 277009 

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: 
 

46532329 44552608 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 13 865004 1147889 

Кошти клієнтів 14 37194276 33185516 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком 15,16 2102208 4981911 

Інші залучені кошти 17 11193 18995 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
   

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов’язаннями 18 10632 13599 

Інші фінансові зобов’язання 18 629932 434512 



Інші зобов'язання 18 356168 231141 

Субординований борг 19 489656 490750 

Зобов'язання групи вибуття 
   

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
   

Усього зобов'язань: 
 

41659069 40504313 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 21 3294492 3294492 

Емісійні різниці 21 101660 101660 

Незареєстрований статутний капітал 
   

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 21 1475430 1475430 

Резерви переоцінки 21 553409 540021 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21 -551731 -1363308 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

4873260 4048295 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

46532329 44552608 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складено у тисячах гривень. 

Примiтка 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти", примiтка 7 "Кошти на рахунках в Нацiональному 

банку України", примiтка 8 "Кошти в iнших банках", примiтка 9 "Цiннi папери", примiтка 10 

"Кредити клiєнтам", примiтка 11 "Основнi засоби, iнвестицiйна власнiсть та їх нематерiальнi 

активи". примiтка 12 "Iншi активи", примiтка 13 "Заборгованiсть перед iншими банками", 

примiтка 14 "Кошти клiєнтiв", примiтка 15 "Випущенi депозитнi сертифiкати", примiтка 16 

"Випущенi єврооблiгацiї", примiтка 17 "Iншi позиковi кошти", примiтка 18 "Iншi зобов’язання", 

примiтка 19 "Субординований борг", примiтка 21 "Акцiонерний капiтал та резерви", примiтка 27 

"Податок на прибуток" наведенi у Примiтках до фiнансової звiтностi банку. 
 

Затверджено до випуску та підписано       
 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Полещук О.О.   Головний бухгалтер  Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



ЗВІТ 

про прибутки і збитки 

за 2017 рік 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 23 5162044 5045757 

Процентні витрати 23 -2153448 -2913481 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

3008596 2132276 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
8, 10 -1156679 -1342526 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

1851917 789750 

Комісійні доходи 24 1728227 1329330 

Комісійні витрати 24 -459645 -348397 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

77118 -35714 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
3258 1959 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

286448 391190 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

17045 72267 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 11 3582 3422 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
   

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
10 -10243 -10217 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 30 3475 2513 

Інші операційні доходи 25 347931 81128 

Адміністративні та інші операційні витрати 26 -2896543 -1829657 

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 
 

952570 447574 

Витрати на податок на прибуток 27 -166743 -80563 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

785827 367011 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

785827 367011 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

785827 367011 

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: 
 

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

54.86 25.62 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
54.86 25.62 

«Звiт про прибутки i збитки за 2017 рiк» слiд вважати звiтом «Звiт про фiнансовi результати 

за 2017 рiк»; «Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк» складено у тисячах гривень; 

Примiтка 8 "Кошти в iнших банках", примiтка 10 "Кредити клiєнтам",примiтка 11 "Основнi 

засоби, iнвестицiйна власнiсть та їх нематерiальнi активи", примiтка 23 "Процентнi доходи та 

витрати",примiтка 24 "Комiсiйнi доходи та витрати", примiтка 25 "Iншi доходи", примiтка 26 

"Операцiйнi витрати", примiтка 27 "Податок на прибуток",примiтка 30 "Умовнi та iншi 

зобов’язання" наведенi у Примiтках до фiнансової звiтностi банку. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 



ЗВІТ 

звіт про сукупний дохід 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

785827 367011 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
  

16055 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

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    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 
  

1618 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

47729 39400 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

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    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи  
-8591 -7092 



збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
39138 32308 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

39138 14635 

Усього сукупного доходу за рік 
 

824965 381656 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

824965 381646 

неконтрольованій частці 
   

«Звiт про сукупний дохiд за 2017 рiк» складено у тисячах гривень. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 







Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні різниці 

та інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду 

(до перерахунку)  
3294492 101660 

 
1475430 536060 -1740993 

 
3666649 

  

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований залишок на 

початок попереднього періоду            

Усього сукупного доходу: 
 

прибуток/(збиток) за рік 
      

367011 
 

367011 
  

інший сукупний дохід 
     

14635 
  

14635 
  

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або 

реалізований результат      
-10674 10674 

    

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів            

Незареєстрований статутний 

капітал            

Операції з акціонерами 
           

Емісія акцій: 
 

номінальна вартість 
           

емісійний дохід 
           

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів:  

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           



Об'єднання компаній 
           

Дивіденди 
           

Залишок на кінець попереднього 

періоду  
3294492 101660 

 
1475430 540021 -1363308 

 
4048295 

  

Усього сукупного доходу: 
 

прибуток/(збиток) за рік 
      

785827 
 

785827 
  

інший сукупний дохід 
     

39138 
  

39138 
  

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або 

реалізований результат      
-25750 25750 

    

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів            

Незареєстрований статутний 

капітал            

Операції з акціонерами 
           

Емісія акцій: 
 

номінальна вартість 
           

емісійний дохід 
           

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів:  

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання компаній 
           

Дивіденди 
           

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями            

Залишок на кінець звітного 

періоду  
3294492 101660 

 
1475430 553409 -551731 

 
4873260 

  

Примiтка 34 "Капiтал" додається у Примiтках до фiнансової звiтностi банку.  

Затверджено до випуску та підписано       
 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Полещук О.О.   Головний бухгалтер  Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

4933691 4767416 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-2172999 -2888680 

Комісійні доходи, що отримані 
 

1699220 1379155 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-437588 -351218 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

-5 2686 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

64100 -1838 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

286448 391129 

Інші отримані операційні доходи 
 

350696 105187 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-2058202 -1599009 

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
2665361 1804828 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
668840 -668840 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

101793 14237 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

491735 -488443 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-1811548 1817020 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

35760 18741 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-320191 390839 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

3172495 3933993 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
-498269 655845 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

229487 156996 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
4735463 7635216 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-27707255 -56177823 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
27385454 50765312 

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 
 

-451335 -247590 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

28931 19227 

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-744205 -5640874 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 33 -2404764 -1051383 

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  
-2404764 -1051383 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
195394 327186 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
1781888 1270145 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

7020013 5749868 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 8801901 7020013 

"Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2017 рiк" слiд вважати "Звiт про рух 

грошових коштiв за 2017 рiк". Примiтка 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" та Примiтка 33 

"Змiни в зобов‘язаннях, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi" наведенi у складi Примiток 

до фiнансової звiтностi банку. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   



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 
   



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 про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2017 рiк" не складається. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

29.03.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Примітки 

до звіту 

за 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

Примiтка 1 "Основна дiяльнiсть". 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі − «Банк») 

було засновано 20 листопада 1991 року. Банк розпочав свою діяльність у квітні 1992 року. Банк надає повний 

спектр банківських послуг, включаючи залучення депозитів та надання кредитів, інвестування в цінні папери, 

платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, операції з обміну валют, випуск та процесінг 

платіжних карток. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2 вересня 1999 року (реєстраційне свідоцтво № 102 

від 6 листопада 2012 року), що діє відповідно до Закону України № 2740-III «Про фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам депозитів до 

200 тисяч гривень на одну особу (у 2016 році − 200 тисяч гривень). 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років акціонерами Банку є «СКМ ФІНАНС» (92,2% акціонерного капіталу), 

SCM HOLDINGS LIMITED (Кіпр) (7,7% акціонерного капіталу) та фізична особа (0,1% акціонерного капіталу). 

Фактичний контроль Банку здійснює громадянин України пан Р.Л. Ахметов. 

Юридична адреса Банку: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна. Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав 

6 регіональних центрів та 158 відділень в Україні (на 31 грудня 2016 року − 6 регіональних центрів та 156 

відділення в Україні). 

 

2 

Примiтка 2 "Економiчне середовище, в якому Банк здiйснює дiяльнiсть".  

 

Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує 

демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу 

державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 

Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні залишається 

нестабільною. У 2017 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, 

спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з 

корупцією, реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. 

Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд, та 

забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових 

установ. 

За 2017 рік офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України зріс на 3,22% з 

27,190858 гривень за долар США на 1 січня 2017 року до 28,067223 гривень за долар США на 31 грудня 2017 року. 

Крім того, такі фактори, як зниження рівнів ліквідності та прибутковості корпоративного сектору негативно 

впливають на якість обслуговування кредитного портфелю Банку. Події, які відбуваються в економіці країни, 

призводять також до зменшення вартості застави по кредитах та інших активних операціях Банку. Керівництво 

Банку аналізує кредити на предмет знецінення з урахуванням вище зазначених факторів ризику. 

Ліквідність банківського сектору поліпшувалася протягом року завдяки поверненню коштів клієнтів. Протягом 

першої половини 2017 року Національний банк України зменшував ключову ставку із 14% до 12,5%, але в зв’язку 

з прискоренням темпу інфляціі ставка була переглянута і на кінець 2017 року складала 14,5%. 



Стан банківського сектору нормалізувався протягом 2017 року: майже всі ключові показники роботи фінансових 

установ мали позитивну динаміку. Споживче кредитування почало стрімко зростати від початку року, 

корпоративне гривневе кредитування почало відновлюватися у другому півріччі. База фондування залишалася 

стабільною, хоча відсоткові ставки за депозитами знижувалися. Зниження банками депозитних ставок 

уповільнилося лише наприкінці року через посилення інфляційних очікувань та спричинене цим підвищення 

облікової ставки Національного банку України. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених подій на 

фінансовий стан і результати діяльності Банку у звітному періоді. Керівництво стежить за станом розвитку 

поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це 

можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах 

зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Банку у такий 

спосіб, що наразі не може бути визначений. 

 

3 

Примiтка 3 "Основа пiдготовки iнформацiї"  

Загальна інформація 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі − «МСФЗ») 

на основі принципу первісної вартості, за винятком фінансових інструментів та інвестиційної власності, що 

визнаються за справедливою вартістю, будівель та предметів мистецтва, що визнаються за переоціненою вартістю. 

Зазначені основні принципи облікової політики застосовувались Банком послідовно протягом всіх представлених 

звітних періодів, якщо не було зазначено інше. 

4 

Примiтка 4 "Основнi принципи облiкової полiтики"  

 

У звітному році Банк застосовує нижченаведені переглянуті МСФЗ, які вступили в силу для річних періодів, 

що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» – «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

Поправки вимагають, щоб організація розкривала інформацію про зміни в зобов'язаннях, що відносяться 

до фінансової діяльності, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені 

ними (наприклад, прибутки або збитки від зміни валютних курсів). Банк надав інформацію за поточний 

період в Примітці 33. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» – «Визнання відстрочених податкових активів щодо 

нереалізованих збитків» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство 

джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити відрахування при відновленні такої 

тимчасової різниці, пов'язаної з нереалізованими збитками. Крім того, поправки містять вказівки щодо 

того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при 

яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх 

балансову вартість. Застосування поправок не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Банку, 

оскільки Банк не має тимчасових різниць або активів, які належать до сфери застосування даних поправок. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» – «Роз’яснення сфери 

застосування вимог до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 1» 

Поправки роз’яснюють, що вимоги до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 12 застосовуються щодо частки 

участі організації в дочірній організації, спільному підприємстві або асоційованому підприємстві (або 

частини частки в спільному підприємстві або асоційованому підприємстві), яка класифікується (або 

включається до складу ліквідаційної групи) як призначена для продажу. Дані поправки не вплинули на 

фінансовий стан і результати діяльності Банку. 



Визначення справедливої вартості 

Банк оцінює такі фінансові інструменти, як торгові і наявні для продажу цінні папери, похідні фінансові 

інструменти, і такі нефінансові активи, як інвестиційна нерухомість, за справедливою вартістю на кожну 

звітну дату. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов’язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку, на дату оцінки. 

Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов’язання 

відбувається: 

► або на основному ринку для даного активу або зобов’язання; 

► або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або 

зобов’язання. 

У Банку повинен бути доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість активу 

або зобов’язання оцінюється з використанням припущень, які використовувались би учасниками ринку 

при визначенні ціни активу або зобов’язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють в своїх 

кращих інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує можливість учасника 

ринку генерувати економічні вигоди від використання активу найвигіднішим та найкращим чином або 

його продажу іншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найвигіднішим та 

найкращим чином. 

Банк використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися, і для яких 

доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи доцільні 

спостережувані вхідні дані і мінімально використовуючи вхідні дані, що не спостерігаються. 

Всі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, 

класифікується в рамках ієрархії джерел справедливої вартості, що подана нижче, на підставі вихідних 

даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому: 

►  Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на 

активних ринках; 

►  Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену 

справедливу вартість відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються прямо або 

опосередковано на ринкових даних;  

►  Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на 

визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та не є 

спостережуваними на ринку. 

У випадку активів і зобов’язань, що визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю на періодичній 

основі, Банк визначає факт переведення між рівнями ієрархії, джерел справедливої вартості, повторно аналізуючи 

класифікацію (на підставі вхідних даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в 

цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

Фінансові активи 

Первісне визнання активів 

Фінансові активи класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку, кредити і дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до 

погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При первісному визнанні фінансові активи 

оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові 

активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, 

безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції. Під час первісного визнання фінансових активів Банк 

відносить їх до відповідної категорії. 



Дата визнання 

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів визнаються на дату розрахунку, тобто на дату, 

коли Банк отримує або передає актив. До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з 

купівлі або продажу фінансових активів, в межах яких передбачається передача активів у строки, 

встановлені законодавством або прийняті на ринку. 

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

Фінансові активи, що призначені для торгівлі, включаються до категорії «фінансові активи, які 

оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку». Фінансові 

активи класифікуються в якості призначених для торгівлі, якщо вони були придбані з метою продажу в 

найближчому майбутньому. Похідні інструменти також класифікуються як призначені для торгівлі, за 

виключенням випадків, коли вони являються собою ефективні інструменти хеджування. Доходи та витрати 

за фінансовими активами, призначеними для торгівлі, відображаються в складі прибутку або збитку. 

Інвестиції, утримувані до погашення 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення 

класифікуються як утримувані до погашення в разі, якщо Банк має намір і здатний утримувати їх до строку 

погашення. Інвестиції, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, не 

включаються до цієї категорії. Інвестиції, утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою 

вартістю. Доходи і витрати відображаються у звіті про фінансові результати при знеціненні інвестицій, а 

також в процесі амортизації. 

Кредити та дебіторська заборгованість 

Кредити та дебіторська заборгованість − це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними 

платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або 

короткострокового перепродажу та не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку або фінансові активи, наявні для продажу. Такі активи 

відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Прибутки та збитки за такими активами відображаються у звіті про фінансові результати при списанні або 

зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, доходи визнаються у процесі амортизації. 

Фінансові активи, наявні для продажу  

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні 

для продажу або ті, що не включені до однієї з трьох вищезазначених категорій. Після первісного визнання 

в обліку фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, за винятком акцій, 

які обліковуються за собівартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються у складі іншого 

сукупного доходу до моменту вибуття або знецінення інвестиції. У цьому випадку сукупний прибуток або 

збиток, раніше відображений у складі іншого сукупного доходу, включається до фінансового результату. 

При цьому проценти, що розраховуються за методом ефективної процентної ставки, відображаються у звіті 

про фінансові результати.  

Перекласифікація фінансових активів 

Якщо відносно непохідного фінансового активу, класифікованого як призначений для торгівлі, Банк більше 

не має наміру продати його в найближчому майбутньому, він може бути перекласифікований з категорії 

фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, в наступних 

випадках: 

►  фінансовий актив, що відповідає визначенню кредитів та дебіторської заборгованості, 

представленому вище, може бути перекласифікований в категорію кредитів та дебіторської 

заборгованості, якщо Банк має намір і можливість утримувати цей актив у найближчому 

майбутньому або до погашення; 



►  інші фінансові активи можуть бути перекласифіковані в категорії наявних для продажу або 

утримуваних до погашення тільки в рідкісних випадках. 
 

Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів та 

дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований в категорію кредитів та дебіторської 

заборгованості, якщо Банк має намір і можливість утримувати цей актив у найближчому майбутньому або 

до погашення. 

Фінансові активи перекласифікуються за справедливою вартістю на дату перекласифікації. Доходи і 

витрати, визнані раніше у звіті про фінансові результати, не сторнуються. Справедлива вартість 

фінансового активу на дату перекласифікації стає його новою первісною або амортизованою вартістю. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Еквіваленти грошових коштів утримуються з метою виконання короткострокових грошових зобов’язань, а 

не для інвестиційних або інших цілей. Для того, щоб інвестиція кваліфікувалась як еквівалент грошових 

коштів, вона повинна вільно конвертуватись у відому грошову суму і мати незначний ризик зміни вартості. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на кореспондентських рахунках та депозити 

«овернайт», розміщені в інших банках, депозитні сертифікати Національного банку України зі строком 

погашення до 1 робочого дня, грошові кошти в касі та в дорозі та кошти на рахунках в Національному 

банку України, за винятком обов’язкових резервів та нарахованих процентів. Залишки грошових коштів 

обов’язкового резерву в Національному банку України обліковуються за амортизованою вартістю і 

являють собою обов’язкові резервні депозити. 

Банківські метали  

У ході своєї діяльності Банк здійснює прийняття банківських металів та їх продаж протягом короткого 

періоду часу після прийняття з метою отримання прибутку від короткострокових коливань ціни чи маржі 

дилера. Банківські метали обліковуються у складі інших активів, а прибуток чи збитки визнаються у складі 

інших доходів. 

Заставне майно, що перейшло у власність Банку 

Заставне майно, що перейшло у власність Банку − це нефінансові активи, отримані Банком при 

врегулюванні прострочених кредитів. Ці активи спочатку визнаються за справедливою вартістю та 

включаються до будівель та обладнання, інших фінансових активів чи товарно-матеріальних запасів у 

складі інших активів в залежності від їх природи, а також намірів Банку щодо відшкодування вартості цих 

активів, а в подальшому переоцінюються і обліковуються відповідно до облікової політики для цих 

категорій активів. 

Договори «репо» та зворотного «репо»  

Договори продажу та зворотного викупу цінних паперів (договори «репо») відображаються у звітності як 

забезпечені операції фінансування. Цінні папери, продані за договорами «репо», продовжують 

відображатись у звіті про фінансовий стан. Цінні папери не рекласифікуються у звіті про фінансовий стан, 

якщо у продавця немає права на продаж або повторну заставу цих цінних паперів за умовами договору або 

загальноприйнятої практики. За наявності таких прав, вони рекласифікуються в цінні папери, передані у 

заставу за договорами «репо». Відповідні зобов’язання включаються до складу заборгованості перед іншими 

банками або інших позикових коштів. 

Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається в складі 

заборгованості кредитних установ або кредитів клієнтам. Різниця між ціною продажу та ціною зворотної 

покупки розглядається як процентний дохід і нараховується протягом строку дії договорів «репо» за 

методом ефективної процентної ставки. 



Похідні фінансові інструменти 

У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, включаючи 

форвардні контракти і угоди валютного свопу на валютних ринках і ринках капіталу. Ці фінансові 

інструменти утримуються для торгівлі та відображаються за справедливою вартістю. Справедлива вартість 

визначається на основі ринкових котирувань або моделей оцінки, що ґрунтуються на поточній ринковій і 

договірній вартості відповідних інструментів та інших факторах. Похідні фінансові інструменти з 

позитивною справедливою вартістю відображаються в складі активів, а з від’ємною справедливою вартістю 

− у складі зобов’язань. Доходи та витрати від операцій із зазначеними інструментами відображаються у звіті 

про фінансові результати як чистий прибуток/(збиток) від похідних фінансових інструментів. 

Похідні інструменти, вбудовані до складу інших фінансових інструментів, обліковуються окремо і 

відображаються за справедливою вартістю, якщо їх ризики і характеристики не є тісно пов’язаними з 

ризиками і характеристиками основних договорів, а самі основні договори не призначені для продажу і не 

переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток. Вбудовані похідні інструменти, виділені 

з основного договору, обліковуються за справедливою вартістю в складі торгового портфеля, при цьому всі 

зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку або збитку. 

 

Позикові кошти  

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, якщо суть договірних 

домовленостей полягає в тому, що Банк має зобов’язання передати кошти або інші фінансові активи 

контрагенту або виконати зобов’язання в інший спосіб, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або 

інших фінансових активів на фіксовану кількість власних дольових інструментів. Такі інструменти 

включають заборгованість перед Національним банком України, заборгованість перед іншими банками, 

кошти клієнтів, субординований борг, випущені єврооблігації та інші позикові кошти. Після первісного 

визнання позикові кошти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Прибутки та збитки, пов’язані з вказаними зобов’язаннями, відображаються у звіті про 

фінансові результати при припиненні визнання позикових коштів, витрати визнаються у процесі 

амортизації. 

Операційна оренда 

Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов’язані з правом 

власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Якщо Банк є орендарем, то платежі за 

договором операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди й обліковуються 

в складі операційних витрат. 

Якщо Банк є орендодавцем, то активи, що є предметом операційної оренди, відображаються у звіті про 

фінансовий стан відповідно до виду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно 

відображається у звіті про фінансові результати протягом строку оренди в складі операційних доходів. 

Прямі витрати, понесені у зв’язку з модернізацією, збільшують балансову вартість активу, який 

орендується. 

Оцінка фінансових інструментів при первісному визнанні 

При первісному визнанні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю, яка коригується з 

урахуванням безпосередньо пов’язаних з ними комісій та витрат у разі інструментів, які не переоцінюються 

за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструменту при первісному визнанні зазвичай є 

ціна угоди. Якщо Банк приходить до висновку, що справедлива вартість при первісному визнанні 

відрізняється від ціни угоди, то: 

►  якщо справедлива вартість підтверджується котируваннями на активному ринку для 

ідентичного активу або зобов’язання (тобто вихідні дані рівня 1) або заснована на методиці оцінки, 



яка використовує виключно дані з спостережуваних ринків, Банк визнає різницю між справедливою 

вартістю при первісному визнанні і ціною угоди як дохід або витрати; 

►  у всіх інших випадках первісна оцінка фінансового інструменту коригується для віднесення 

на майбутні періоди різниці між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною угоди. 

Після первісного визнання Банк визнає відкладену різницю в якості доходів або витрат виключно в 

тому випадку, якщо вихідні дані стають спостережуваними або якщо визнання інструменту 

припиняється. 

Взаємозалік  

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням чистого підсумку у звіті про фінансовий 

стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати взаємозалік і наміру 

реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання.  

Право на проведення заліку не повинно бути обумовлено подією в майбутньому і повинно мати юридичну 

силу в усіх наступних обставинах: 

►  в ході звичайної діяльності; 

►  в разі невиконання зобов’язання; і 

►  в разі неспроможності або банкрутства організації або кого-небудь з контрагентів. 

Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалік, і відповідні активи і зобов’язання 

відображаються в звіті про фінансовий стан в повній сумі. 

 

Знецінення фінансових активів  

У кінці кожного звітного періоду Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки знецінення фінансового 

активу або групи фінансових активів. Вважається, що фінансовий актив або група фінансових активів 

зазнали знецінення тільки в разі наявності об’єктивних ознак знецінення в результаті однієї або більше 

подій, що відбулись після первісного визнання фінансового активу («збиткова подія»), і така подія (чи події) 

впливає на суму або час очікуваних майбутніх грошових потоків від фінансового активу або групи 

фінансових активів, які можна достовірно визначити. Об’єктивна ознака знецінення може включати 

свідчення, що позичальник або Банк позичальників зазнає суттєвих фінансових труднощів, несплату або 

прострочення сплати процентів чи основної суми, ймовірність визнання їх банкрутами або призначення 

іншої фінансової реорганізації, і коли наявна інформація свідчить про вимірне зменшення очікуваних 

майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у простроченій заборгованості чи економічній ситуації, що 

пов’язують з неспроможністю погасити зобов’язання (дефолт). 

Заборгованість інших банків та кредити клієнтам 

Що стосується заборгованості інших банків та кредитів клієнтам, які відображаються за амортизованою 

вартістю, Банк спочатку визначає на індивідуальній основі наявність об’єктивних ознак знецінення для 

індивідуально значимих фінансових активів, а також сукупні ознаки знецінення фінансових активів, кожен 

з яких окремо не є суттєвим. Якщо Банк вирішує, що по фінансовому активу, що оцінений на 

індивідуальній основі, не існує об’єктивних ознак знецінення, незалежно від того, чи є він значущим, Банк 

включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику та 

оцінює їх на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, які оцінюються на предмет знецінення на 

індивідуальній основі, щодо яких визнаються збитки від знецінення, не повинні оцінюватися на предмет 

знецінення на сукупній основі. 

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті знецінення фінансових активів, сума збитку 

визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків за винятком майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені. 

Балансова вартість активу зменшується на суму резерву. Сума збитку визнається у звіті про фінансові 

результати. Нарахування процентного доходу продовжується на зменшену балансову вартість за первісною 



ефективною процентною ставкою активу. Якщо в наступному році сума збитку від знецінення збільшується 

або зменшується у зв’язку з подією, що відбулася після визнання збитку від знецінення, то раніше визнаний 

збиток від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування резерву під знецінення. Кредити і 

відповідний резерв списуються, коли немає реальних перспектив майбутнього повернення активу, а вся 

застава була реалізована або передана Банку. 

Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною 

процентною ставкою фінансового активу. Якщо кредит має змінну процентну ставку, ставкою 

дисконтування для оцінки будь-якого збитку від знецінення є поточна ефективна процентна ставка. 

Розрахунок поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового 

активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення на предмет 

застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж забезпечення, незалежно від вірогідності 

звернення стягнення на предмет застави. 

Для цілей колективної оцінки знецінення фінансові активи групуються на підставі внутрішньої системи 

класифікації кредитів Банку, яка враховує характеристики кредитного ризику, наприклад, вид активу, 

галузь, категорія забезпечення, строк прострочення та інші відповідні чинники. 

Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет знецінення, 

визначають на підставі минулого досвіду збитків за активами з характеристиками кредитного ризику, який 

схожий з ризиком, притаманним групі. Минулий досвід збитків коригується на підставі поточної наявної 

інформації для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, на яких 

ґрунтується минулий досвід збитків, та для усунення впливу умов, які в даний час не існують. 

Оцінки змін майбутніх грошових потоків відображають і безпосередньо пов’язані зі змінами у відповідній 

наявній інформації кожного року (наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних 

цінах, платіжному статусі та інших чинниках, що свідчать про понесені збитки в групі активів та їх розмір). 

Методологія та припущення, які використовуються для оцінки майбутніх грошових потоків, регулярно 

переглядаються з метою зменшення будь-яких різниць між оцінкою збитків та фактично понесеними 

збитками. 

Інвестиції утримувані до погашення 

Банк оцінює на індивідуальній основі наявність об’єктивних ознак зменшення корисності інвестицій, 

утримуваних до погашення. У разі наявності об’єктивних ознак понесення збитків від знецінення, сума цих 

збитків визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується, і сума збитків визнається у прибутку чи збитку. 
 

Якщо в наступному році сума очікуваних збитків від знецінення зменшується внаслідок події, що відбулася після 

того, як були визнані збитки від знецінення, то раніше визнані суми відображаються в звіті фінансові результати. 

 

Фінансові інвестиції, наявні для продажу 

На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає наявність об’єктивних ознак знецінення інвестиції 

або групи інвестицій наявних для продажу. 

Значне або тривале зменшення справедливої вартості дольової інвестиції, наявної для продажу, до рівня 

нижче первісної вартості, свідчить про те, що ця інвестиція знецінена. В разі наявності ознак знецінення, 

кумулятивний збиток, що визначається як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою 

вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку від знецінення цієї інвестиції, визнаного раніше у звіті про 

фінансові результати, виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про фінансові 

результати. Збитки від знецінення дольових інвестицій не сторнуються у звіті про фінансові результати. 

Збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається у складі іншого сукупного доходу.  

Що стосується інвестицій в боргові зобов’язання, класифікованих як наявні для продажу, знецінення 



оцінюється на підставі аналогічних критеріїв, що і для фінансових активів, відображених за амортизованою 

вартістю. Майбутній процентний дохід ґрунтується на зменшеній балансовій вартості і нараховується за 

процентною ставкою, що використовувалась для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою 

оцінки збитку від знецінення. Якщо у наступному році справедлива вартість інвестиції в боргові 

зобов’язання збільшується і таке збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після 

визнання збитку від знецінення у звіті про фінансові результати, збиток від знецінення сторнується у звіті 

про фінансові результати. 

Реструктуризація кредитів 

В усіх можливих випадках, Банк намагається реструктуризувати кредити, а не вступати в права володіння 

заставою, задля чого подовжуються строки погашення та погоджуються нові умови надання кредиту. Як 

тільки умови надання кредиту переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво 

постійно переглядає реструктуризовані кредити для отримання впевненості в тому, що всі критерії 

задовольняються і майбутнє погашення ймовірно відбудеться. Результат реструктуризацій за рік 

відображається Банком у звіті про фінансові результати. 

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи 

Банк припиняє визнання фінансового активу (або, якщо застосовно, частини фінансового активу або 

частини групи аналогічних фінансових активів) у разі: 

►  закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

►  Банк передав належні йому права на отримання грошових надходжень від фінансового 

активу або зберіг права на отримання грошових надходжень від фінансового активу з одночасним 

прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок;  

►  Банк або (a) передав практично всі ризики й вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані 

передав, ані зберіг за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому не зберіг 

контроль над активом.  

Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив 

непов’язаній стороні, не встановлюючи при цьому обмежень на продаж. 

Фінансові зобов’язання 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку дії 

відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання 

первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в 

балансовій вартості зобов’язань у звіті про фінансові результати.  

Договори фінансової гарантії  

Фінансові гарантії − це безвідкличні гарантії здійснення платежу у випадку, якщо клієнт виявиться неспроможним 

виконати свої зобов’язання перед третіми особами. Їм притаманний однаковий з кредитами ризик. Фінансові 

гарантії спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка зазвичай ґрунтується на сумі отриманої комісії. 

Ця сума амортизується лінійним методом протягом строку існування зобов’язання. На кожну звітну дату фінансові 

гарантії оцінюються за більшою з двох сум: (i) неамортизованим залишком відповідної суми при первісному 

визнанні або (ii) найкращим чином розрахованих витрат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату. 

Будь-яке збільшення зобов’язання за фінансовими гарантіями відображається у звіті про фінансові результати. 



Інші зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 

В ході звичайної діяльності Банк бере на себе інші зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, включаючи 

зобов’язання з надання кредитів та акредитиви. У разі якщо збиток вважається ймовірним, нараховується 

резерв під інші зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. 

Податок на прибуток 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності згідно з українським законодавством, яке набуло 

чинності або повинне набути чинності станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток 

включають поточний податок та відстрочений податок і визнаються у звіті про фінансові результати за 

винятком випадку, коли вони визнаються безпосередньо у складі іншого сукупного доходу, оскільки 

стосуються операцій, які також визнаються в тому ж самому або іншому періоді, безпосередньо у складі 

іншого сукупного доходу. 

Поточний податок − це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована 

ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попередні періоди. Інші податки, крім 

податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань стосовно податкових 

збитків, перенесених на наступні періоди, та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 

активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Згідно з виключенням при 

первісному визнанні, відстрочений податок не розраховується стосовно тимчасових різниць при первісному 

визнанні активу чи зобов’язання щодо іншої, ніж об’єднання компаній, операції, якщо операція, при її 

первісному визнанні, не впливає ані на фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Сума відстроченого 

податку на прибуток визначається за податковими ставками, прийнятими на звітну дату, що, як очікується, 

будуть застосовуватись у періоді, в якому тимчасові різниці будуть сторновані або буде зарахований 

податковий збиток, перенесений на наступні періоди. Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових 

різниць, що зменшують базу оподаткування, та податкових збитків, перенесених на наступні періоди, 

відображаються, лише якщо існує ймовірність отримання майбутнього оподатковуваного доходу, відносно 

якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Основні засоби  

Основні засоби, крім будівель та предметів мистецтва, придбані після 31 грудня 2000 року, обліковуються за 

первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого резерву під знецінення, у разі 

необхідності.  

Після первісного визнання за первісною вартістю будівлі та предмети мистецтва Банку відображаються за 

переоціненою вартістю, яка є справедливою вартістю на дату переоцінки, за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-якого накопиченого резерву під знецінення. Переоцінка проводиться 

достатньо регулярно для того, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена 

із застосуванням справедливої вартості. 

Збільшення балансової вартості від переоцінки визнається у складі іншого сукупного доходу, за винятком 

сум сторнування попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у звіті про фінансові 

результати. В цьому разі сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення 

балансової вартості активу в результаті переоцінки визнається у звіті про фінансові результати, за 

винятком безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим 

активом, визнаним у складі резерву переоцінки будівель і відображеним в інших сукупних доходах. 

Коли об’єкт будівель переоцінюється, накопичена до дати переоцінки амортизація перераховується пропорційно 

зміні загальної балансової вартості активу таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки 

дорівнювала переоціненій вартості.  

Резерв переоцінки відноситься безпосередньо до нерозподіленого прибутку в тому випадку, якщо сума 

переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується чи в процесі використання цього 



активу Банком. В останньому випадку реалізована переоцінка являє собою різницю між амортизацією на 

основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією на основі його первісної вартості. 

Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. 

Після завершення активи, готові до використання, переводяться до категорії будівель або удосконалень 

орендованого майна за їх балансовою вартістю. Амортизація на незавершене будівництво не нараховується 

до введення активу в експлуатацію. 

 

На кожну звітну дату балансова вартість основних засобів переглядається на предмет знецінення у разі 

виникнення події чи обставин, які вказують на ймовірність того, що балансову вартість цього активу буде 

неможливо відшкодувати. Якщо ознаки знецінення існують, керівництво Банку розраховує вартість 

відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості 

використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до суми 

відшкодування, а збиток від знецінення визнається у прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення, 

відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мали місце зміни в 

розрахунках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої 

вартості за мінусом витрат на продаж. 

Прибуток або збитки від вибуття активів, визначені шляхом порівняння суми надходжень від вибуття та 

балансової вартості активу, визнаються у прибутку чи збитку за рік (у складі операційних доходів чи 

витрат). 

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються по мірі їх здійснення у складі операційних 

витрат, крім випадків, коли такі витрати можна капіталізувати. 

Нарахування амортизації активу починаються з дати його введення в експлуатацію. Амортизація 

нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів: 

Будівлі 2-5% 
Або протягом строку оренди,  

якщо він менший за 5 років 
Удосконалення орендованого майна 20% 

Комп’ютери та інше обладнання 20-33% 

Предмети мистецтва не амортизуються. Ліквідаційна вартість, строки корисної експлуатації активів та 

метод нарахування амортизації переглядаються і, за необхідності, коригуються на кінець кожного звітного 

року. 

Нематеріальні активи 

Всі нематеріальні активи Банку мають кінцевий строк корисної служби і включають капіталізоване 

програмне забезпечення та ліцензії. 

Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на придбання 

програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою 

унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані та контролюються Банком, 

відображаються у складі нематеріальних активів, якщо ймовірне надходження економічних вигід, що 

перевищують витрати.  

Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного 

забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Всі інші витрати, пов’язані з програмним 

забезпеченням, наприклад, його обслуговуванням, відносяться на витрати по мірі їх здійснення. 

Капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії амортизуються лінійним методом протягом очікуваного 

строку їх використання, який становить від 3 до 10 років. 

Інвестиційна власність  

Інвестиційна власність − це нерухоме майно, яким володіє Банк для отримання прибутку від надання його в 



оренду або від збільшення його вартості і яке сам Банк не займає. 

Інвестиційна власність спочатку визнається за первісною вартістю і в подальшому визнається за справедливою 

вартістю, яка відображає кон’юнктуру ринку на звітну дату.  

Прибуток та збитки в результаті зміни справедливої вартості інвестиційної власності відображаються у звіті 

про фінансові результати як прибутки за вирахуванням збитків від переоцінки інвестиційної власності в 

тому році, в якому вони виникли. 

Якщо інвестиційна нерухомість стає власністю, яку займає власник, вона перекласифіковується до 

основних засобів за поточною балансовою вартістю на дату рекласифікації, яка далі підлягає амортизації. 

Активи, що класифікуються як призначені для продажу 

Банк класифікує необоротні активи (або групи вибуття) в якості призначених для продажу, якщо 

відшкодування їх балансової вартості планується переважно в результаті угоди реалізації, а не в ході 

використання. Для цього необоротні активи (або група вибуття) повинні бути доступні для негайного 

продажу в їх теперішньому стані на тих умовах, які є звичайними, типовими умовами продажу таких 

активів (групи вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватися високим ступенем ймовірності. 

 

Висока ймовірність продажу передбачає твердий намір керівництва Банку слідувати плану реалізації 

необоротних активів (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій 

з пошуку покупця і виконання такого плану. Крім цього, необоротні активи (або група вибуття) повинні 

активно пропонуватися до реалізації за ціною, яка є обґрунтованою з урахуванням його поточної 

справедливої вартості. Крім того, відображення продажу як завершеної операції має очікуватися протягом 

одного року з дати класифікації необоротних активів (або групи вибуття) в якості призначених для 

продажу. 

Банк оцінює активи (або групи вибуття), що класифікуються як призначені для продажу, за найменшим із 

значень балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. У разі настання 

подій або зміни обставин, що вказують на можливе знецінення балансової вартості активів (або групи 

вибуття), Банк відображає збиток від зменшення корисності. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли Банк має теперішнє юридичне або добровільно взяте на себе зобов’язання у 

результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що погашення такого зобов’язання причинить відтік 

ресурсів, які забезпечують економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім 

рівнем точності. 

Зобов’язання з пенсійних та інших виплат працівникам 

Банк сплачує єдиний соціальний внесок та внески до фондів соціального страхування у державний бюджет 

відносно своїх робітників. Суми внесків відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Банк не має будь-яких 

додаткових зобов’язань з пенсійних виплат. 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість  

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої 

зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю. 

Акціонерний капітал  

Прості акції класифікуються як капітал. Емісійний дохід являє собою перевищення внесків у капітал над 

номінальною вартістю випущених акцій. Прибуток або збитки від продажу викуплених власних акцій 

відображаються як коригування емісійного доходу. 



Звітність за сегментами 

Звітність за сегментами Банку складається з наступних операційних сегментів: Корпоративний бізнес, 

Роздрібний бізнес, Управління проблемними активами, Інвестиційний бізнес, Нерозподілені статті. 

Умовні активи і зобов’язання 

Умовні зобов’язання не визнаються в звіті про фінансовий стан, при цьому інформація про них 

розкривається у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли вибуття ресурсів в зв’язку з їх 

погашенням є малоймовірним. Умовні активи не відображаються в звіті про фінансовий стан, при цьому 

інформація про них розкривається у фінансовій звітності в тих випадках, коли отримання пов’язаних з 

ними економічних вигод є ймовірним. 

Визнання доходів та витрат 

Процентні та аналогічні доходи та витрати 

Проценті доходи та витрати визнаються у звіті про фінансові результати стосовно всіх фінансових 

інструментів, які відображаються за амортизованою вартістю, та процентних цінних паперів, із 

застосуванням методу ефективної процентної ставки. При визначенні ефективної процентної ставки Банк 

розраховує грошові потоки з урахуванням усіх договірних умов фінансового інструменту (наприклад, 

можливість дострокового погашення), але не враховує майбутні кредитні збитки. Розрахунок включає всі 

комісійні, отримані чи сплачені учасниками договору, які є невід’ємною частиною ефективної процентної 

ставки, витрати на здійснення операції та всі інші премії або дисконти. 

Коли відображена вартість фінансового активу чи групи аналогічних фінансових активів зменшується 

внаслідок знецінення, визнання процентного доходу продовжується з використанням первісної ефективної 

процентної ставки на основі нової балансової вартості. 

 

Комісійні доходи 

Виплати, комісійні та інші статті доходів та витрат, включаючи плату за надання гарантій, як правило, 

обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що 

визначається як частка фактично наданої послуги в загальному обсязі послуг, що мають бути надані.  

Винагорода за кредитні зобов’язання або за позиковими коштами, які, ймовірно, будуть використані, 

відноситься на майбутні періоди (разом із відповідними прямими витратами) і відображаються як 

коригування ефективної процентної ставки за кредитом чи позиковими коштами. Винагороди та комісійні, 

що виникають в результаті переговорів або участі у переговорах про здійснення операції для третьої 

сторони (наприклад, придбання кредитів, акцій або інших цінних паперів, та придбання або продаж 

компаній), відображаються після завершення відповідної операції. 

Перерахунок іноземної валюти  

Українська гривня є функціональною валютою Банку, оскільки це валюта основного економічного 

середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність. Операції в інших валютах розглядаються як операції в 

іноземній валюті. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 

функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України на звітну дату. 

Прибуток або збитки від перерахунку операцій в іноземній валюті визнаються у звіті про фінансові 

результати як результат від переоцінки іноземної валюти. Немонетарні статті, які оцінюються за 

історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату відповідної 

операції. 

Зміни у фінансовій звітності після її випуску 



Акціонери Банку мають право вносити зміни у фінансову звітність після її випуску. 

Нові положення бухгалтерського обліку 

Нижче представлені стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набрали чинності на дату 

публікації фінансової звітності Банку. Банк планує застосовувати ці стандарти після набрання їх чинності. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», який замінює 

МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Стандарт вводить нові вимоги щодо 

класифікації та оцінки, а також обліку знецінення та хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для 

річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Крім обліку хеджування, 

ретроспективне застосування є обов’язковим, але перерахунок порівняльної інформації не є потрібним. 

Банк планує застосувати новий стандарт, визнавши сукупний ефект переходу в складі нерозподіленого 

прибутку на 1 січня 2018 року і не перераховуватиме порівняльну інформацію. Банк знаходиться в процесі 

оцінки наслідків застосування МСФЗ (IFRS) 9, проте обґрунтована оцінка ефекту на даний момент не 

доступна. 

Класифікація і оцінка 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9, всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «тільки платежі в 

рахунок основного боргу і відсотків на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифікуються при 

первісному визнанні як фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток (СВПЗ). Згідно з даним критерієм, боргові інструменти, які не відповідають визначенню «базової 

кредитної угоди», як інструменти, що містять вбудовану можливість конвертації, або кредити без права 

регресу, оцінюються за СВПЗ. Для боргових фінансових інструментів, які відповідають критерію SPPI, 

класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з якою управляються 

дані інструменти: 

► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків, 

оцінюються за амортизованою вартістю; 

► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків і 

продажу, класифікуються як такі що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід (СВСД); 

► інструменти, які утримуються для інших цілей, класифікуються як оцінювані за СВПЗ. 

Дольові фінансові активи при первісному визнанні потрібно класифікувати як оцінювані за СВПЗ, крім 

випадків, коли на власний розсуд прийнято рішення, без права наступного скасування, класифікувати 

дольовий фінансовий актив як оцінюваний за СВСД. Для пайових фінансових інструментів, 

класифікованих як оцінювані за СВСД, всі реалізовані і нереалізовані доходи і витрати, крім дивідендних 

доходів, визнаються в складі іншого сукупного доходу, без права подальшої рекласифікації в чистий 

прибуток або збиток. 

 

Класифікація та оцінка фінансових зобов’язань залишаються в основному незмінними в порівнянні з 

існуючими вимогами МСФЗ (IAS) 39. Похідні фінансові інструменти будуть надалі оцінюватися за СВПЗ. 

Банк очікує, що буде продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які на даний 

момент оцінюються за справедливою вартістю. 

Торгові цінні папери будуть як і раніше класифікуватися як оцінювані за СВПЗ. Очікується, що цінні 

папери, що класифікуються як наявні для продажу, будуть оцінюватися за СВСД відповідно до МСФЗ 

(IFRS) 9, оскільки Банк розраховує утримувати ці активи не тільки з метою отримання передбачених 

договором грошових потоків, а й продажу значних сум на відносно постійній основі. Дольові фінансові 



активи, які не відносяться до торгового портфелю, будуть оцінюватися за СВСД відповідно до МСФЗ 9. 

Кредити, як очікується, будуть відповідати критерію SPPI і будуть як і раніше оцінюватися за 

амортизованою вартістю. 

Знецінення 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Банк визнавав резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) за всіма своїми 

борговими фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід, а також зобов’язаннями з надання позик і договорами фінансових 

гарантій. Резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків, пов’язаних з ймовірністю дефолту 

протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не відбулося істотного збільшення кредитного ризику з 

моменту визнання фінансового інструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основі 

очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу. Якщо фінансовий актив відповідає визначенню 

придбаного або створеного кредитно-знеціненого фінансового активу, резерв розраховується на основі зміни 

очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу. 

Для цілей формування резерву під очікувані кредитні збитки кредитна заборгованість клієнтів Банку, в 

залежності від зміни кредитного ризику, розділяється на 3 Етапи: 

► Етап 1 – кредити та кредитна заборгованість клієнтів без ознак знецінення та значного збільшення 

кредитного ризику; 

► Етап 2 – кредити та кредитна заборгованість клієнтів з ознаками значного збільшення кредитного 

ризику з моменту їх первісного визнання, але без ознак знецінення; 

► Етап 3 – кредити та кредитна заборгованість клієнтів з ознаками знецінення, а також придбані або 

створені кредити, за якими були ознаки знецінення на момент первісного визнання. 

Не рідше одного разу на місяць всі кредитні операції і кредитна заборгованість клієнтів Банку підлягають 

перевірці на: 

► наявність ознак значного збільшення кредитного ризику (Етап 2); 

► наявність ознак знецінення (Етап 3); 

► виконання критеріїв щодо припинення ознак значного збільшення кредитного ризику (для кредитів 

і кредитної заборгованості, які раніше були віднесені на Етап 2); 

► відсутність ознак знецінення (для кредитів і кредитної заборгованості, які раніше були віднесені на 

Етап 3). 

Основними критеріями істотного збільшення кредитного ризику для Банку може бути порушення 

платіжних зобов’язань більш ніж на 30 днів, очікувана або проведена реструктуризація (погіршення позицій 

кредитора пов’язано з відстрочкою сплати відсотків або основної суми, але не несе прямих фінансових 

втрат), погіршення фінансового стану клієнта (зниження рейтингу клієнта більш ніж на 3 пункти, в 

порівнянні з рейтингом на дату первісного визнання кредиту) та інше. 

Основними ознаками знецінення для Банку може бути порушення платіжних зобов’язань більш ніж на 90 

днів, реструктуризація, яка здійснюється з погіршенням позицій кредитора і несе прямі фінансові втрати, 

порушення справи про банкрутство або ліквідацію клієнта та інше. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки. Новий 

стандарт замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне 

застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 

2018 року або після цієї дати. 
 

МСФЗ (IFRS) 15 передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за 

договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відображає винагороду, право 



на яку організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Однак, процентний і 

комісійний дохід, який є невід’ємною частиною фінансових інструментів і договорів оренди, виходить за 

рамки вимог МСФЗ (IFRS) 15 та буде регулюватися іншими застосовними стандартами (МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти» і МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»). В результаті, застосування даного стандарту не вплине 

на значну частину доходу Банку. 

Банк не очікує істотного ефекту в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 15. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його 

асоційованою організацією або спільним підприємством» 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати 

контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному 

підприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в 

результаті продажу або внеску активів, що являють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в 

угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному 

обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, які не 

становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших інвесторів в 

асоційованому підприємстві або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних 

поправок в силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, 

повинна застосовувати їх перспективно. Банк не очікує істотного ефекту в результаті застосування даних 

поправок. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій» 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три 

основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками 

грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-

основі для зобов’язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі 

акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими 

коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті 

поправок організації не зобов’язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте дозволяється 

ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших 

критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після 

цієї дати. Дозволяється застосування до цієї дати. Банк не очікує істотного ефекту в результаті застосування 

даних поправок. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз’яснення 

КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКТ (SIC) 15 «Операційна 

оренда – стимули» і Роз’яснення ПКТ (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму 

оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 

оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в 

балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт 

передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю і 

короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар 

буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права 

користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді 

окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні певної події (наприклад, 

зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що 

використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми 

переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з 

діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, 

використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: 



операційну і фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в 

порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 

Дозволяється застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар 

має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого 

ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. У 2018 році Банк 

продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність. 

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ опублікувала МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий всеосяжний 

стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, 

подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 

4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів 

договорів страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме 

страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій 

та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. 

Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку 

договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ 

(IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає 

всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому вимагається 

розкриття порівняльної інформації. Дозволяється застосування до цієї дати за умови, що організація також 

застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Банк оцінить ефект від 

застосування МСФЗ (IFRS) 17 на його фінансову звітність, а також на договори нефінансової гарантії, які 

були випущені Банком. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію» 

Поправки роз’яснюють, коли організація повинна переводити об’єкти нерухомості, включаючи 

нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії інвестиційної 

нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається, коли об’єкт 

нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і існують свідоцтва 

зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо використання об’єкта нерухомості 

саме по собі не свідчить про зміну характеру його використання. Організації повинні застосовувати дані 

поправки перспективно щодо змін характеру використання, які відбуваються на дату початку річного 

звітного періоду, в якому організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна 

повторно проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, 

здійснити переведення нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату. Допускається 

ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це можливо без використання 

більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 

року або після цієї дати. Банк не очікує істотного ефекту в результаті застосування даних поправок. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 років 

Данні вдосконалення включають наступні: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» – видалення 

короткострокових звільнень для організацій, що вперше застосовують МСФЗ 

Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені, оскільки вони 

виконали свою функцію. Дані поправки вступають в силу з 1 січня 2018 року. Дані поправки не 

застосовуються до Банку. 

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» – роз’яснення того, що рішення 



оцінювати об’єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток має прийматися окремо 

для кожної інвестиції 

Поправки роз’яснюють наступне: 

► Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може прийняти 

рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної інвестиції при 

первісному визнанні. 

► Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованому 

підприємстві або спільному підприємстві, які є інвестиційними організаціями, то при застосуванні 

методу участі в капіталі така організація може вирішити залишити оцінку за справедливою вартістю, 

що застосована її асоційованою організацією або спільним підприємством, які є інвестиційними 

організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке рішення приймається 

окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними 

організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства 

або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями; (б) дату, на яку асоційована 

організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (в) дату, на яку 

асоційована організація або спільне підприємство, що є інвестиційними організаціями, вперше стають 

материнськими організаціями. 

Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу 1 січня 2018 року. Банк не очікує 

істотного ефекту в результаті застосування даних поправок. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4 

«Страхові контракти» 

Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв‘язку із застосуванням нового стандарту щодо 

фінансових інструментів, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», який 

замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві можливості для організацій, що випускають 

договори страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення. 

Тимчасове звільнення вперше застосовується до звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або після 

цієї дати. Організація може прийняти рішення про застосування методу накладення, коли вона вперше 

застосовує МСФЗ (IFRS) 9, і застосовувати даний метод ретроспективно щодо фінансових активів, 

класифікованих за рішенням організації при переході на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому організація 

перераховує порівняльну інформацію, щоб відобразити метод накладення, в тому і тільки в тому випадку, 

якщо вона перераховує порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9. Дані поправки не 

застосовні до Банку. 

Роз‘яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата» 

У роз‘ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який повинен 

використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходи (або його частини) у разі 

припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов‘язання, що виникають в результаті 

надання або отримання попередньої оплати, є дата, на яку організація спочатку визнає немонетарний актив 

або немонетарні зобов‘язання, що виникають в результаті надання або отримання попередньої оплати. 

Роз‘яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

Однак оскільки поточна діяльність Банку відповідає вимогам роз‘яснення, Банк не очікує, що воно вплине 

на фінансову звітність. 

Роз‘яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 

Роз‘яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових 

трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз‘яснення не застосовується до податків або 

зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що 

стосуються відсотків і штрафів, пов‘язаних з невизначеними податковими трактуваннями. 



Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом 

з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати 

підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат розв‘язання невизначеності. Роз‘яснення 

також зачіпає припущення, які організація робить для розгляду трактувань податковими органами, а також 

як вона розглядає зміни в фактах і обставинах. 

Роз‘яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Банк 

буде застосовувати роз‘яснення з дати його вступу в силу. Оскільки Банк здійснює свою діяльність в 

складному податковому середовищі, застосування роз‘яснення може вплинути на фінансову звітність Банку 

і необхідне розкриття інформації. Крім того, Банк може бути змушений встановити процедури та методи 

отримання інформації, необхідної для своєчасного застосування роз‘яснення. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 років  

Дані поліпшення вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після 

цієї дати. Вони включають, зокрема, такі зміни: 

МСФЗ (IFRS) 3 «Об‘єднання бізнесу» і МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» – раніше були частки 

участі в спільних операціях 

Дані поправки містять роз‘яснення щодо того, чи слід переоцінювати частки участі в спільних операціях 

(що складають бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ (IFRS) 3) до справедливої вартості, якщо: 

► сторона угоди про спільне підприємництво отримує контроль над спільною операцією (МСФЗ 

(IFRS) 3); 

► сторона, яка є учасником спільних операцій (але не має спільного контролю), отримує спільний 

контроль над спільними операціями (МСФЗ (IFRS) 11). 

Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. 

 

МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» – податкові наслідки щодо виплат за фінансовими інструментами, 

класифікованих як інструменти капіталу 

В даних поправках пояснюється, що організація повинна визнавати всі податкові наслідки щодо дивідендів 

в прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де організація 

визнала первісну операцію або подію, які генерували прибуток, що розподіляється, що є джерелом 

дивідендів. Допускається застосування до цієї дати, при цьому організація повинна розкрити цей факт. Дані 

поправки повинні спочатку застосовуватися до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату 

початку самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки поточна практика Банку 

відповідає вимогам поправок, Банк не очікує, що вони не матимуть будь-якого впливу на його фінансову 

звітність. 

МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики» – витрати на позики, які підлягають капіталізації 

В даних поправках пояснюється, що коли кваліфікований актив готовий до використання за призначенням 

або продажу і деякі позики, отримані спеціально для придбання кваліфікованого активу, залишаються 

непогашеними на цю дату, суму таких позик необхідно включити в суму коштів, які організація запозичує 

на спільні цілі. Допускається застосування до цієї дати, при цьому організація повинна розкрити цей факт. 

Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. 
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Примiтка 5 "суттєвi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової 

полiтики".  

Банк використовує оцінки та судження, які впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та на 



балансову вартість активів та зобов’язань в наступному фінансовому році. Розрахунки та судження 

регулярно переглядаються й ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування 

майбутніх подій, що за наявних умов вважаються обґрунтованими. Крім суджень, які передбачають облікові 

оцінки, керівництво Банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. 

Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та 

оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань 

протягом наступного фінансового року, включають: 

Знецінення кредитів та дебіторської заборгованості 

Банк регулярно перевіряє свої кредитні портфелі та дебіторську заборгованість на предмет знецінення. При 

визначенні того, чи потрібно визнати збиток від знецінення у складі прибутку чи збитку за рік, Банк робить 

судження стосовно того, чи є наявна інформація, яка свідчила б про зменшення очікуваних майбутніх 

грошових потоків від погашення зобов’язань боржником, яке можна визначити, до того, як таке зменшення 

можна порівняти з конкретним активом у цьому кредитному портфелі та дебіторській заборгованості. При 

розрахунку майбутніх грошових потоків керівництво використовує оцінки на основі минулого досвіду 

збитків за активами з подібними характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками 

знецінення по групам кредитів та дебіторської заборгованості Методика та припущення, що застосовуються 

для розрахунку як сум, так і строків майбутніх грошових потоків, регулярно переглядаються, з тим щоб 

зменшити різницю між розрахунковими та фактично понесеними збитками. 

Банк регулярно оцінює активи, які знаходяться у забезпеченні по індивідуально знецінених позиках, з 

метою оцінки суми ймовірних збитків по кожній операції. При цьому на величину майбутнього грошового 

потоку від реалізації активів впливає як вартість самого активу, так і строки можливої експозиції 

(реалізації). Одночасне зменшення вартості активів, отриманих Банком у заставу, на 10% та збільшення 

строку експозиції цих активів на 50% призвело б до збільшення величини очікуваних збитків від 

індивідуально знецінених кредитів на 191 669 тисяч гривень (у 2016 році − на 113 204 тисячі гривень). 

Збільшення вартості забезпечення по знецінених кредитах на 10% без зміни строку експозиції призвело б до 

зменшення величини очікуваних збитків від індивідуально знецінених кредитів на 113 741 тисячу гривень 

(у 2016 році − 61 298 тисяч гривень). 

Щодо портфелю кредитів юридичним особам, резерв під які розраховується на колективній основі, на 

величину очікуваних збитків можуть впливати показники ймовірності дефолту позичальника (PD) та 

рівень втрат при настанні дефолту позичальника (LGD). У разі одночасного збільшення PD на 10% та LGD 

на 10% сума збитків від знецінення збільшилася би на 40 453 тисячі гривень (у 2016 році − на 50 064 тисяч 

гривень). Одночасне зменшення показника PD на 10% та LGD на 10% призвело б до зменшення суми 

збитків від знецінення на 36 600 тисяч гривень (у 2016 році − на 45 724 тисяч гривень). 

Щодо масового портфелю кредитів роздрібного бізнесу, на величину очікуваних збитків можуть впливати 

показники ймовірності дефолту позичальника (PD) та коефіцієнт відновлення (повернення з дефолту − Recovery 

Rate, RR). У разі одночасного збільшення розміру PD на 10% та зменшення RR на 10% сума збитків від знецінення 

збільшилася би на 17 793 тисячі гривень (у 2016 році − на 23 464 тисячі гривень). Одночасне зменшення показника 

PD на 10% та збільшення RR на 10% призвело б до зменшення суми збитків від знецінення на 18 881 тисячу 

гривень (у 2016 році − на 25 582 тисячі гривень). 

 

Справедлива вартість власних будівель, які використовує Банк, предметів мистецтва та інвестиційної 

власності 

Як зазначено у Примітці 4, Банк проводить регулярну переоцінку будівель, предметів мистецтва та 

інвестиційної власності. Переоцінка проводиться на основі результатів оцінки, яку виконують незалежні 

оцінювачі. Основою оцінки є метод ринкових аналогів, результати застосування методу ринкових аналогів 

підтверджуються доходним методом. У ході переоцінки незалежні оцінювачі використовують професійні 

судження та оцінки для визначення аналогів будівель, що використовуються при застосуванні методу 

ринкових аналогів, строків експлуатації активів, які переоцінюються, та норм капіталізації, що 

використовуються при застосуванні доходного методу. У 2017 році Банк провів оцінку справедливої 

вартості власних будівель із залученням незалежних експертів. Якби ціна за квадратний метр коливалась у 

діапазоні 5%, справедлива вартість власних будівель, які використовує Банк, була б більше або менше на 41 



746 тисяч гривень, відповідно (в 2016 році – на 45 721 тисяча гривень), і справедлива вартість інвестиційної 

власності була б більше або менше на 7 467 тисячі гривень, відповідно (в 2016 році – на 9 293 тисячі 

гривень). 

Операції зі зв’язаними сторонами 

У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними сторонами. МСФЗ (IAS) 39 вимагає обліковувати 

фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких 

операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими процентними 

ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних 

операцій з незв’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Умови операцій зі зв’язаними 

сторонами розкрито у Примітці 31. 

Оцінка справедливої вартості 

Якщо справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий 

стан, не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних 

моделей оцінок, що включають математичні моделі. Вхідні дані для таких моделей визначаються на підставі 

спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в інакшому випадку, для визначення справедливої вартості слід 

застосовуються судження. Додаткову інформацію розкрито у Примітці 29. 

 

6 

 

Примiтка 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти".  

Для цілей складання звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають такі 

статті: 

 
  2017 рік 2016 рік 

Грошові кошти в касі та в дорозі  1 499 210  1 162 368 

Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках (Примітка 8)  4 124 389  3 713 137 
Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках – нарахований процентний 

дохід (Примітка 8)  (493)  (174) 

Поточний рахунок у Національному банку України (Примітка 7)  1 178 795  1 213 522 
Поточний рахунок у Національному банку України – обов’язковий резерв (Примітка 7)  −  (668 840) 

Депозитні сертифікати (Примітка 9)  2 002 054  1 601 050 

Депозитні сертифікати – нарахований процентний дохід  (2 054)  (1 050) 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів  8 801 901  7 020 013 
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Примiтка 7 "Кошти на рахунках в Нацiональному банку України".  

 
  2017 рік 2016 рік 

Кореспондентський рахунок у Національному банку України, у тому числі  1 178 795  1 213 522 

- частина обов’язкового резерву  −  668 840 

Всього коштів на рахунках у Національному банку України  1 178 795  1 213 522 

Відповідно до вимог Національного банку України сума обов’язкового резерву Банку розраховується як 

відсоток від певних зобов’язань Банку за попередній місяць резервування. 

З січня 2015 року по грудень 2017 року Банк був зобов’язаний щодня забезпечувати наявність залишку на початок 

дня на кореспондентському рахунку в Національному банку України у розмірі 40% від суми обов’язкового резерву 

за попередній місяць (станом на 31 грудня 2016 року розрахункова сума резерву − 668 840 тисяч гривень). 
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Примiтка 8 "Кошти в iнших банках".  

 
Кошти в інших банках 

 



  2017 рік 2016 рік 

Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках 

  - у банках країн ОЕСР  3 462 633  3 291 134 

- в українських банках  70 044  84 302 

- в інших країнах  591 712  337 701 

Всього поточних рахунків та депозитів «овернайт» в інших банках  4 124 389  3 713 137 

у т.ч. нарахований процентний дохід  493  174 

Строкові депозити в інших банках, у тому числі: 

  - у банках країн ОЕСР  1 106 530  1 585 146 
- в українських банках  258 528  249 685 

- в інших країнах  43 787  43 327 

- договори «зворотного репо»   276 788  225 531 

Всього строкових депозитів в інших банках  1 685 633  2 103 689 

Резерв під знецінення коштів в інших банках  (262 706)  (254 862) 

Всього коштів в інших банках  5 547 316  5 561 964 

Кошти розміщені в українських та іноземних банках. Нижче наведений аналіз строкових депозитів в інших банках 

за кредитною якістю станом на 31 грудня 2017 року: 

  

Поточні рахунки та 

депозити «овернайт»  

в інших банках 

Строкові депозити  

в інших банках Всього 

Не прострочені і не знецінені 

   - з рейтингом від АА- до АА+  1 202 415  4 392  1 206 807 

- з рейтингом від А- до А+  310 445  1 044 607  1 355 052 

- з рейтингом від ВВВ- до ВВВ+  2 059 689  100 632  2 160 321 

- з рейтингом від ВВ- до ВВ+  243 515  686  244 201 

- з рейтингом від В- до В+  59 655  −  59 655 

- без рейтингу  248 670  278 478  527 148 

Всього не прострочених та не знецінених  4 124 389  1 428 795  5 553 184 

Індивідуально знецінені 

   - Із затримкою платежу більш ніж 360 днів  −  256 838  256 838 

Всього індивідуально знецінених  −  256 838  256 838 

За винятком резерву під знецінення  −  (262 706)  (262 706) 

Всього коштів в інших банках  4 124 389  1 422 927  5 547 316 

Кредитний рейтинг базується на рейтингу агентств Fitch. Контрагенти, які вказані вище у таблиці у рядку 

«без рейтингу» − це переважно банки, які вважаються середніми або малими з точки зору суми загальних 

активів. 

Нижче наведений аналіз строкових депозитів в інших банках за кредитною якістю станом на 31 грудня 2016 

року: 

  
Поточні рахунки та 

депозити «овернайт»  

в інших банках 
Строкові депозити  

в інших банках Всього 

Не прострочені і не знецінені    

- з рейтингом від АА- до АА+  1 637 794  −  1 637 794 

- з рейтингом від А- до А+  1 416 155  540 627  1 956 782 

- з рейтингом від ВВВ- до ВВВ+  411 357  477 294  888 651 

- з рейтингом від В- до В+  61 668  −  61 668 

- без рейтингу  186 163  836 949  1 023 112 

Всього не прострочених та не знецінених  3 713 137  1 854 870  5 568 007 

Індивідуально знецінені    

- Із затримкою платежу більш ніж 360 днів  −  248 819  248 819 

Всього індивідуально знецінених  −  248 819  248 819 

За винятком резерву під знецінення  −  (254 862)  (254 862) 

Всього коштів в інших банках  3 713 137  1 848 827  5 561 964 



Нижче наведений аналіз змін резерву під знецінення коштів в інших банках протягом року: 

  

Всього коштів в інших банках 

2017 рік 2016 рік 

Резерв під знецінення на початок періоду  254 862  153 738 

Відрахування у резерв під знецінення протягом звітного періоду  (473)  76 459 

Курсові різниці  8 317  24 665 

Резерв під знецінення на кінець періоду  262 706  254 862 

Станом на 31 грудня 2017 року строкові депозити, розміщені в банках країн ОЕСР та інших країн, які не є 

членами ОЕСР, загальною сумою 588 907 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 1 628 473 тисячі гривень) 

являють собою гарантійні депозити для забезпечення імпортних акредитивів та гарантій, які Банк надав на 

користь своїх клієнтів. 

Станом на 31 грудня 2017 року кошти на поточних рахунках та депозитах «овернайт» в інших банках всумі 

1 122 825 тисяч гривень, що становить 19% від загальної суми коштів в інших банках були розміщені в 

банку зареєстрованому в країні, що є членом ОЕСР, який має рейтинг BBB+, підтверджений міжнародними 

рейтинговими агентствами (на 31 грудня 2016 року − 1 337 406 тисяч гривень, що становить 23% від 

загальної суми коштів в інших банках були розміщені в банку зареєстрованому в країні, що є членом ОЕСР, 

який має рейтинг AA-, підтверджений міжнародними рейтинговими агентствами). 
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Примiтка 9 "Цiннi папери".  

Цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 

  2017 рік 2016 рік 

Державні боргові цінні папери  162 887  277 873 

Всього цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку   162 887  277 873 

 

Цінні папери, наявні для продажу 

  2017 рік 2016 рік 

Державні боргові цінні папери  8 224 378  6 523 113 

Депозитні сертифікати Національного банку України  2 002 054  2 602 485 

Всього боргових цінних паперів   10 226 432  9 125 598 

у т.ч. нарахований процентний дохід  319 256  227 239 

Акції   7 057  7 057 

Всього цінних паперів, наявних для продажу  10 233 489  9 132 655 

 

Нижче наведений аналіз боргових цінних паперів, наявних для продажу, за кредитною якістю станом на  

31 грудня 2017 року: 

  
Державні боргові 

цінні папери 

Депозитні 

сертифікати 

Національного 

банку України Всього 

Не прострочені і не знецінені 

   - з рейтингом B-  8 224 378  2 002 054  10 226 432 

Всього не прострочених та не знецінених   8 224 378  2 002 054  10 226 432 

Всього боргових цінних паперів  8 224 378  2 002 054  10 226 432 

 



Нижче наведений аналіз боргових цінних паперів, наявних для продажу, за кредитною якістю станом на 

31 грудня 2016 року: 

 
 

Державні боргові 

цінні папери 

Депозитні 

сертифікати 

Національного 

банку України Всього 

Не прострочені і не знецінені 

   - з рейтингом B-  6 523 113  2 602 485  9 125 598 

Всього не прострочених та не знецінених   6 523 113  2 602 485  9 125 598 

Всього боргових цінних паперів  6 523 113  2 602 485  9 125 598 

Кредитні рейтинги емітентів державних боргових цінних паперів та депозитних сертифікатів Національного 

банку України засновані на суверенному рейтингу України.  

Основним фактором, який Банк враховує при розгляді питання про знецінення боргових цінних паперів, є 

їх прострочений статус.  

Станом на 31 грудня 2017 року депозитні сертифікати номінальною вартістю 2 000 000 тисяч гривень (на 31 

грудня 2016 року − 1 600 000 тисяч гривень) зі строком погашення до 1 робочого дня класифікуються 

Банком як грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 6). 

Станом на 31 грудня 2017 року державні боргові цінні папери включають облігації внутрішньої державної 

позики з кінцевими строками погашення з 10 січня 2018 року по 23 грудня 2019 року та ефективною 

процентною ставкою від 4% до 23% річних (на 31 грудня 2016 року − з кінцевими строками погашення з 19 

квітня 2017 року по 23 грудня 2019 року та ефективною процентною ставкою від 4% до 23% річних), а 

також депозитні сертифікати Національного банку України з кінцевим строком погашення з 3 січня 2018 

року та ефективною процентною ставкою 13% річних (на 31 грудня 2016 року − з кінцевим строком 

погашення 4 січня 2017 року по 12 січня 2017 року та ефективною процентною ставкою від 13% до 15% 

річних). 
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Примiтка 10 "Кредити клiєнтам".  
 
  2017 рік 2016 рік 

Кредити корпоративним клієнтам  25 324 687  27 881 470 

За вирахуванням резерву під знецінення кредитів  (5 501 375)  (6 557 846) 

Всього кредитів корпоративним клієнтам за вирахуванням резерву під знецінення 

кредитів  19 823 312  21 323 624 

Кредити фізичним особам 

  Споживчі кредити   4 872 979  3 010 688 

Іпотечне кредитування  1 163 980  2 827 481 

Автокредитування  129 546  317 533 

Інші кредити фізичним особам  1 750 951  1 168 831 

За вирахуванням резерву під знецінення кредитів  (2 245 169)  (3 892 402) 

Всього кредитів фізичним особам за вирахуванням резерву під знецінення кредитів  5 672 287  3 432 131 

Всього кредитів клієнтам  25 495 599  24 755 755 

Сума кредитів клієнтам до вирахування резерву під знецінення станом на 31 грудня 2017 року включає 

кредити з фіксованою процентною ставкою в сумі 33 179 728 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року −  

34 432 811 тисяч гривень) та кредити з плаваючою процентною ставкою в сумі 62 415 тисяч гривень (на 31 

грудня 2016 року − 773 192 тисячі гривень). 

 

Зміни резерву під знецінення  

Нижче наведений аналіз змін резерву під знецінення кредитного портфелю протягом 2017 року: 



  

Кредити  

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити  

Іпотечне  

кредиту- 

вання 

Авто- 

кредиту- 

вання  

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення 

кредитів клієнтам на 

початок періоду  6 557 846  830 758  2 524 323  291 507  245 814  10 450 248 

Відрахування у резерв під 
знецінення кредитів 

протягом звітного 

періоду  1 165 727  32 615  (86 526)  265  70 882  1 182 963 

Відновлення резерву за 

кредитами, списаними у 
попередніх періодах  (20 848)  (1 615)  (1 850)  (340)  (1 158)  (25 811) 

Використання резерву  (2 305 174)  (40 669)  (1 447 162)  (166 926)  (1 038)  (3 960 969) 

Курсові різниці  103 824  (98)  (4 072)  383  76  100 113 

Резерв під знецінення 

кредитів клієнтам на 

31 грудня 2017 р.  5 501 375  820 991  984 713  124 889  314 576  7 746 544 

За рік що закінчився 31 грудня 2017 року Банком проведене рефінансування іпотечних кредитів фізичним 

особам в іноземній валюті у споживчі кредити в гривні. Балансова вартість рефінансованих кредитів 

станом на 31 грудня 2017 року склала 50 988 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 61 152 тисячі гривень). 

За 12 місяців 2017 року чистий збиток від рефінансування іпотечних кредитів наданих фізичним особам в 

іноземній валюті склав 5 524 тисячі гривень (за 12 місяців 2016 року – 28 508 тисяч гривень). 

Нижче поданий аналіз резерву під знецінення кредитного портфелю у розрізі його видів та процента 

резервування станом на 31 грудня 2017 року: 

  

Кредити 

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити 

Іпотечне  

кредиту-

вання 

Авто-

кредиту-

вання 

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення кредитів, 
розрахований на індивідуальній 
основі  5 117 216  −  196 288 − −  5 313 504 

Резерв під знецінення кредитів, 
розрахований на колективній 
основі  199 169  752 585  778 496  123 580  287 653  2 141 483 

Резерв під знецінення, розрахований 
на колективній основі, щодо 
кредитів без індивідуальних ознак 
знецінення   184 990  68 406  9 929  1 309  26 923  291 557 

Всього визнано резерву під 

знецінення   5 501 375  820 991  984 713  124 889  314 576  7 746 544 

Загальна сума індивідуально 
знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під їх 
знецінення  9 453 087 −  223 165 − −  9 676 252 

Загальна сума колективно 
знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під їх 
знецінення  207 452  770 959  831 210  123 638  303 029  2 236 288 

Загальна сума кредитів без 
індивідуальних ознак знецінення 
до вирахування суми резерву під 
їх знецінення  15 664 148  4 102 020  109 605  5 908  1 447 922  21 329 603 

Загальна сума кредитів до 

вирахування суми резерву на їх 

знецінення  25 324 687  4 872 979  1 163 980  129 546  1 750 951  33 242 143 

Процент резервування 
індивідуально знецінених 
кредитів 54% 0% 88% 0% 0% 55% 

Процент резервування колективно 
знецінених кредитів 96% 98% 94% 100% 95% 96% 

Процент резервування кредитів без 
індивідуальних ознак знецінення 1% 2% 9% 22% 2% 1% 

 



Нижче наведений аналіз змін резерву під знецінення кредитного портфелю протягом 2016 року: 

  

Кредити  

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити  

Іпотечне 

кредиту-

вання 

Авто- 

кредиту-

вання  

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення кредитів 

клієнтам на початок періоду  5 985 411  1 342 086  2 655 724  258 050  289 943  10 531 214 

Відрахування у резерв під 
знецінення кредитів протягом 

звітного періоду  928 195  56 473  210 495  8 325  70 987  1 274 475 

Відновлення резерву за кредитами, 
списаними у попередніх періодах  (758)  (3 291)  (142)  (32)  (4 185)  (8 408) 

Використання резерву  (792 838)  (565 193)  (641 304)  (1 872)  (111 149)  (2 112 356) 

Курсові різниці  437 836  683  299 550  27 036  218  765 323 

Резерв під знецінення кредитів 

клієнтам на 31 грудня 2016 р.  6 557 846  830 758  2 524 323  291 507  245 814  10 450 248 

Нижче поданий аналіз резерву під знецінення кредитного портфелю у розрізі його видів та процента 

резервування станом на 31 грудня 2016 року: 

 

  

Кредити  

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити 

Іпотечне  

кредиту-

вання 

Авто-

кредиту-

вання 

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення кредитів, 
розрахований на індивідуальній 

основі  6 016 470  19 546  470 317  4 679  −   6 511 012 

Резерв під знецінення кредитів, 
розрахований на колективній 

основі  321 782  758 899  2 042 208  283 254  212 094  3 618 237 

Резерв під знецінення, 
розрахований на колективній 

основі, щодо кредитів без 

індивідуальних ознак знецінення   219 594  52 313  11 798  3 574  33 720  320 999 

Всього визнано резерву під 

знецінення   6 557 846  830 758  2 524 323  291 507  245 814  10 450 248 

Загальна сума індивідуально 

знецінених кредитів до 

вирахування суми резерву під їх 
знецінення  10 041 277  21 063  519 027  4 679  −   10 586 046 

Загальна сума колективно 
знецінених кредитів до 

вирахування суми резерву під їх 

знецінення  383 517  780 160  2 160 319  293 776  222 408  3 840 180 

Загальна сума кредитів без 

індивідуальних ознак знецінення 

до вирахування суми резерву під 
їх знецінення  17 456 676  2 209 465  148 135  19 078  946 423  20 779 777 

Загальна сума кредитів до 

вирахування суми резерву на їх 

знецінення  27 881 470  3 010 688  2 827 481  317 533  1 168 831  35 206 003 

Процент резервування 
індивідуально знецінених 

кредитів 60% 93% 91% 100% 0% 62% 

Процент резервування колективно 
знецінених кредитів 84% 97% 95% 96% 95% 94% 

Процент резервування кредитів без 

індивідуальних ознак знецінення 1% 2% 8% 19% 4% 2% 

Забезпечення та інші засоби підвищення кредитного рейтингу  

Сума та види забезпечення, що вимагається Банком, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. 



Запроваджені процедури щодо прийнятності різних видів застави та параметрів оцінки. 

 

Нижче зазначені основні види отриманого забезпечення: 

►  за операціями кредитування цінними паперами та договорами «зворотного репо» − цінні папери;  

►  за операціями кредитування корпоративних клієнтів − об’єкти нерухомого майна, товарно-

матеріальні запаси, дебіторська заборгованість за основною діяльністю та майнові права на депозити;  

►  за операціями кредитування фізичних осіб − майнові права на рухоме і нерухоме майно, майнові 

права на депозити. 

Банк також отримує гарантії від материнських компаній за кредитами, що надаються їх дочірнім 

підприємствам. 

Керівництво здійснює моніторинг ринкової вартості забезпечення, вимагає додаткового забезпечення згідно 

з базовими угодами, а також здійснює моніторинг ринкової вартості забезпечення при перевірці достатності 

резерву під знецінення кредитів. 

Станом на 31 грудня 2017 року кредити були забезпечені розміщеними у Банку депозитами клієнтів 

балансовою вартістю 381 960 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 148 416 тисяч гривень) (Примітка 14). 

Кредитна якість портфелю  

Управління якістю кредитного портфелю здійснюється шляхом використання Банком системи внутрішніх 

кредитних рейтингів позичальників. Політика Банку передбачає ведення точних та уніфікованих 

кредитних рейтингів щодо всього кредитного портфелю. Це забезпечує цілеспрямоване управління 

відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма напрямками діяльності, географічними 

регіонами та продуктами. Система рейтингів ґрунтується на різних видах фінансового аналізу, та в 

поєднанні з обробленою ринковою інформацією вони являють собою основу для оцінки ризику контрагента. 

Всі внутрішні рейтинги ризиків формуються спеціально для різних категорій і створюються згідно з 

рейтинговою політикою Банку. Відповідні рейтинги ризиків регулярно аналізуються та оновлюються. 

При визначенні рейтингу позичальника − юридичної особи Банк використовує наступну інформацію: 

►  наявність у забезпеченні кредитів позичальника першокласного покриття; 

►  рейтинг, який розраховується за допомогою внутрішньої рейтингової моделі. 

Високий рейтинг (кредити з першокласним грошовим покриттям) характеризується наступним: обсяги 

операційної діяльності позичальника, що зростають, високостійка фінансова модель (значна частка 

власного капіталу, низька залежність від банківського фінансування), висока ефективність бізнесу. 

Компанії, що мають такий рейтинг, займають міцне положення на ринку, часто є лідерами ринку, мають 

високоефективний менеджмент і організаційну структуру бізнесу. Ризик погіршення кредитоспроможності 

позичальника з високим рейтингом − незначний, кредитна історія − відмінна. 

Стандартний рейтинг надається позичальникам, які мають стабільні обсяги операційної діяльності, 

ефективність на середньогалузевому рівні. Є залежність від зовнішнього фінансування. Ризик неповернення 

кредиту − невисокий. Компанії зі стандартним рейтингом мають стабільні ринкові позиції на регіональному 

або національному рівні, характеризуються налагодженою побудовою бізнесу і достатнім рівнем 

менеджменту. Відсутня негативна кредитна історія або мали місце технічні затримки платежів в незначних 

обсягах. 

Рейтинг нижче стандартного надається позичальникам, обсяги операційної діяльності яких нестабільні або 

мають тенденцію до зниження, ефективність бізнесу низька, високий рівень залежності від зовнішнього 

фінансування, погашення зобов’язань за рахунок грошового потоку може бути проблематичним, у зв’язку з 

чим ризик неповернення коштів є високим. Кредитна історія може характеризуватись наявністю суттєвих 

затримок платежів. Позиції компанії на ринку − нестійкі, можливе зменшення або втрата частки ринку. 

Нижче наведений опис внутрішніх кредитних рейтингів, які використовує Банк для фізичних осіб. 



Високий рейтинг присвоюється позичальникам із досить стійким фінансовим станом. Показники 

кредитоспроможності та платоспроможності значною мірою перевищують рівень, достатній для 

обслуговування кредиту. Ризик погіршення кредитоспроможності позичальника з високим рейтингом − 

мінімальний. 

Стандартний рейтинг присвоюється позичальникам зі стабільним фінансовим станом. Показники 

кредитоспроможності та платоспроможності відповідають рівню, достатньому для обслуговування кредиту. 

Ризик погіршення кредитоспроможності позичальника незначний. 

Рейтинг нижче стандартного присвоюється позичальникам із нестабільним фінансовим станом чи таким, 

що погіршується. Показники кредитоспроможності та платоспроможності досягли граничного рівня. Ризик 

дефолту зростає у зв’язку з негативним впливом зовнішніх факторів на грошові потоки, наявні для 

погашення кредиту. 

Нижче наведений аналіз кредитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2017 року: 

 

  

Кредити 

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити 

Іпотечне  

кредиту-

вання 

Авто- 

кредиту-

вання 

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Без індивідуальних ознак 

знецінення 

      Не прострочені і не знецінені  
      високий рейтинг  7 590 808  3 974 575  1 532  26  110 408  11 677 349 

стандартний рейтинг  6 596 438 − − − −  6 596 438 

рейтинг нижче стандартного   1 127 960  1 836  101 789  5 245  1 090 840  2 327 670 

Всього не прострочених та не 

знецінених   15 315 206  3 976 411  103 321  5 271  1 201 248  20 601 457 

Прострочені, але не знецінені  

      - із затримкою платежу  
менше 30 днів  348 942  93 310  5 090  483  216 636  664 461 

- із затримкою платежу  

від 31 до 90 днів  −  32 300  1 194  154  24 557  58 205 

- із затримкою платежу  

від 91 до 180 днів − − − −  5 430  5 430 

- із затримкою платежу  
від 181 до 360 днів − − − −  20  20 

- із затримкою платежу  

понад 360 днів − − − −  30  30 

Всього прострочених, але не 

знецінених на індивідуальній 

основі  348 942  125 610  6 284  637  246 673  728 146 

З індивідуальними ознаками 

знецінення 

      Знецінені на індивідуальній чи 

колективній основі 
      - із затримкою платежу  

менше 30 днів  5 040 129  5 617  32 334  51  8 317  5 086 448 

- із затримкою платежу  

від 31 до 90 днів   2 480 784  2 199  1 314  37  1 749  2 486 083 

- із затримкою платежу  

від 91 до 180 днів   1 940  27 729  613  84  15 049  45 415 

- із затримкою платежу  

від 181 до 360 днів   823 551  46 927  8 040  352  38 776  917 646 

- із затримкою платежу  
понад 360 днів  1 314 135  688 486  1 012 074  123 114  239 139  3 376 948 

Знецінені на індивідуальній чи 

колективній основі  9 660 539  770 958  1 054 375  123 638  303 030  11 912 540 

За вирахуванням резерву під 

знецінення  (5 501 375)  (820 991)  (984 713)  (124 889)  (314 576)  (7 746 544) 

Всього кредитів клієнтам  19 823 312  4 051 988  179 267  4 657  1 436 375  25 495 599 

 

 

 



Нижче наведений аналіз кредитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2016 року: 

  

Кредити 

корпора-

тивним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити 

Іпотечне 

кредиту-

вання 

Авто- 

кредиту-

вання 

Інші  

кредити 

фізичним 

особам Всього 

Без індивідуальних ознак 

знецінення 

      Не прострочені і не знецінені  

      високий рейтинг  4 697 005  6 636  30 795  10 884  48 602  4 793 922 

стандартний рейтинг  1 088 821  345 064  28 128  2 787  4 073  1 468 873 

рейтинг нижче стандартного   11 636 633  1 760 410  78 853  3 113  687 196  14 166 205 

Всього не прострочених та не 

знецінених   17 422 459  2 112 110  137 776  16 784  739 871  20 429 000 

Прострочені, але не знецінені  

      - із затримкою платежу  

менше 30 днів  32 384  68 963  6 029  1 999  162 315  271 690 

- із затримкою платежу  
від 31 до 90 днів   1 832  28 392  4 328  294  38 790  73 636 

- із затримкою платежу  

від 91 до 180 днів − − − −  5 427  5 427 

- із затримкою платежу  

від 181 до 360 днів − − − −  10  10 

- із затримкою платежу  
понад 360 днів − − − −  14  14 

Всього прострочених, але не 

знецінених на індивідуальній 

основі  34 216  97 355  10 357  2 293  206 556  350 777 

З індивідуальними ознаками 

знецінення 

      Знецінені на індивідуальній чи 

колективній основі 
      - із затримкою платежу  

менше 30 днів  5 375 868  8 286  32 628  169  5 630  5 422 581 

- із затримкою платежу  
від 31 до 90 днів   13 234  3 653  2 298  195  5 764  25 144 

- із затримкою платежу  

від 91 до 180 днів   19 856  26 777  4 970  512  15 661  67 776 

- із затримкою платежу  

від 181 до 360 днів   566 512  74 433  30 249  877  31 532  703 603 

- із затримкою платежу  

понад 360 днів  4 449 325  688 073  2 609 201  296 702  163 821  8 207 122 

Знецінені на індивідуальній  

чи колективній основі  10 424 795  801 222  2 679 346  298 455  222 408  14 426 226 

За вирахуванням резерву під 

знецінення  (6 557 846)  (830 759)  (2 524 324)  (291 506)  (245 813)  (10 450 248) 

Всього кредитів клієнтам  21 323 624  2 179 928  303 155  26 026  923 022  24 755 755 

 

Концентрація кредитів клієнтам 

Станом на 31 грудня 2017 року сукупна сума кредитів у розмірі 12 833 634 тисячі гривень, виданих 20 

найбільшим позичальникам Банку, становила 39% кредитного портфелю до вирахування резервів (на 31 

грудня 2016 року − сукупна сума кредитів у розмірі 14 782 232 тисячі гривень, виданих 20 найбільшим 

позичальникам Банку, становила 42% кредитного портфелю до вирахування резервів). 

 

 

Нижче представлений кредитний портфель Банку в розрізі галузей економіки, кредитний ризик яких 

впливає на якість кредитів: 

 



  2017 рік 2016 рік 

Фізичні особи  7 917 456  7 324 533 
Торгівля та агентські послуги  6 682 255  6 418 500 

Будівництво та нерухомість  4 914 504  4 943 195 

Харчова промисловість та сільське господарство  3 877 260  4 940 478 
Машинобудування  2 413 628  3 103 737 

Металургія  1 919 896  2 019 136 

Гірничо-видобувна галузь та енергетика  1 663 142  2 535 763 
Небанківські фінансові установи  1 394 675  1 288 264 

Переробка деревини  767 816  788 011 

Хімічна галузь  233 378  244 776 
Транспорт, послуги зв’язку та інфраструктура  208 707  109 128 

Інше  1 249 426  1 490 482 

Всього кредитів клієнтам (до вирахування резерву під знецінення)  33 242 143  35 206 003 

 

Банк проводить операції кредитування в Україні. Здатність позичальників погасити заборгованість за 

кредитами залежить від ряду факторів, у тому числі від загального фінансового стану позичальника та 

стану української економіки. 

Фінансовий ефект забезпечення представлений шляхом розкриття вартості забезпечення окремо для: 

►  фінансових активів, заставне забезпечення та інші інструменти підвищення кредитної якості яких 

дорівнюють балансовій вартості активу чи перевищують її («активи з надлишковим заставним 

забезпеченням»); 

►  фінансових активів, заставне забезпечення та інші інструменти підвищення кредитної якості яких 

менше балансової вартості активу («активи з недостатнім заставним забезпеченням»). 

Ефект забезпечення станом на 31 грудня 2017 року: 

 

 
Активи з надлишковим 

 заставним забезпеченням 

Активи з недостатнім  

заставним забезпеченням 

  

Балансова 

вартість активів за 

вирахуван-ням 

резерву  

Справедлива 

вартість  

застави 

Балансова 

вартість активів за 

вирахуван-ням 

резерву  

Справедлива 

вартість  

застави 

Кредити корпоративним клієнтам  10 549 258  19 884 740  9 274 054  3 899 456 

Споживчі кредити   2 138  8 595  4 049 850 − 

Іпотечне кредитування  98 205  666 932  81 062  42 850 
Автокредитування  4 657  111 034 − − 

Інші кредити фізичним особам  1 491  5 686  1 434 884 − 

Всього  10 655 749  20 676 987  14 839 850  3 942 306 

 

Ефект забезпечення станом на 31 грудня 2016 року: 

 

 
Активи з надлишковим 

 заставним забезпеченням 

Активи з недостатнім  

заставним забезпеченням 

  

Балансова 

вартість активів за 

вирахуван-ням 

резерву  

Справедлива 

вартість  

застави 

Балансова вартість 

активів за 

вирахуван-ням 

резерву  

Справедлива 

вартість  

застави 

Кредити корпоративним клієнтам  6 849 057  13 467 911  14 474 567  5 021 239 
Споживчі кредити   2 374  24 091  2 177 556 − 

Іпотечне кредитування  201 024  1 377 143  102 132  50 019 

Автокредитування  25 860  293 335  167  73 
Інші кредити фізичним особам  2 164  7 364  920 854 − 

Всього  7 080 479  15 169 844  17 675 276  5 071 331 

 

 



Зменшення частки кредитів із недостатнім заставним забезпеченням у 2017 році у порівнянні з 2016 роком 

зумовлено додатковим оформленням застави та погашенням кредитів, які в минулому періоді були 

віднесені до категорії з недостатнім забезпеченням. 

 

11 

Примiтка 11 "Основнi засоби, iнвестицiйна власнiсть та їх нематерiальнi активи".  
 

 

  Будівлі 

Удоскона-

лення орендо-

ваного майна 

Предмети 

мистецтва 

Комп’ю-тери 

та інше об-

ладнання 

Капітало-

вкладення в 

основні 

засоби 

Всього 

основних 

засобів 

Немате-

ріальні 

активи Всього 

Первісна або переоцінена вартість 

на 1 січня 2016 р.  1 264 999  59 138  17 014  638 240  24 880  2 004 271  436 026  2 440 297 

Накопичений знос/ амортизація  (281 964)  (38 892) −  (474 392) −  (795 248)  (192 727)  (987 975) 

Балансова вартість на 1 січня 2016 

р.   983 035  20 246  17 014  163 848  24 880  1 209 023  243 299  1 452 322 

Надходження − − −  32 156  129 398  161 554  117 693  279 247 

Вибуття/списання  (9)  (349) −  (2 065) −  (2 423)  (52)  (2 475) 

Переведення в іншу категорію  4 890  15 065  (9)  125 709  (145 655) − − − 

Переведення до інвестиційної 

власності   (14 491) − − − −  (14 491) −  (14 491) 

Переоцінка  (28 056) − − − −  (28 056) −  (28 056) 

Знецінення ОЗ в зоні АТО  (6 722) − − − −  (6 722) −  (6 722) 

Знос/амортизація  (24 222)  (13 910) −  (67 358) −  (105 490)  (73 362)  (178 852) 

Балансова вартість на 31 грудня 

2016 р.  914 425  21 052  17 005  252 290  8 623  1 213 395  287 578  1 500 973 

Первісна або переоцінена вартість 

на 31 грудня 2016 р.  1 209 150  70 192  17 005  758 056  8 623  2 063 026  550 636  2 613 662 

Накопичений знос/ амортизація  (294 725)  (49 140) −  (505 766) −  (849 631)  (263 058) (1 112 689) 

Балансова вартість на  

31 грудня 2016 р.  914 425  21 052  17 005  252 290  8 623  1 213 395  287 578  1 500 973 

Надходження − − −  114 052  117 559  231 611  138 091  369 702 

Вибуття/списання −  (265) −  (42) −  (307)  (8)  (315) 

Переведення в іншу категорію  5 349  15 192 −  102 189  (122 730) − − − 

Переведення до інвестиційної 

власності   (12 029) − − − −  (12 029) −  (12 029) 

Знецінення ОЗ в зоні АТО  (50 017) − − − −  (50 017) −  (50 017) 

Знос/амортизація  (22 812)  (8 100) −  (97 946) −  (128 858)  (125 658)  (254 516) 

Балансова вартість на  

31 грудня 2017 р.  834 916  27 879  17 005  370 543  3 452  1 253 795  300 003  1 553 798 

Первісна або переоцінена вартість 

на 31 грудня 2017 р.  1 206 020  83 138  17 005  908 380  3 452  2 217 995  612 534  2 830 529 

Накопичений знос/ амортизація  (371 104)  (55 259) −  (537 837) −  (964 200)  (312 531) (1 276 731) 

Балансова вартість на  

31 грудня 2017 р.  834 916  27 879  17 005  370 543  3 452  1 253 795  300 003  1 553 798 

Станом на 31 грудня 2017 року, власні будівлі, меблі, обладнання, удосконалення орендованого майна та 

банкомати Банку залишковою вартістю 1 328 173 тисячі гривень (на 31 грудня 2016 року − 1 300 760 тисяч 

гривень) були застраховані від ризиків стихійних лих, пограбування, пожежі та незаконних дій третіх осіб. 

 

Станом на 31 грудня 2017 року, основні засобі та нематеріальні активи включали активи з історичною або 

переоціненою вартістю у розмірі 534 225 тисяч гривень (31 грудня 2016 – 471 305 тисяч гривень), які були 

повністю замортизовані. Банк продовжує використовувати ці активи. 

Станом на 1 грудня 2017 року, була проведена незалежна оцінка власних будівель, за результатами якої, 

керівництво Банку прийшло до висновку, що справедлива вартість суттєво не відрізняється від їх балансової 

вартості. 

 

Станом на 31 грудня 2017 року, балансова вартість будівель та предметів мистецтва становила б  

317 327 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 368 896 тисяч гривень), якби ці активи оцінювались за 

первісною вартістю. Далі наведене вивірення цієї суми з балансовою вартістю будівель:  



 
  2017 рік 2016 рік 

Будівлі за переоціненою вартістю в звіті про фінансовий стан   834 916  914 425 
Резерв переоцінки будівель, поданий у власному капіталі, без врахування податку  (520 400)  (548 340) 

Будівлі за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та знецінення  314 516  366 085 

Предмети мистецтва за переціненою вартістю в звіті про фінансовий стан   17 005  17 005 

Резерв переоцінки предметів мистецтва, поданий у власному капіталі, без врахування 
податку  (14 194)  (14 194) 

Предмети мистецтва за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу 

та знецінення  2 811  2 811 

Всього будівлі та предмети мистецтва  317 327  368 896 

 

Зміни у балансовій вартості інвестиційної власності були наступними: 

 
2017 рік 2016 рік 

Справедлива вартість інвестиційної власності на початок періоду  185 857  188 554 

Продаж  (24 396)  (15 594) 

Переведення з категорії будівель, які займає власник   12 029  14 491 
Переведення до майна прийнятого в заставу  (27 725)  (5 016) 

Прибутки від переоцінки за справедливою вартістю   12 401  19 145 

Збитки від переоцінки за справедливою вартістю   (8 819)  (15 723) 

Справедлива вартість інвестиційної власності на кінець періоду  149 347  185 857 

 

Орендний дохід, отриманий від інвестиційної власності за 2017 фінансовий рік, становив 11 715 тисяч 

гривень  

(за 2016 рік − 7 936 тисяч гривень) (Примітка 25). Операційні витрати та витрати на утримання 

інвестиційної власності за 2017 фінансовий рік становили 2 154 тисячі гривень (за 2016 рік − 2 180 тисяч 

гривень). 
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Примiтка 12 "Iншi активи".  
  2017 рік 2016 рік 

Фінансові активи 

  Кошти у розрахунках банківськими картками  121 050  99 052 

Нараховані доходи та кошти в розрахунках  67 142  53 294 
Розрахунки за договорами співпраці  62 109  53 103 

Заборгованість по переказах та платежах  35 055  43 866 

Придбання іноземної валюти  3 629  1 793 
Похідні фінансові активи (Примітка 20)  3 336  27 853 

Інші фінансові активи  4 741  11 070 

Резерв під знецінення  (35 236)  (38 523) 

Всього фінансових активів  261 826  251 508 

Нефінансові активи 

  Нерухоме майно, прийняте у погашення кредитів  263 804  212 290 

Передоплата за основні засоби та нематеріальні активи  96 611  10 175 
Витрати майбутніх періодів, у тому числі зі страхування активів  38 273  26 081 

Передоплата за іншими податками  22 884  23 235 

Передоплата за послуги  9 093  2 949 
Банківські метали  166  784 

Інші нефінансові активи  7 281  4 279 

Резерв під знецінення  (2 840)  (2 784) 

Всього нефінансових активів  435 272  277 009 

Всього інших активів  697 098  528 517 

 

 



У сумі резерву під знецінення інших фінансових активів за рік відбулися такі зміни: 

 
2017 рік 2016 рік 

Резерв під знецінення на початок періоду  38 523  48 906 

Відрахування у резерв від знецінення  10 218  7 610 

Активи, списані протягом року як безнадійні   (14 214)  (19 309) 
Вплив зміни курсів обміну  709  1 316 

Резерв під знецінення на кінець періоду  35 236  38 523 

 

У сумі резерву під знецінення інших нефінансових активів за рік відбулися такі зміни: 

 
2017 рік 2016 рік 

Резерв під знецінення на початок періоду  2 784  487 

Відрахування у резерв під знецінення протягом періоду  25  2 607 

Активи, списані протягом року як безнадійні  −  (310) 

Відновлення резерву  31 − 

Резерв під знецінення на кінець періоду  2 840  2 784 
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Примiтка 13 "Заборгованiсть перед iншими банками".  
  2017 рік 2016 рік 

Поточні рахунки інших банків 
  - Україна  392 293  861 606 

- Країни, що входять до ОЕСР  60  542 

Всього поточних рахунків інших банків   392 353  862 148 

Строкові депозити інших банків 
  - Україна  292 410  225 380 

Всього строкових депозитів інших банків  292 410  225 380 

Кредити, отримані від інших банків 

  - Україна  180 241  60 361 

Всього кредитів, отриманих від інших банків  180 241  60 361 

Всього заборгованості перед іншими банками  865 004  1 147 889 

Станом на 31 грудня 2017 року кошти розміщені 10 найбільшими банками в сумі 653 513 тисяч гривень 

становили 76% загальної заборгованості інших банків (на 31 грудня 2016 року − 952 594 тисячі гривень, 

83% заборгованості інших банків). 
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Примiтка 14 "Кошти клiєнтiв".  

  2017 рік 2016 рік 

Юридичні особи 

  - Поточні рахунки  13 279 220  12 966 859 

- Строкові депозити  8 408 626  5 505 474 

Фізичні особи 

  - Поточні рахунки  4 377 968  3 454 739 

- Строкові депозити  11 128 462  11 258 444 

Всього коштів клієнтів  37 194 276  33 185 516 

 

Станом на 31 грудня 2017 року розміщені в Банку депозити 10 найбільших клієнтів у сумі 5 545 493 тисячі 

гривень становили 15% коштів клієнтів (на 31 грудня 2016 року − 2 736 066 тисяч гривень становили 8%). 

Станом на 31 грудня 2017 року до складу коштів клієнтів входять депозити у сумі 381 960 тисяч гривень  

(на 31 грудня 2016 року − 148 416 тисяч гривень), які являють собою забезпечення кредитів клієнтам 



(Примітка 10) та зобов’язань з надання кредитів у сумі 59 292 тисячі гривень (на 31 грудня 2016 року − 70 

199 тисяч гривень). Крім того, 579 240 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 1 582 123 тисячі гривень) 

утримуються в якості забезпечення зобов’язань за імпортними акредитивами, гарантіями та авалюванням 

векселів (Примітка 30). 

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено далі: 

  2017 рік 2016 рік 

 
Фізичні особи  15 506 430  14 713 183 

Металургія  4 415 315  2 475 878 

Торгівля та агентські послуги  3 935 843  3 251 384 
Транспорт, послуги зв‘язку та інфраструктура  2 891 580  2 369 707 

Машинобудування  2 706 123  2 784 093 

Гірничо-видобувна галузь та енергетика  2 520 664  2 766 934 
Будівництво та нерухомість  1 187 893  856 441 

Небанківські фінансові установи  649 385  762 283 

Харчова промисловість та сільське господарство  463 541  332 127 

Хімічна галузь  170 224  241 124 

Переробка деревини  68 775  77 351 

Інше  2 678 503  2 555 011 

Всього коштів клієнтів  37 194 276  33 185 516 
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Примiтка 15 "Випущенi депозитнi сертифiкати".  

У лютому 2016 року Банк випустив депозитні сертифікати з процентною ставкою від 2,8% до 5,2% річних. 

Станом на 31 грудня 2017 року в обігу знаходились наступні депозитні сертифікати: 

  2017 рік 2016 рік 

 
Депозитні сертифікати, випущені в USD  187 194  583 573 

Депозитні сертифікати, випущені в EUR  −  107 798 

Всього випущених депозитних сертифікатів  187 194  691 371 
 

16 

 

Примiтка 16 "Випущенi єврооблiгацiї".  

 

Згiдно з графiком, у вереснi та груднi 2016 року Банк погасив частину єврооблiгацiй в сумi 39 512 тисяч доларiв 

США, що на дату погашення становило 1 041 588 тисяч гривень. У червнi 2017 року Банк успiшно завершив 

публiчний викуп єврооблiгацiй у формi модифiкованого голландського аукцiону на загальну номiнальну суму 15 

981 тисячу доларiв США або 13,48% вiд загального обсягу по цiнi 103,0% вiд номiнальної вартостi. Загалом у 2017 

роцi Банк погасив частину єврооблiгацiй в сумi 89 678 тисяч доларiв США, що на дату погашення становило 2 394 

876 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2017 року, балансова вартiсть єврооблiгацiй становить 68 230 тисяч 

доларiв США, що в еквiвалентi складає 1 915 014 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 157 793 тисячi доларiв 

США, що в еквiвалентi становить 4 290 540 тисяч гривень).  
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Примiтка 17 "Iншi позиковi кошти".  
 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, iншi позиковi кошти представленi кредитом, отриманим вiд Landesbank 

Berlin AG. Кредит вiд Landesbank Berlin AG деномiнований в євро та виданий пiд середньозважену ставку вiдсотка 

EURIBOR + 0,25% рiчних з кiнцевим строком погашення 6 вересня 2018 року. Проценти нараховуються на 

непогашену суму кредиту. Кредит був отриманий з метою фiнансування придбання iмпортного обладнання 

клiєнтами Банку. Балансова вартiсть кредиту на 31 грудня 2017 року становить 11 193 тисячi гривень (31 грудня 

2017 року - 18 995 тисяч гривень). У 2017 роцi кредит було частково погашено на суму 332 тисячi євро, що в 

еквiвалентi становить 9 888 тисяч гривень на дату погашення. 
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Примiтка 18 "Iншi зобов’язання".  
 



  2017 рік 2016 рік 

Фінансові зобов’язання 

  Кошти в розрахунках  503 762  271 174 

Кредиторська заборгованість за операціями з пластиковими картками  79 647  73 085 

Доходи майбутніх періодів по кредитним лініям  33 612  35 551 
Похідні фінансові зобов’язання (Примітка 20)  10 355  53 070 

Резерв під зобов‘язання, гарантії та акредитиви (Примітка 30)  7 645  11 516 

Інші фінансові зобов’язання  2 556  1 632 

Всього фінансових зобов’язань  637 577  446 028 

Нефінансові зобов’язання 

  Суми до виплати працівникам  236 505  147 768 

Кредиторська заборгованість за послуги  70 360  31 626 
Зобов’язання по внескам в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб   27 506  26 922 

Інші податки до сплати  16 379  19 464 
Резерв під покриття інших збитків  2 987  2 083 

Інші нефінансові зобов’язання  5 418  5 361 

Всього нефінансових зобов’язань  359 155  233 224 

Всього інших зобов’язань  996 732  679 252 
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Примiтка 19 "Субординований борг".  

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав три депозити, залученi на умовах субординованого боргу. Перший 

субординований борг у гривнi був залучений Банком вiд української компанiї у 2009 роцi у сумi 127 300 тисяч 

гривень з процентною ставкою 12,75% та строком погашення у листопадi 2014 року. У вереснi 2014 року була 

пiдписана додаткова угода про подовження строку дiї договору до 1 вересня 2021 року. Станом на 31 грудня 2017 

року балансова вартiсть залучення становить 128 616 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 128 652 тисячi 

гривень). Другий субординований борг у гривнi був залучений Банком вiд української компанiї у 2009 роцi у сумi 

135 000 тисяч гривень з процентною ставкою 12,75% та строком погашення у листопадi 2014 року. У вереснi 2014 

року була пiдписана додаткова угода про подовження строку дiї договору до 1 вересня 2021 року. Станом на 31 

грудня 2017 року балансова вартiсть залучення становить 136 394 тисячi гривень (на 31 грудня 2016 року – 136 432 

тисячi гривень). Третiй субординований борг у гривнi був залучений Банком вiд української компанiї у 2009 роцi у 

сумi 220 000 тисяч гривень з процентною ставкою 9,5% та строком погашення у жовтнi 2015 року. У вереснi 2014 

року була пiдписана додаткова угода про подовження строку дiї договору до 1 вересня 2021 року. Станом на 31 

грудня 2017 року балансова вартiсть залучення становить 224 646 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 225 666 

тисяч гривень).  
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Примiтка 20 "Похiднi фiнансовi iнструменти".  

Нижче у таблиці наведена справедлива вартість похідних фінансових інструментів, облікованих у складі 

активів або зобов’язань. 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав такі контракти: 

  

Основна або 

погоджена сума за 

справедливою 

вартістю активів до 

отримання 

Основна або 

погоджена сума за 

справедливою 

вартістю активів до 

відправлення 

Позитивна 

справедлива 

вартість активів 

Від’ємна 

справедлива 

вартість 

зобов’язань 

Форвардні валютні контракти 

    Розміщення UAH / Залучення USD  126 308  (127 650)  192  (1 534) 

Розміщення UAH / Залучення EUR  357 991  (361 685)  −   (3 694) 

Розміщення USD / Залучення EUR  4 161  (4 146)  15  −  

Усього по форвардним контрактам  488 460  (493 481)  207  (5 228) 

Форвардні контракти з цінними 

паперами 

    На продаж цінних паперів  555 631  (557 629)  3 129  (5 127) 

Усього по форвардним контрактам з 

цінними паперами  555 631  (557 629)  3 129  (5 127) 

 

Станом на 31 грудня 2016 року Банк мав такі контракти: 



 

Основна або 

погоджена сума за 

справедливою 

вартістю активів до 

отримання 

Основна або 

погоджена сума за 

справедливою 

вартістю активів до 

відправлення 

Позитивна 

справедлива 

вартість активів 

Від’ємна 

справедлива 

вартість 

зобов’язань 

Форвардні валютні контракти 

Розміщення UAH / Залучення EUR  141 505  (139 263)  2 242  −  

Розміщення UAH / Залучення USD  1 650 453  (1 627 081)  24 778  (1 406) 
Залучення UAH/Розміщення EUR  19 313  (19 622)  −   (309) 

Залучення UAH/Розміщення USD  1 256 832  (1 277 712)  −   (20 880) 

Усього по форвардним контрактам  3 068 103  (3 063 678)  27 020  (22 595) 

Форвардні контракти з цінними 

паперами    

На продаж цінних паперів  759 686  (789 912)  −   (30 226) 
На купівлю цінних паперів  408 032  (407 448)  833  (249) 

Усього по форвардним контрактам з 

цінними паперами  1 167 718  (1 197 360)  833  (30 475) 
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Примiтка 21 "Акцiонерний капiтал та резерви".  

 

Станом на 31 грудня 2017 року затверджений та зареєстрований акціонерний капітал Банку складається з 

14 323 880 простих акцій номінальною вартістю 230 гривень за акцію. Усі акції мають рівні права при 

голосуванні. Станом на 31 грудня 2017 року всі акції були повністю оплачені та зареєстровані. 

Характер та призначення резервів 

Резерв переоцінки основних засобів 

Резерв переоцінки основних засобів використовується для відображення справедливої вартості будівель та 

предметів мистецтва, а також її зменшення, але тією мірою, в якій таке зменшення стосується збільшення 

вартості того ж самого активу, раніше відображеного у складі капіталу. 

Нереалізовані прибутки від цінних паперів, наявних для продажу 

Цей резерв відображає зміни справедливої вартості цінних паперів, наявних для продажу. 

Резервний фонд Банку 

Резервний фонд Банку створюється відповідно до Статуту та вимог законодавства України до досягнення 

25 відсотків розміру регулятивного капіталу станом на початок кожного року. Розмір відрахувань до 

резервного фонду становить не менш як 5 відсотків суми щорічного прибутку Банку. Резервний фонд 

формується на покриття загальних банківських ризиків, включаючи майбутні збитки та інші непередбачені 

збитки за всіма статтями активів та позабалансових зобов’язань.  

 

 

22 

 

Примiтка 22 "Сегментний аналiз".  
 

Інформація за основними сегментами банківської діяльності Банку станом на 31 грудня 2017 року 

представлена нижче: 

 

 

 



 

 

2017 рік 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Активи сегментів  19 739 242  6 197 500  604 269  16 586 171  3 405 147  46 532 329 

у т.ч. 

      Кредити клієнтам, нетто  19 553 435  5 620 745  321 419 − −  25 495 599 

- кредити клієнтам, брутто  23 597 797  6 921 899  2 722 447 − −  33 242 143 

- резерв  (4 044 362)  (1 301 154)  (2 401 028) − −  (7 746 544) 

Інші статті фінансової звітності  185 807  576 755  282 850  16 586 171  3 405 147  21 036 730 

Зобов’язання сегментів  21 773 062  15 718 083 −  2 500 965  1 666 959  41 659 069 

у т.ч. 

      Кошти клієнтів  21 687 846  15 506 430 − − −  37 194 276 

Інші статті фінансової звітності  85 216  211 653 −  2 500 965  1 666 959  4 464 793 

 

Інформацію про прибуток та збитки звітних сегментів Банку за 2017 фінансовий рік подано далі: 

 

2017 рік 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Процентні доходи  2 508 075  1 349 109  58 564  1 160 203  86 093  5 162 044 

Процентні витрати  (873 823)  (860 960) −  (363 296)  (55 369)  (2 153 448) 

Трансферт  (377 910)  665 187  (114 360)  (784 827)  611 910 − 

Чистий процентний дохід  1 256 342  1 153 336  (55 796)  12 080  642 634  3 008 596 

Чистий комісійний дохід  138 236  526 218  230 246  102 961  270 921  1 268 582 

Торгівельний дохід  164 211  41 684  371  177 603 −  383 869 

(Операційні витрати) та інші 

доходи/(витрати)  (615 472)  (1 243 456)  (322 631)  (35 498)  (334 741)  (2 551 798) 

Резерви  (1 235 264)  (73 324)  149 388  473  2 048  (1 156 679) 

Результат сегменту  (291 947)  404 458  1 578  257 619  580 862  952 570 

Витрати з податку на прибуток  51 104  (70 798)  (276)  (45 095)  (101 678)  (166 743) 

Чистий прибуток/(збиток) за 

період   (240 843)  333 660  1 302  212 524  479 184  785 827 

 

Інформація за основними сегментами банківської діяльності Банку станом на 31 грудня 2016 року представлена 

нижче: 

 

2016 рік 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Активи сегментів  22 238 742  3 737 957  717 573  15 065 121  2 793 215  44 552 608 

у т.ч. 

      Кредити клієнтам, нетто  21 046 624  3 300 891  408 240 − −  24 755 755 

- кредити клієнтам, брутто  25 461 144  5 017 888  4 726 971 − −  35 206 003 

- резерв  (4 414 520)  (1 716 997)  (4 318 731) − −  (10 450 248) 

Інші статті фінансової звітності  1 192 118  437 066  309 333  15 065 121  2 793 215  19 796 853 

Зобов’язання сегментів  19 039 193  15 127 622 −  5 266 971  1 070 527  40 504 313 

у т.ч. 
      Кошти клієнтів  18 472 342  14 713 174 − − −  33 185 516 

Інші статті фінансової звітності  566 851  414 448 −  5 266 971  1 070 527  7 318 797 

 

Сегментну інформацію про прибуток та збитки звітних сегментів Банку за 2016 фінансовий рік подано далі: 



2016 рік 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Процентні доходи  3 042 755  1 045 278  141 657  737 007  79 060  5 045 757 

Процентні витрати  (990 370)  (1 297 973) −  (570 117)  (55 021)  (2 913 481) 

Трансферт  (1 276 376)  1 273 824  (218 224)  (307 960)  528 736 − 

Чистий процентний дохід  776 009  1 021 129  (76 567)  (141 070)  552 775  2 132 276 

Чистий комісійний дохід  154 483  372 614  173 067  91 861  188 908  980 933 

Торгівельний дохід  90 172  24 596 −  314 934 −  429 702 

(Операційні витрати) та інші 

доходи/(витрати)  (318 615)  (844 179)  (292 514)  (25 894)  (271 609)  (1 752 811) 

Резерви  (943 859)  (159 075)  (140 409)  (6 095)  (93 088)  (1 342 526) 

Результат сегменту  (241 810)  415 085  (336 423)  233 736  376 986  447 574 

Витрати з податку на прибуток  43 526  (74 715)  60 556  (42 072)  (67 858)  (80 563) 

Чистий прибуток/ (збиток) за 

період   (198 284)  340 370  (275 867)  191 664  309 128  367 011 

 

Відповідні операційні сегменти були сформовані згідно затвердженої стратегії Банку щодо розвитку та 

управління бізнесом. 

Інформація стосується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву Банку, яке 

відповідає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та оцінки діяльності 

сегментів. 
 

Для цілей складання внутрішньої звітності для керівництва операції Банку поділяються на такі сегменти:  

Корпоративний бізнес: цей бізнес-сегмент включає обслуговування поточних рахунків юридичних осіб, 

залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», обслуговування карткових рахунків, 

надання кредитів та інших видів фінансування, а також операції з іноземною валютою та операції торгового 

фінансування. 

В сегменті корпоративного бізнесу Банк розглядає наступні під-сегменти: ВКК (великі корпоративні клієнти, з 

річним оборотом не менш ніж 400 000 тисяч гривень або інсайдери Банку за вимогами Національного банку 

України), СКК (середні корпоративні клієнти, з річним оборотом від 80 000 до 400 000 тисяч гривень або лімітом 

активних операцій клієнта не менш ніж 16 000 тисяч гривень), МКК (малі та мікро корпоративні клієнти, з річним 

оборотом до 80 000 тисяч гривень або лімітом активних операцій клієнта не більше 16 000 тисяч гривень ), ДК 

(державні компанії з часткою державної або комунальної власності не менш ніж 10% статутного капіталу). 

Роздрібний бізнес: надання банківських послуг приватним фізичним особам. Цей сегмент включає ті самі 

види банківських продуктів, що й сегмент корпоративного банківського обслуговування, а також послуги з 

відкриття та ведення рахунків приватних підприємців та фізичних осіб, у тому числі рахунків для 

особистого використання, поточних та ощадних рахунків, залучення депозитів, обслуговування кредитних 

дебетових карток за зарплатними проектами та на відкритому ринку, іпотечне та авто кредитування 

споживче кредитування та цільове кредитування в торгівельних мережах. 

Управління проблемними активами: цей бізнес сегмент включає роботу за кредитами корпоративних, 

роздрібних та цінними паперами, що мають наступні ознаки знецінення: 

►  індивідуальні оцінки знецінення; 

►  затримка платежу (від 180 днів за основною заборгованістю для роздрібних та 30 днів для 

корпоративних клієнтів); 

►  інші ознаки знецінення за внутрішніми оцінками менеджменту. 

Цей бізнес сегмент надає послуги з реструктуризації та збору простроченої заборгованості. 



Інвестиційний бізнес: інвестиційна банківська діяльність. Цей бізнес-сегмент включає торгівлю фінансовими 

інструментами, операції на міжбанківському ринку, операції на ринках капіталу, операції з цінними паперами, 

іноземною валютою і банкнотами з метою отримання доходу. 

Нерозподілені статті: цей сегмент охоплює центр управління активами/пасивами (є головним регулятором 

трансфертного ціноутворення в Банку та включає операції з метою забезпечення ліквідної діяльності 

Банку), головний офіс (цей сегмент включає основні засоби, корпоративні права, відстрочені податкові 

активи, передоплату та дебіторську заборгованість, пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю 

Банку) та процесінговий центр (цей сегмент включає інформаційне та технічне забезпечення розрахунків по 

платіжних картах). 

Капітальні інвестиції не включаються до інформації за сегментами, яку аналізує Правління. Капітальні 

інвестиції являють собою надходження необоротних активів, за винятком фінансових інструментів, 

відстрочених податкових активів, активів пенсійних планів та прав, що виникають за договорами 

страхування. 

Доходи по кожній окремій країні не включаються до звітності, яка подається особі, відповідальній за 

прийняття операційних рішень, оскільки вони, в основному, представлені доходами, отриманими в Україні, 

включаючи доходи від офшорних компаній українських клієнтів, на основі резидентності клієнта. Доходи з 

інших країн, крім України, не перевищують 10% сукупних доходів. Доходи включають процентні та 

комісійні доходи. 

Банк не має клієнтів, доходи від обслуговування яких перевищують 10% сукупних доходів Банку. 
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Примiтка 23 "Процентнi доходи та витрати".  
  2017 рік 2016 рік 

Процентні доходи 

  Кредити клієнтам 

  - юридичні особи  2 647 297  3 251 971 

- фізичні особи  1 367 016  1 099 209 

Цінні папери, наявні для продажу  1 045 948  550 435 
Кошти в інших банках  69 701  85 602 

 
 5 129 962  4 987 217 

Цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку  32 082  58 540 

Всього процентних доходів  5 162 044  5 045 757 

Процентні витрати 

  Фізичні особи 

  - строкові депозити  (850 308)  (1 285 214) 
- поточні рахунки  (3 832)  (3 378) 

Юридичні особи 

  - строкові депозити  (450 635)  (417 654) 
- поточні рахунки  (418 035)  (530 157) 

Випущені єврооблігації  (359 666)  (556 757) 

Субординований борг  (53 242)  (52 985) 
Випущені депозитні сертифікати   (10 812)  (10 459) 

Заборгованість перед іншими банками  (6 675)  (17 415) 

Заборгованість перед Національним банком України −  (39 065) 
Інші позикові кошти  (243)  (397) 

Всього процентних витрат  (2 153 448)  (2 913 481) 

Чисті процентні доходи  3 008 596  2 132 276 

 

Інформацію про процентні доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами подано у Примітці 31. 

 

24 Примiтка 24 "Комiсiйнi доходи та витрати".  



  2017 рік 2016 рік 

Платіжні картки  512 333  420 380 
Розрахункове обслуговування клієнтів  455 215  353 679 

Обслуговування кредитів, в тому числі за договорами співпраці  359 912  222 477 

Конверсійні операції   214 070  188 690 
Касові операції  102 629  68 203 

Документарні операції  64 671  61 979 

Фідуціарна діяльність   4 526  3 197 
Інше  14 871  10 725 

Комісійні доходи  1 728 227  1 329 330 

Платіжні картки  (321 601)  (246 088) 

Договори посередництва  (61 954)  (52 654) 
Обслуговування кредитів  (30 702)  (13 846) 

Розрахункове обслуговування  (25 605)  (20 881) 
Купівля та інкасація готівкових коштів  (12 315)  (8 019) 

Документарні операції  (5 152)  (5 089) 

Фідуціарна діяльність   (1 323)  (585) 

Інше  (993)  (1 235) 

Комісійні витрати  (459 645)  (348 397) 

Чистий комісійний дохід  1 268 582  980 933 

 

Інформацію про комісійні доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами подано у Примітці 31.  
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Примiтка 25 "Iншi доходи".  
 
  2017 рік 2016 рік 

Штрафи отримані  266 849  43 477 

Дохід від отриманої компенсації застрахованих збитків  26 854  517 

Дохід від реалізації основних засобів  20 441  27 297 

Інший орендний дохід  12 878  15 269 

Орендний дохід від інвестиційної власності (Примітка 11)  11 715  7 936 

Дивіденди отримані  5 355  4 307 
Повернення процентів, виплачених в минулі роки в зв’язку з достроковим розірванням 

депозитних договорів  598  105 

Дохід від дооцінки основних засобів  −  4 365 
Інші доходи  8 765  6 363 

Всього інших доходів  353 455  109 636 
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Примiтка 26 "Операцiйнi витрати".  
  2017 рік 2016 рік 

Заробітна плата, виплати працівникам та обов’язкові внески до державних фондів  1 298 113  869 813 

Уцінка майна банку  398 570  49 570 

Знос та амортизація (Примітка 11)  254 516  178 852 
Витрати, пов’язані з проведенням робіт по погашенню кредитів  175 351  174 088 

Оренда приміщень  142 869  113 006 

Витрати на утримання будівель та обладнання  127 346  83 658 
Внески в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб   107 414  117 771 

Реклама, представницькі витрати   68 662  50 130 

Послуги зв’язку  57 568  50 840 
Знецінення активів в зоні АТО (Примітка 11)  50 017  6 722 

Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги  41 328  34 576 

Державні мита та податки, крім податку на прибуток  29 398  10 602 
Послуги охорони  28 422  14 343 

Навчання персоналу  11 949  7 897 

Витрати на формування резерву під знецінення інших активів (Примітка 12)  10 243  10 217 
Інше  105 020  67 789 

Всього операційних витрат  2 906 786  1 839 874 

 

До складу заробітної плати, виплат працівникам та обов’язкових внесків до державних фондів включено 

єдиний соціальний внесок у сумі 178 032 тисячі гривень (2016 рік − 115 244 тисячі гривень).  
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Примiтка 27 "Податок на прибуток". 

 

Витрати з податку на прибуток включають такі компоненти: 

 
 
  2017 рік 2016 рік 

Витрати з відстроченого податку  166 743  80 563 

Витрати з податку на прибуток за звітний період  166 743  80 563 

Доходи Банку, отримані у 2017 році, оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18% (2016 рік − 18%). Вивірення очікуваних 

та фактичних податкових витрат наведено нижче: 

 
2017 рік 2016 рік 

Прибуток до оподаткування   952 570  447 574 

Теоретична сума податкових витрат за встановленою законом ставкою податку  171 463  80 563 

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не 

включаються до оподатковуваної суми: 

  - Дохід, звільнений від оподаткування  (1 324)  (1 297) 
- Витрати, що не включаються до валових витрат        11 463  3 572 

- Витрати, що вираховуються тільки для цілей оподаткування  (3 586)  (2 275) 

- Коригування поточного податку на прибуток за попередні періоди  (11 273)  −  

Витрати з податку на прибуток за рік  166 743  80 563 

 

 

 Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних 

тимчасових різниць між балансовою вартістю деяких активів та зобов’язань для цілей фінансового 

звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни таких тимчасових різниць обліковується 

за ставками податку на прибуток, які планується застосувати у періоді реалізації даних різниць. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років відстрочені податкові активи і зобов’язання та їх зміна за відповідні 

роки включають: 

 

  

31 грудня  

2016 р. 

Кредитовано/ 

(віднесено) на інший 

сукупний дохід  

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

фінансовий 

результат  

31 грудня  

2017 р. 

 

Податковий ефект тимчасових 

різниць, які збільшують або  

зменшують об’єкт оподаткування 

    Резерви під знецінення кредитів та 
зобов’язань з кредитування  (40 975) −  43 400  2 425 

Цінні папери, наявні для продажу  (6 619)  (8 591) −  (15 210) 

Основні засоби та інвестиційна 
нерухомість  6 978 −  6 227  13 205 

Інше  4 294 −  (4 294) − 

Розрахункова сума чистого 

відстроченого податкового 

зобов’язання  (36 322)  (8 591)  45 333  420 

 
Податкові збитки до переносу  224 041 −  (212 076)  11 965 

Чистий відстрочений податковий 

актив  187 719  (8 591)  (166 743)  12 385 

 



  

31 грудня  

2015 р. 

Кредитовано/ 

(віднесено) на інший 

сукупний дохід  

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

фінансовий 

результат  

31 грудня  

2016 р. 

 

Податковий ефект тимчасових  

різниць, які збільшують або  

зменшують об’єкт оподаткування 

    Резерви під знецінення кредитів та 

зобов’язань з кредитування  (113 929) −  72 954  (40 975) 

Цінні папери, наявні для продажу  473  (7 092) −  (6 619) 
Основні засоби та інвестиційна 

нерухомість  9 633  (1 618)  (1 037)  6 978 
Інше  4 294 − −  4 294 

Розрахункова сума чистого 

відстроченого податкового 

зобов’язання  (99 529)  (8 710)  71 917  (36 322) 

 

Податкові збитки до переносу  376 521 −  (152 480)  224 041 

Чистий відстрочений податковий 

актив  276 992  (8 710)  (80 563)  187 719 
 

28 

 

Примiтка 28 "Управлiння ризиками".  

Вступ 

Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, 

оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Цей процес 

управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний співробітник Банку несе 

відповідальність за вплив ризиків, що мають відношення до його обов’язків. Банку властиві кредитний 

ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, а останній включає торгові та неторгові ризики. Банку також 

властиві операційні ризики. 

Незалежний процес контролю ризиків не включає бізнес-ризики, як, наприклад, зміни в операційному 

середовищі, технологіях та галузі. Ці ризики контролюються за допомогою процесу стратегічного 

планування Банку. 

Процес управління ризиками  

В межах Банку політику управління ризиками та контроль здійснює ряд спеціалізованих органів та 

департаментів. Найбільш активну участь в управлінні ризиками бере Ризик-менеджмент Банку, що 

підпорядкований Заступнику Голови Правління Банку з ризиків та звітує Спостережній Раді Банку, 

Правлінню Банку, Кредитній раді Банку, Комітету з управління активами та пасивами Банку та Комітету з 

управління операційним ризиком Банку. 

Спостережна рада Банку 

Спостережна рада Банку має найбільші повноваження стосовно управління ризиками Банку та Статутом 

Банку уповноважена затверджувати будь-які операції від імені Банку в сумі понад 3 000 млн. гривень. 

Правління Банку 

Правління Банку в цілому несе відповідальність за діяльність Банку, включаючи діяльність, пов’язану з 

управлінням ризиками. Правління Банку делегує свої повноваження стосовно загального управління 

активами та пасивами Комітету з управління активами та пасивами Банку, повноваження стосовно 

управління операційним ризиком − Комітету з управління операційним ризиком Банку, а також затверджує 

склад цих Комітетів. Крім цього, Правління Банку несе відповідальність за розробку та попереднє 

затвердження кредитної політики Банку. Остаточне затвердження кредитної політики входить до сфери 

компетенції Спостережної ради Банку. Правління Банку акцептує рішення Кредитної ради стосовно 

проектів кредитування пов’язаних з Банком осіб з лімітом кредитного ризику понад 3% від регулятивного 

капіталу Банку, розрахованого на найближчу до прийняття рішення дату. 

Кредитна рада Банку 

Кредитна рада Банку затверджує видачу кредитів або зміну умов за кредитами сумою до 3 000 млн. гривень 

та встановлює ліміти за міжбанківськими операціями. До складу Кредитної ради Банку входить 

представник акціонерів. Рішення Кредитної ради Банку стосовно проектів з лімітом кредитного ризику 

понад 200 млн. гривень мають силу у разі отримання чотирьох позитивних голосів, один з яких повинен 

належати члену Кредитної Ради Банку від Спостережної Ради Банку; рішення стосовно проектів з лімітом 

кредитного ризику менш ніж 200 млн. гривень мають силу у разі отримання чотирьох позитивних голосів, 

один з яких повинен належати члену Кредитної ради Банку від Спостережної ради Банку або зовнішньому 



експерту (представнику акціонерів). Засідання Кредитної ради Банку проводяться двічі на тиждень. 

Кредитний комітет Банку 

Кредитний комітет Банку відповідає за прийняття рішень про реструктуризацію та видачу кредитів сумою 

до 30 млн. гривень, в т.ч. затверджує надання неризикових кредитів з повним грошовим забезпеченням. 

Засідання Комітету проводяться декілька разів на тиждень за потребою. 

Комітет з управління активами та пасивами Банку 

Комітет з управління активами та пасивами Банку несе відповідальність за управління активами та 

пасивами Банку, а також за загальну фінансову структуру. Цей Комітет також в першу чергу 

відповідальний за моніторинг процентного, валютного ризиків та ризику ліквідності Банку. 

Комітет з управління операційним ризиком Банку 

Комітет з управління операційним ризиком несе відповідальність за управління операційним ризиком з 

метою зменшення операційних збитків, удосконалення банківських процесів, систем і технологій, розробки, 

затвердження та запровадження заходів, що забезпечують безперервність роботи Банку.  

Для оперативного управління і реагування на зафіксовані операційні ризики на основі Комітету з 

управління операційним ризиком Банку створені 5 підкомітетів: 

Підкомітет «Персонал» 

Підкомітет «Персонал» розглядає питання умисних та ненавмисних дій/помилок персоналу, оцінки його 

кваліфікації та достатності та т.п.  

Підкомітет «Процеси» 

Підкомітет «Процеси» розглядає питання організації процесів, якості комунікацій, ефективності існуючих 

процесів та необхідності оптимізації. 

Підкомітет «Зовнішні фактори» 

Підкомітет «Зовнішні фактори» розглядає питання навмисних дій третіх осіб, ліквідації наслідків форс-

мажорів та умисного нанесення шкоди репутації Банку. 

Підкомітет «Системи» 

Підкомітет «Системи» розглядає питання якості роботи інформаційних систем, формування єдиного 

розуміння  

IT-ризиків та розробки збалансованих рішень щодо IT-ризиків з урахуванням специфіки та інтересів бізнес-

підрозділів Банку. 

Підкомітет «Інформаційна безпека»  

Підкомітет «Інформаційна безпека» розглядає питання розвитку Системи управління інформаційною 

безпекою, розвитку культури керування інформаційними ризиками, управління інцидентами інформаційної 

безпеки. 

Ризик-менеджмент Банку 

Вертикаль ризик-менеджменту Банку здійснює розробку методів управління ризиками, процедур та 

звітності, що дає можливість Банку здійснювати кількісну оцінку кредитного, процентного, валютного, 

операційного ризиків та ризику ліквідності. Структурні підрозділи, що входять до вертикалі ризик 

менеджменту, несуть відповідальність за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлінням 

ризиками, ведуть поточний контроль вищезазначених ризиків на постійній основі і контролюють 

виконання рішень Кредитних органів Банку, Комітету з управління активами та пасивами Банку, Комітету 

з управління операційним ризиком Банку. 

Система оцінки ризиків та звітності 

Оцінка ризиків Банку здійснюється за допомогою методів, що відображають як передбачувані збитки, що, 

ймовірно, виникнуть за звичайних обставин, так і непередбачувані збитки, що є попередньою оцінкою 

максимальних фактичних збитків на основі статистичних та експертних моделей. У моделях 

використовуються ймовірності, отримані з історичного досвіду, скориговані для відображення поточного 

економічного середовища. Банк також відпрацьовує сценарії найгірших випадків, що настануть у разі 

надзвичайних подій, імовірність яких дуже низька. 

Моніторинг та контроль ризиків переважно здійснюється на основі лімітів, встановлених Банком. Ці ліміти 

відображають бізнес-стратегію та ринкове середовище Банку, а також рівень ризику, який Банк готовий 

прийняти, із додатковою увагою певним галузям. Крім цього, Банк контролює та оцінює загальну здатність 

протистояти ризикам стосовно сукупного впливу ризиків усіх типів та в усіх видах діяльності. Інформація, 

отримана за всіма видами діяльності, вивчається та обробляється з метою аналізу, контролю та виявлення 

ризиків на ранніх етапах. Ця інформація подається на розгляд Правлінню Банку, Комітету з управління 

активами та пасивами Банку, Комітету з управління операційним ризиком Банку, Кредитній раді Банку та 

керівнику кожного підрозділу. Такий звіт включає сукупний кредитний ризик, прогнози кредитного ризику, 

винятки стосовно лімітів ризику, ризику ліквідності та процентного ризику і зміни у профілі ризику, 

інформацію з операційного ризику. Щомісяця складаються детальні звіти стосовно ризику ліквідності, 



валютного, процентного і операційного ризиків, а також ризиків, пов’язаних з певними галузями 

економіки, клієнтами, та географічних ризиків. Керівництво оцінює достатність резерву під знецінення 

кредитних операцій на щомісячній основі. 

Зниження ризику 

В рамках загального процесу менеджменту фінансових ризиків Банк для управління процентним, 

валютним, кредитним ризиками і ризиком ліквідності використовує систему лімітів і обмежень, які 

забезпечують контроль фактичних значень ризиків на рівнях, що не перевищують толерантність Банку до 

таких ризиків. 

Банк активно використовує заставу для зниження своїх кредитних ризиків (більш детальна інформація 

наведена нижче). 

В цілях зниження ринкових ризиків Банк може застосовувати похідні фінансові інструменти в обмеженому 

обсязі. 

Кредитний ризик  

Банку властивий кредитний ризик, який являє собою ризик невиконання контрагентами своїх зобов’язань 

своєчасно та у повному обсязі. Банк структурує рівні кредитного ризику шляхом затвердження кредитних 

лімітів стосовно суми ризику, прийнятного з огляду на одного позичальника або групу позичальників. Такі 

ризики знаходяться під постійним контролем і аналізуються згідно з встановленим порядком. Ліміти 

стосовно рівня кредитного ризику на одного позичальника регулярно затверджуються Кредитною радою 

Банку та Кредитним комітетом Банку. 

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом регулярного аналізу здатності позичальників та 

потенційних позичальників погашати проценти та основну суму заборгованості за кредитами, а також 

шляхом зміни відповідних лімітів кредитування в разі необхідності. Крім цього, управління кредитним 

ризиком передбачає отримання застави та гарантій юридичних осіб. 

Похідні фінансові інструменти 

Кредитний ризик, пов’язаний з похідними фінансовими інструментами, завжди обмежується сумою 

інструментів, що мають позитивну справедливу вартість, відображену у звіті про фінансовий стан. 

Ризики, пов’язані з кредитними зобов’язаннями 

Банк надає своїм клієнтам гарантії та акредитиви, за якими він має здійснювати платежі від імені 

відповідних клієнтів. Зазначені гарантії та акредитиви наражають Банк на ризики, подібні до кредитних 

ризиків, які знижуються шляхом застосування аналогічних процедур і політик. 

Максимальні показники кредитного ризику для статей звіту про фінансовий стан, включаючи похідні 

фінансові інструменти до ефекту зниження ризику через згортання чи договори застави, максимально точно 

відображені у їх балансовій вартості. 

Відображення фінансових інструментів відбувається за справедливою вартістю, їх балансова вартість являє собою 

поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у майбутньому в результаті змін у 

вартості. 

Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових 

інструментів наведена у відповідних примітках. Ефект зниження ризику в результаті отримання застави та 

застосування інших технік підвищення якості кредитів наведений нижче. 

Кредитна якість фінансових активів 

Кредитна якість фінансових активів контролюється Банком шляхом встановлення зовнішніх та внутрішніх 

кредитних рейтингів позичальників. Кредитну якість за класом активів, що стосуються статей звіту про 

фінансовий стан, пов’язаних з кредитуванням, на основі зовнішніх рейтингів та прийнятої в Банку системи 

кредитних рейтингів, розкрито у Примітках 8, 9 та 10. 

Аналіз знецінення  

Основні міркування в ході аналізу знецінення кредитів включають визначення того, чи прострочені 

виплати основної суми заборгованості або процентів за кредитом більш ніж на 30 днів (для юридичних осіб 

та індивідуально значимих кредитів фізичних осіб) та 90 днів (для фізичних осіб, що не входять до сегменту 

індивідуально значимих), чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, 

зниження кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору. Банк здійснює аналіз 

знецінення у двох напрямках: створення резерву під знецінення окремих кредитів і резерву під знецінення 

кредитів на колективній основі. 

 

Резерв під знецінення на індивідуальній основі  

Банк визначає суму резерву під знецінення окремо за кожним суттєвим кредитом в індивідуальному 

порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають здійсненність бізнес-плану 

контрагента, його здатність підвищити платоспроможність в разі виникнення фінансових труднощів, 

прогнозовані грошові надходження та очікувані виплати дивідендів у разі банкрутства, наявність іншої 



фінансової підтримки та можливу вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових 

потоків. Збитки від знецінення оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не 

вимагають більш пильної уваги. 

Резерв під знецінення кредитів на колективній основі 

На колективній основі Банк визначає суму резерву під знецінення кредитів, наданих клієнтам, кожен з яких 

окремо не є суттєвим (включаючи кредитні картки, житлову іпотеку та незабезпечені споживчі кредити), а 

також окремо суттєвих кредитів, стосовно яких ще немає об’єктивних ознак знецінення. Банк аналізує 

резерви під знецінення на кожну звітну дату, при цьому кожний сегмент кредитного портфелю 

перевіряється окремо. Під час аналізу резерву під знецінення кредитів на колективній основі Банк враховує 

знецінення, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак знецінення окремих 

кредитів. Збитки від знецінення визначаються, беручи до уваги таку інформацію: збитки у портфелі в 

попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом можливого 

понесення збитку від знецінення та моментом визначення знецінення як такого, що потребує створення 

резерву під час аналізу окремих активів, а також очікувані надходження та відшкодування в разі 

знецінення. Потім резерв під знецінення аналізується органами управління кредитними ризиками для 

забезпечення дотримання загальної політики Банку. 

Аналіз фінансових гарантій та акредитивів здійснюється з урахуванням методів, що використовуються для 

кредитів; коли збиток вважається вірогідним, створюються резерви під інші зобов’язання, пов’язані з 

кредитуванням. 

Ризик ліквідності та управління фінансуванням 

Ризик ліквідності − це ризик неспроможності Банку виконати свої платіжні зобов’язання на дату їх 

погашення в процесі звичайної господарської діяльності та в кризових умовах. Для обмеження цього ризику 

керівництво забезпечило диверсифіковані джерела фінансування додатково до основної депозитної бази, 

управляє активами з дотриманням принципів ліквідності та здійснює моніторинг майбутніх грошових 

потоків і ліквідності на щоденній основі. 

З метою забезпечення виконання власних зобов’язань та зобов’язань клієнтів, Банк впровадив політику, 

спрямовану на утримування ліквідних активів на рівні, достатньому для покриття будь-якого 

незапланованого відтоку частини клієнтських депозитів як профілактичну міру для запобігання 

погіршення у економічній ситуації, зокрема шляхом формування, так званої «подушки ліквідності». Для 

оцінки ризиків ліквідності Банк використовує геп-аналіз та прогноз очікуваних грошових потоків строком 

до 1 року. Крім цього, прогноз грошових потоків піддається стрес-тестуванню на предмет різних кризових 

сценаріїв, розроблених на основі статистичних даних стосовно роботи українських банків в умовах кризи. 

Крім того, Банк оцінює ліквідність та управляє нею на основі певних нормативів ліквідності, встановлених 

Національним банком України. Станом на 31 грудня зазначені нормативи були такими: 

 

Норматив 

2017 рік,  

% 

2016 рік,  

% 

 

Н4 «Норматив миттєвої ліквідності» (грошові кошти та залишки на кореспондентських 
рахунках до зобов’язань, що погашаються на вимогу) (мінімальний рівень, який 

вимагається Національним банком України − 20%)  43,15 36,17 

Н5 «Норматив поточної ліквідності» (активи, які можуть бути отримані чи реалізовані 
протягом 31 дня до зобов’язань з кінцевим строком погашення протягом 31 дня) 

(мінімальний рівень, який вимагається Національним банком України − 40%) 77,41 68,41 

Н6 «Норматив короткострокової ліквідності» (певні активи з кінцевим строком 
погашення до 1 року до зобов’язань з кінцевим строком погашення до 1 року, 

включаючи позабалансові зобов’язання) (мінімальний рівень, який вимагається 

Національним банком України − 60%) 95,75 101,55 

 

Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків, що залишились до дати погашення згідно з 

відповідним договором 

Далі у таблиці поданий зведений аналіз строків погашення фінансових зобов’язань Банку станом на 31 

грудня 2017 року. У таблиці показано недисконтовані зобов’язання, що підлягають погашенню згідно з 

договором. Виняток становлять торгові похідні інструменти, що погашаються шляхом поставки базового 

активу, які представлені в розрізі сум до отримання та до сплати за строками, що залишились до 

погашення. Виплати, що здійснюються по отриманні повідомлення, вважаються такими, що підлягають 

виплаті негайно. Однак Банк розраховує на те, що багато клієнтів не вимагатимуть виплат одразу ж після 

настання дати, коли Банк мав би здійснити виплату, і таблиця не відображає очікувані грошові потоки, 



визначені на основі сум депозитів, утримуваних у минулі періоди. 

На 31 грудня 2017 р. 

До  

1 місяця 

1-3  

місяці 

3-6  

місяців 

6-12  

місяців 

Понад  

12 місяців Всього 

Заборгованість перед іншими 

банками  865 182 − − − −  865 182 

Кошти клієнтів  25 785 004  3 632 800  4 733 775  3 316 709  48 853  37 517 141 

Випущені депозитні сертифікати  18 605  85 447  48 481  36 678 −  189 211 

Випущені єврооблігації −  532 508  519 315  999 052 −  2 050 875 

Інші позикові кошти −  109 −  11 213 −  11 322 

Похідні фінансові інструменти, що 

погашаються шляхом поставки 
базового активу: 

      - суми до сплати за договорами  766 910 − − − −  766 910 

- суми до отримання за договорами  (756 555) − − − −  (756 555) 

Інші фінансові зобов’язання  627 222 − − − −  627 222 

Субординований борг  9 231  8 784  13 549  27 395  627 463  686 422 

Всього недисконтованих 

фінансових зобов’язань  27 315 599  4 259 648  5 315 120  4 391 047  676 316  41 957 730 

 

На 31 грудня 2016 р. 

До  

1 місяця 

1-3  

місяці 

3-6  

місяців 

6-12  

місяців 

Понад  

12 місяців Всього 

Заборгованість перед іншими 

банками  1 132 568  5 346  10 629 − −  1 148 543 

Кошти клієнтів  22 723 260  3 923 024  4 087 320  2 333 658  528 598  33 595 860 

Випущені депозитні сертифікати  5 551  225 437  464 479 − −  695 467 

Випущені єврооблігації −  655 363  640 590  1 236 863  2 296 456  4 829 272 

Інші позикові кошти  132  52  80  162  19 109  19 535 

Похідні фінансові інструменти, що 

погашаються шляхом поставки 
базового активу: 

      - суми до сплати за договорами  2 507 092 − − − −  2 507 092 

- суми до отримання за договорами  (2 454 022) − − − −  (2 454 022) 

Інші фінансові зобов’язання 392 958 − − − − 392 958 

Субординований борг  9 223  8 784  13 549  27 395  681 807  740 758 

Всього недисконтованих 

фінансових зобов’язань 24 316 762  4 818 006  5 216 647  3 598 078  3 525 970 41 475 463 

 

У наведеній нижче таблиці відображено строки погашення фактичних та потенційних фінансових 

зобов’язань Банку, як передбачено відповідними договорами. 

 

  
До  

1 місяця 

1-3  

місяці 

3-6  

місяців 

6-12  

місяців 

Понад  

12 місяців Всього 

2017 рік  378 158  769 642  464 957  207 959  111 789  1 932 505 

2016 рік  329 594  1 374 667  460 430  463 371  161 105  2 789 167 

 

Фінансові умовні та інші зобов’язання включають гарантії, акредитиви та кредитні ліміти за 

овердрафтами, відтік коштів за якими можливий у будь-який момент після звітної дати та до передбаченої 

договором дати закінчення строку інструменту. Банк очікує, що не всі умовні та інші зобов’язання будуть 

пред’явлені до оплати до закінчення строку дії відповідних договорів.  

Далі у таблиці поданий аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або погашення 

станом на 31 грудня 2017 року (суми показані за балансовою вартістю): 

 

 

  
До  

1 місяця 

1-3  

місяці 

3-6  

місяців 

6-12  

місяців 

Понад  

12 місяців Всього 

Активи       



Грошові кошти в касі та в дорозі  1 499 210 − − − −  1 499 210 

Кошти на рахунках в 

Національному банку України   1 178 795 − − − −  1 178 795 

Заборгованість інших банків  4 962 419  30 891  485 565  62 861  5 580  5 547 316 

Цінні папери, які оцінюються за 

справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку  3 867 −  771 −  158 249  162 887 

Цінні папери наявні для продажу  2 515 938  175 502  655 425  3 307 455  3 579 169  10 233 489 

Кредити клієнтам  3 733 726  6 217 346  2 357 275  8 179 793  5 007 459  25 495 599 

Інші фінансові активи  261 826 − − − −  261 826 

Всього фінансових активів  14 155 781  6 423 739  3 499 036  11 550 109  8 750 457  44 379 122 

Зобов’язання   

     Заборгованість перед іншими 
банками  865 004 − − − −  865 004 

Кошти клієнтів  25 734 713  3 558 019  4 620 868  3 234 952  45 724  37 194 276 

Випущені депозитні сертифікати  18 559  84 918  48 005  35 712 −  187 194 

Випущені єврооблігації −  479 737  479 737  955 540 −  1 915 014 

Інші позикові кошти  62 − −  11 131 −  11 193 

Інші фінансові зобов’язання  637 577 − − − −  637 577 

Субординований борг  4 615 − − −  485 041  489 656 

Всього фінансових зобов’язань  27 260 530  4 122 674  5 148 610  4 237 335  530 765  41 299 914 

Розрив ліквідності по фінансових 

інструментах (13 104 749)  2 301 065  (1 649 574)  7 312 774  8 219 692  3 079 208 

 

Далі у таблиці поданий аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або погашення 

станом на 31 грудня 2016 року (суми показані за балансовою вартістю): 

  
До  

1 місяця 

1-3  

місяці 

3-6  

місяців 

6-12  

місяців 

Понад  

12 місяців Всього 

Активи       
Грошові кошти в касі та в дорозі  1 162 368  −   −   −   −   1 162 368 

Кошти на рахунках в 

Національному банку України   1 213 522  −   −   −   −   1 213 522 

Заборгованість інших банків  4 048 580  964 500  523 524  25 232  128  5 561 964 

Цінні папери, які оцінюються за 

справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку  13 837  −   1 197  −   262 839  277 873 

Цінні папери наявні для продажу  2 699 446  100 720  141 825  552 165  5 638 499  9 132 655 

Кредити клієнтам  1 795 203  3 573 292  9 379 941  5 421 270  4 586 049  24 755 755 

Інші фінансові активи  251 508  −   −   −   −   251 508 

Всього фінансових активів  11 184 464  4 638 512  10 046 487  5 998 667  10 487 515  42 355 645 

Зобов’язання   

     Заборгованість перед іншими 

банками  1 132 569  5 266  10 054  −   −   1 147 889 

Кошти клієнтів  22 662 450  3 827 015  3 970 431  2 228 408  497 212  33 185 516 

Випущені депозитні сертифікати  5 539  224 399  461 433  −   −   691 371 

Випущені єврооблігації  −   537 183  537 183  1 074 365  2 141 809  4 290 540 

Інші позикові кошти  105  −   −   −   18 890  18 995 

Інші фінансові зобов’язання 446 028  −   −   −   −  446 028 

Субординований борг  4 607  −   −   −   486 143  490 750 

Всього фінансових зобов’язань 24 251 298  4 593 863  4 979 101  3 302 773  3 144 054 40 271 089 

Розрив ліквідності по фінансових 

інструментах (13 066 834)  44 649  5 067 386  2 695 894  7 343 461 2 084 556 

Аналіз за строками погашення не відображає стабільності поточних зобов’язань у минулому. Раніше їх 

реалізація відбувалась протягом періоду, що є більшим, ніж зазначено в таблиці вище. Ці залишки 

відображені в таблиці вище у складі сум, належних до виплати в період до 1 місяця. 

Здатність Банку погашати свої зобов’язання залежить від його здатності отримати еквівалентну суму 

активів протягом того ж самого періоду. Наявний обсяг ліквідних активів дозволить Банку вести стабільну 

діяльність навіть у ситуації можливого часткового відтоку депозитів клієнтів у разі подальшого погіршення 



економічної ситуації. 

Керівництво Банку вважає, що попри суттєву частку коштів клієнтів, що погашаються на вимогу, 

диверсифікація таких коштів за кількістю та типом вкладників, а також досвід, накопичений Банком за 

попередні періоди, вказують на те, що ці кошти формують довгострокове та стабільне джерело 

фінансування діяльності Банку. 

Стаття «Кошти клієнтів» включає строкові депозити фізичних осіб. Згідно з українським законодавством 

Банк зобов’язаний виплатити такі депозити на вимогу вкладника (Примітка 14). Керівництво Банку 

вважає, що більшість депозитів фізичних осіб не будуть відкликані до встановленої дати виплати, тому 

кошти клієнтів відображаються за контрактними строками, що залишилися до погашення. 

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик − неторговий 

Ринковий ризик − це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових потоків від фінансових 

інструментів внаслідок коливання ринкових змінних, як, наприклад, процентні ставки, обмінні курси 

валют та інші ціни. Банк управляє ринковими ризиками по неторгових портфелях. Управління 

неторговими позиціями і моніторинг таких позицій здійснюються на основі додаткового аналізу чутливості. 

Ризик процентної ставки 

Ризик процентної ставки − це потенційна загроза виникнення втрат, зниження доходу чи зменшення 

вартості капіталу Банку внаслідок несприятливих змін процентних ставок на ринку. Даний ризик виникає 

переважно внаслідок відмінностей в строковості активів чи зобов’язань Банку за строками чутливості до 

зміни процентних ставок. Таким чином, ризик процентної ставки є наслідком незбалансованості структури 

звіту про фінансовий стан у розрізі чутливих до зміни процентної ставки активів і зобов’язань за строками 

до переоцінки. 

Чутливість фінансового результату відображає вплив припустимих змін у процентних ставках на чистий 

процентний дохід Банку за один рік, визначений на основі плаваючої процентної ставки на неторгові 

фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні на 31 грудня, з урахуванням строків перегляду 

процентних ставок, передбачених умовами договору за відповідними активами та зобов’язаннями. 

Для оцінки процентного ризику Банк використовує геп-аналіз процентних активів та зобов’язань, 

проводить аналіз чутливості вартості процентних активів та зобов’язань до зміни процентних ставок. 

Контроль процентного ризику здійснюється згідно до звіту про зміни спреду та маржі. 

Банк оцінює процентний ризик за сценарієм паралельного зсуву кривої доходності в бік збільшення 

процентних ставок на 200 базисних пунктів в основних валютах (гривня, долар США, євро). Станом на 31 

грудня 2017 року Банк схильний до процентного ризику, реалізація якого може вплинути на чистий 

процентний дохід в часовому горизонті один рік − можливе зменшення на 25 416 тисяч гривень (станом на 

31 грудня 2016 року − зменшення на 253 110 тисяч гривень). 

Банк оцінює вищевказаний рівень процентного ризику як прийнятний та контрольований, розмір якого 

суттєво не вплине на прибутковість та стабільність фінансового стану Банку. Рівень процентних ставок в 

Банку встановлюється Тарифно-комерційним комітетом Банку, приймаючи до уваги трансфертні 

процентні ставки та вартість ризиків, які встановлені Комітетом по управлінню активами та пасивами 

Банку. При цьому, згідно з внутрішніми політиками Банку, діє система делегування повноважень на зміну 

ставок. Контроль за ефективністю операцій з процентними інструментами здійснюється Тарифно-

комерційним комітетом Банку щомісяця.  

Валютний ризик 



Валютний ризик − це ризик, пов’язаний з впливом коливань обмінних курсів на вартість фінансових 

інструментів. 

Оцінку валютного ризику Банк проводить з допомогою методики оцінки Вартості під ризиком (Value-at-

Risk, VaR), враховуючи рекомендації International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 

June 2006 та Revision to Basel II market risk framework, December 2010. VaR дозволяє оцінити максимально 

можливу величину втрат з встановленим рівнем довіри за відповідний період часу.  

Банк здійснює розрахунок VaR за методом історичного моделювання з метою оцінки валютного ризику в 

нормальних та стресових умовах розвитку фінансового ринку. Розрахунок VaR базується на 251 дні 

незважених історичних даних про ринкові курси валют, період розрахунку протягом якого Банк, вірогідно, 

зможе закрити відкриті валютні позиції, складає 10 днів та однобічний рівень довіри 99%.  

При визначені валютного ризику розрахунковий VaR множиться на суму числа «3» та надбавки у розмірі 

«1» згідно з рекомендаціями Базель.  

 

Незважаючи на те, що VaR дозволяє отримати оцінку валютного ризику, необхідно враховувати також 

недоліки цього методу, такі як:  

►  використання минулих змін курсів валют та банківських металів не дозволяє в повній мірі оцінити 

можливі коливання курсів валют та банківських металів в майбутньому;  

►  використання періоду розрахунку 10 днів має на увазі, що всі відкриті позиції в валютних та 

банківських металах можуть бути закриті на протязі 10 торгівельних днів. Дане оцінювання може 

неточно відображати величину валютного ризику в період зниження ліквідності ринку, під час якого 

період закриття Банком позиції може збільшитися;  

►  використання 99%-вого рівня однобічної довіреної вірогідності не дозволяє оцінити об’єм втрат, 

очікуваних з вірогідністю 1%; та  

►  розрахунок VaR відбуваються на основі відкритих позицій Банку в іноземній валюті та банківських 

металах на кінець дня та може не відображати ризик, який приймає Банк протягом дня. 

Результат розрахунків валютного ризику за допомогою метода VaR на 31 грудня наведено у таблиці нижче:  

Показник 2017 рік 2016 рік 

Валютний ризик без врахування диверсифікації   

долар США 79 009 1 973 

євро 5 538 27 516 
російський рубль 45 715 45 475 

інші валюти 4 076 6 932 

Всього валютний ризик без врахування диверсифікації 134 338 81 896 

Ефект від диверсифікації (15 322) (16 104) 

Валютний ризик з врахуванням диверсифікації 119 016 65 792 

Наведені вище дані розраховані на основі внутрішньої управлінської звітності Банку, яка базується на 

оперативній бухгалтерській звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ. 

Комітет по управлінню активами і пасивами Банку розглядає результати оцінки валютного ризику на 

щомісячній основі.  

Операційний ризик 

В Банку проводиться щорічний розрахунок показника прийнятного рівня операційного ризику − «ризик-

апетиту» на наступні 12 місяців.  

Значення ризик-апетиту затверджується Комітетом по управлінню операційним ризиком та враховується 

при бюджетуванні. Слід зазначити, що при розрахунку ризик-апетиту не враховуються минулі події, які 

мали разовий форс-мажорний характер та/або такі виникнення яких в майбутньому не очікується в 

результаті усунення причин їх виникнення. 



Розрахунок фактичних втрат викликаних операційними ризиками та моніторинг дотримання Банком 

встановленого «ризику апетиту» здійснюється щоквартально для розгляду Спостережною Радою. При 

виникненні суттєвих подій операційного ризику передбачено негайне інформування Правління та 

Спостережної Ради, а також проводиться детальне розслідування причин та впроваджуються заходи з 

недопущення повторення інциденту в майбутньому. 

Система управління операційним ризиком функціонує з 2011 року, та включає зокрема: 

►  загальнобанківську консолідацію подій операційного ризику; 

►  щорічне проведення самооцінки рівня операційного ризику; 

►  щорічне проведення стрес-тестування операційного ризику згідно вимог Національного банку 

України; 

►  щоквартальний моніторинг ключових індикаторів ризику (КІРів). 

Для отримання єдиної оцінки рівня операційного ризику проводиться порівняльний аналіз результатів 

різних підходів (результуючий рівень ризику оцінюється за шкалою: низький, середній, високий). 

Зареєстровані події операційного ризику підлягають детальному розгляду та оцінці негативних наслідків, а 

події що вимагають прийняття додаткових управлінських рішень або розробки додаткових мінімізуючих 

заходів розглядаються Підкомітетами КУОР або Комітетом з управляння операційним ризиком. 

Система управління операційним ризиком ефективна та інтегрована в загальні систему управління 

ризиками Банку.  

Для забезпечення неперервної діяльності в Банку щорічно проводиться практичне тестування Плану неперервної 

діяльності. 

29 

Примiтка 29 "Розкриття справедливої вартостi". 
У таблиці нижче порівнюються балансова вартість та справедлива вартість фінансових інструментів, відображених 

у фінансовій звітності Банку за амортизованою вартістю, за їх видами. Таблиця не відображає справедливої 

вартості нефінансових активів та нефінансових зобов’язань. 

 
2017 рік 2016 рік 

  Балансова 

вартість 

Справедли-

ва вартість 

Невизнаний 

дохід/ 

(витрати) 

Балансова 

вартість 

Справедли-

ва вартість 

Невизнаний 

дохід/ 

(витрати) 

Фінансові активи 

      Грошові кошти у касі  1 499 210  1 499 210 −  1 162 368  1 162 368 − 

Кошти на рахунках в 
Національному банку України   1 178 795  1 178 795 −  1 213 522  1 213 522 − 

Заборгованість інших банків 

      - Поточні рахунки та депозити 
«овернайт»  4 124 389  4 124 389 −  3 713 137  3 713 137 − 

- Строкові депозити в інших банках  1 422 927  1 422 927 −  1 848 827  1 848 827 − 

Кредити клієнтам 

      - Кредити корпоративним клієнтам  19 823 312  19 731 017  (92 295)  21 323 624  21 367 161  43 537 

- Споживчі кредити  4 051 988  4 051 988 −  2 179 928  2 179 928 − 

- Іпотечні кредити  179 267  163 817  (15 450)  303 155  280 715  (22 440) 
- Автокредитування  4 657  1 951  (2 706)  26 026  18 921  (7 105) 

- Інші кредити фізичним особам  1 436 375  1 436 375 −  923 022  923 022 − 

Фінансові зобов’язання 

      Заборгованість перед іншими 

банками 

      - Поточні рахунки інших банків  392 353  392 353 −  862 148  862 148 − 
- Строкові депозити інших банків  292 410  292 410 −  225 380  225 380 − 

- Кредити, отримані від інших 

банків  180 241  180 241 −  60 361  60 361 − 

Кошти клієнтів 

      - юридичні особи  21 687 846  21 699 886  (12 040)  18 472 333  18 484 759  (12 426) 

- фізичні особи  15 506 430  15 554 848  (48 418)  14 713 183  14 778 171  (64 988) 
Випущені депозитні сертифікати  187 194  187 194 −  691 371  691 371 − 

Випущені єврооблігації  1 915 014  2 018 215  (103 201)  4 290 540  4 415 166  (124 626) 

Інші позикові кошти  11 193  11 193 −  18 995  18 995 − 
Субординований борг  489 656  436 653  53 003  490 750  420 633  70 117 

Усього невизнана зміна в 

нереалізованій справедливій 

вартості      (221 107)      (117 931) 

 

Нижче описані методи та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості 



фінансових інструментів, які не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності. 

Активи, справедлива вартість яких наближається до балансової 

Щодо фінансових активів та фінансових зобов’язань, що є ліквідними або короткостроковими (до трьох 

місяців), вважається що їх балансова вартість приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення 

застосовується також до депозитів на вимогу, ощадних депозитів без визначеного строку погашення та 

фінансових інструментів зі змінною процентною ставкою.  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання, що обліковуються за амортизованою вартістюСправедлива 

вартість облігацій, що котируються, ґрунтується на котируваннях на звітну дату. Справедлива вартість 

інструментів, що не котируються та справедлива вартість яких не наближається до балансової, а саме 

кредитів клієнтам, заборгованість інших банків, заборгованість перед Національним банком України, 

заборгованість перед іншими банками, коштів клієнтів, депозитних сертифікатів, інших фінансових 

активів та зобов’язань оцінюється за допомогою дисконтування майбутніх грошових потоків з 

використанням ставок, існуючих в цей момент по заборгованості з аналогічними умовами, кредитним 

ризиком та строком погашення. 

 Активи і зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю або справедлива вартість яких розкривається  

Всі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, 

класифікується в рамках ієрархії джерел справедливої вартості, що подана нижче, на підставі вихідних 

даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому: 

►  Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на активних 

ринках; 

►  Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену справедливу 

вартість відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються прямо або опосередковано на 

ринкових даних;  

►  Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначення 

справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та не є спостережуваними на 

ринку. 

У випадку активів і зобов’язань, що визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю на 

періодичній основі, Банк визначає факт переведення між рівнями ієрархії, джерел справедливої вартості, 

повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вхідних даних найнижчого рівня, які є значущими для 

оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

Для цілей розкриття інформації про справедливу вартість Банк визначив класи активів і зобов’язань на 

підставі природи, характеристик і ризиків за активом або зобов’язанням, а також рівень ієрархії джерел 

справедливої вартості: 

 
Дата  

оцінки 

Оцінка справедливої вартості з використанням 

31 грудня 2017 р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, що оцінюються за справедливою вартістю 
Державні боргові цінні папери 31 грудня 2017 р. −  8 387 265 −  8 387 265 

Форвардні контракти 31 грудня 2017 р. −  3 336 −  3 336 

Депозитні сертифікати НБУ 31 грудня 2017 р. −  2 002 054 −  2 002 054 

Основні засоби – будівлі  31 грудня 2017 р. − −  834 916  834 916 

Предмети мистецтва 1 грудня 2016 р. − −  17 005  17 005 

Інвестиційна власність 31 грудня 2017 р. − −  149 347  149 347 

Активи, справедлива вартість яких розкривається 

Грошові кошти в касі та в дорозі  31 грудня 2017 р.  1 499 210 − −  1 499 210 

Кошти на рахунках в Національному банку 
України 31 грудня 2017 р. −  1 178 795 −  1 178 795 

Заборгованість інших банків 31 грудня 2017 р. −  5 547 316 −  5 547 316 

Кредити клієнтам 31 грудня 2017 р. − −  25 385 148  25 385 148 

Акції 31 грудня 2017 р. − −  7 057  7 057 

Зобов’язання, що оцінюються за 

справедливою вартістю 

     Форвардні контракти 31 грудня 2017 р. −  10 355 −  10 355 

Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається 

     Заборгованість перед іншими банками 31 грудня 2017 р. −  865 004 −  865 004 

Кошти клієнтів 31 грудня 2017 р. − −  37 254 734  37 254 734 

Випущені депозитні сертифікати 31 грудня 2017 р. − −  187 194  187 194 

Випущені єврооблігації 31 грудня 2017 р.  2 018 215 − −  2 018 215 

Інші позикові кошти 31 грудня 2017 р. −  11 193 −  11 193 

Субординований борг 31 грудня 2017 р. −  436 653 −  436 653 



Активи і зобов’язання, відображені за справедливою вартістю  

Інформація про зміни у балансовій вартості будівель, предметів мистецтва та інвестиційної власності 

протягом 2017 року наведено у Примітці 11. 

 
Дата  

оцінки 

Оцінка справедливої вартості з використанням 

31 грудня 2016 р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, що оцінюються за справедливою 

вартістю      

Державні боргові цінні папери 31 грудня 2016 р. −  6 800 986 −  6 800 986 

Форвардні валютні контракти 31 грудня 2016 р. −  27 020 −  27 020 

Депозитні сертифікати НБУ 31 грудня 2016 р. −  2 602 485 −  2 602 485 

Основні засоби – будівлі  1 грудня 2016 р. − −  914 425  914 425 

Предмети мистецтва 1 грудня 2016 р. − −  17 005  17 005 

Інвестиційна власність 1 грудня 2016 р. − −  185 857  185 857 

Активи, справедлива вартість яких 

розкривається 

     Грошові кошти в касі та в дорозі  31 грудня 2016 р.  1 162 368 − −  1 162 368 

Кошти на рахунках в Національному банку 

України 31 грудня 2016 р. −  1 213 522 −  1 213 522 

Заборгованість інших банків 31 грудня 2016 р. −  5 561 964 −  5 561 964 

Кредити клієнтам 31 грудня 2016 р. − −  24 769 747  24 769 747 

Акції 31 грудня 2016 р. − −  7 057  7 057 

Зобов’язання, що оцінюються за 

справедливою вартістю 

     Форвардні валютні контракти 31 грудня 2016 р. −  53 070 −  53 070 

Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається 

     Заборгованість перед іншими банками 31 грудня 2016 р. −  1 147 889 −  1 147 889 

Кошти клієнтів 31 грудня 2016 р. − −  33 262 930  33 262 930 

Випущені депозитні сертифікати 31 грудня 2016 р. − −  691 371  691 371 

Випущені єврооблігації 31 грудня 2016 р.  4 415 166 − −  4 415 166 

Інші позикові кошти 31 грудня 2016 р. −  18 995 −  18 995 

Субординований борг 31 грудня 2016 р. −  420 633 −  420 633 

Далі представлений опис визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які відображаються за 

справедливою вартістю з використанням моделей оцінки. Цей опис включає оцінки та судження Банку, які 

учасник ринку зробив би при оцінці інструментів. 

Похідні фінансові інструменти 

Похідні фінансові інструменти оцінені із застосуванням моделей оцінки, які базуються за ринкових 

спостереженнях, − це здебільшого валютні свопи та форвардні валютообмінні контракти. Моделі, які 

використовуються найчастіше, включають моделі оцінки форвардів та свопів з використанням розрахунків 

теперішньої вартості. Ці моделі використовують різні вхідні дані, включаючи кредитоспроможність 

контрагентів, форвардні та спотові курси валют та криві процентних ставок. 

Цінні папери  

Цінні папери, оцінені з використанням моделей оцінки, представлені перш за все борговими цінними 

паперами, які не обертаються на ринку. Ці цінні папери оцінюються з використанням моделей 

дисконтованих грошових потоків, які, в одному випадку, використовують тільки ринкові спостереження, 

наприклад, процентні ставки, а в іншому − ринкові спостереження та інформацію, яка не базується на 

ринкових спостереженнях. Інформація, яка не базується на ринкових спостереженнях, включає 

припущення щодо фінансового стану компанії − об’єкта інвестицій, її ризик, та економічні припущення 

щодо галузі, у якій веде свою діяльність компанія − об’єкт інвестицій. 

Будівлі, предмети мистецтва та інвестиційна власність 

Основою оцінки є метод ринкових аналогів, результати застосування методу ринкових аналогів 

підтверджуються доходним методом. У ході переоцінки незалежні оцінювачі використовують професійні 

судження та оцінки для визначення аналогів будівель, що використовуються при застосуванні методу 



ринкових аналогів, строків експлуатації активів, які переоцінюються, та норм капіталізації, що 

використовуються при застосуванні доходного методу. 

Протягом 2017 та 2016 років Банк не переводив фінансові активи або фінансові зобов’язання між рівнями 

ієрархії справедливої вартості. 

Протягом 2017 та 2016 років Банк не визнавав змін у балансовій вартості фінансових активів 3 рівня, які 

обліковуються за справедливою вартістю, або прибутків та збитків за ними. 

 

30 

Примiтка 30 "Умовнi та iншi зобов’язання".  

Виконання вимог податкового законодавства та інших нормативних актів 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти 

діяльності, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення 

законів і нормативних актів часто нечіткі, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і 

центральних органів влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень 

законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які 

регулюють діяльність Банку, є обґрунтованим, і діяльність Банку здійснюється в повній відповідності до 

законодавства, яке регулює його діяльність, і що Банк нарахував та сплатив усі належні податки. 

В той же час, існує ризик того, що операції і правильність тлумачень, які не були піддані сумніву 

контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик з 

часом зменшується.  

Капітальні зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав капітальні зобов’язання, передбачені контрактами на придбання 

обладнання на суму 23 899 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 10 135 тисяч гривень). Керівництво 

Банку вже виділило необхідні ресурси для виконання цього зобов’язання. Керівництво Банку вважає, що 

майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для виконання цих та інших аналогічних 

зобов’язань. 

Дотримання фінансових показників 

Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які стосуються переважно випущених 

єврооблігацій. Недотримання цих фінансових показників може призвести до негативних наслідків для 

Банку, включаючи підвищення вартості кредитів та оголошення дефолту. Зокрема, Банк повинен 

підтримувати на певному рівні капітал, показник достатності капіталу, співвідношення загальної суми 

заборгованості пов’язаних сторін Банку до загальних активів. Невиконання цих вимог може призвести до 

дострокового вилучення коштів кредиторами на їх власний розсуд. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років 

ці показники Банком дотримані. 

Зобов’язання з кредитування  

Гарантії та акредитиви «стенд-бай», які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить 

платіж на користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, несуть ризик, 

пов’язаний із дефолтом клієнта або його неспроможністю виконати договір з третьою стороною. Для 

управління ризиком збитків Банк вимагає, щоб більшість гарантій забезпечувались депозитами в Банку. 

Документальні та комерційні акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Банку за дорученням 

своїх клієнтів, які надають право третім сторонам вимагати від Банку оплати у встановлених сумах 

відповідно до конкретних умов, забезпечуються партіями товару, до яких вони відносяться, або грошовими 

депозитами, а отже мають менший рівень ризику, ніж кредити. 

Кредитні зобов’язання являють собою невикористані зобов’язання щодо надання кредитів у формі позик. 

Банк наражається на ризик можливих збитків у зв’язку з ризиком по кредитних зобов’язаннях. Однак, 

враховуючи відкличний характер цих зобов’язань, Банк може відмовити клієнтам в кредитах при зниженні 



платоспроможності клієнта. 

Загальна сума невикористаних кредитних ліній, акредитивів та гарантій за угодою необов’язково являє 

собою майбутні потреби у грошових коштах, оскільки строк дії таких фінансових інструментів може 

закінчитися без фінансування. 

Акредитиви, видані Банком, були такими: 

  2017 рік 2016 рік 

Підтверджені імпортні акредитиви  51 205  1 111 086 
Непідтверджені імпортні акредитиви  78 397  123 034 

Грошове забезпечення (Примітка 14)  (118 038)  (1 195 531) 

Резерв під імпортні акредитиви  (83)  (248) 

Всього акредитивів  11 481  38 341 

Гарантії надані були такими: 

  2017 рік 2016 рік 

Гарантії та авалювання векселів  1 802 903  1 555 047 

Грошове забезпечення (Примітка 14)  (461 202)  (386 592) 

Резерв під гарантії та авалі  (7 562)  (11 268) 

Всього гарантій та авалювання векселів  1 334 139  1 157 187 

 

 

Сума невиконаних відкличних зобов’язань з надання кредитів, наданих Банком станом на 31 грудня 2017 

року, склала 7 230 289 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року − 4 892 266 тисяч гривень). Керівництво 

вважає зобов’язання з надання кредитів відкличними, оскільки відповідні договори забезпечують широкий 

спектр подій-підстав, які дозволяють Банку призупинити подальше фінансування клієнта або достроково 

анулювати ліміт кредитування. Такі події включають, у тому числі, погіршення фінансового стану клієнта, 

зменшення потоків надходжень грошових коштів на поточні рахунки клієнта, втрату забезпечення або 

значне зменшення його справедливої вартості, рішення регулятивних органів, які впливають на 

монетарний ринок України. 

У сумі резерву під акредитиви та гарантії відбулися такі зміни: 

  2017 рік 2016 рік 

Резерв під зобов‘язання, гарантії та акредитиви, станом на початок періоду  13 599  14 969 

Сторно резерву під зобов‘язання, гарантії та акредитиви, протягом звітного періоду  (3 475)  (2 513) 

Вплив курсових різниць  508  1 143 

Резерв під зобов‘язання, акредитиви та гарантії на кінець періоду (Примітка 18)  10 632  13 599 

Станом на 31 грудня 2017 року, до складу резервів під зобов’язання, акредитиви та гарантії входить резерв під 

покриття інших збитків в сумі 2 987 тисяч гривень (31 грудня 2016 року – 2 083 тисячі гривень). 

Зобов’язання за операційною орендою 

У випадках, коли Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні орендні платежі за операційною орендою 

приміщень з можливістю її скасування були такими: 

  2017 рік 2016 рік 

До 1 року  16 257  14 518 
1-5 років  171 549  102 583 

Понад 5 років  55 642  −  

Всього зобов’язань за операційною орендою  243 448  117 101 

  

31 

Примiтка 31 "Операцiї зi зв’язаними сторонами".  

 

Для цілей складання цієї фінансової звітності сторони вважаються зв’язаними, якщо вони знаходяться під 

спільним контролем, або якщо одна сторона контролює іншу або має можливість у значній мірі впливати на 



фінансові та операційні рішення іншої сторони у відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо 

зв’язаних сторін». При розгляді кожного можливого випадку відносин з зв’язаними сторонами до уваги 

береться суть цих відносин, а не лише юридична форма. 

В ході звичайної діяльності проводяться банківські операції з основними акціонерами, компаніями під 

спільним контролем та іншими зв’язаними сторонами. Ці операції включають здійснення розрахунків, 

надання кредитів, залучення депозитів, фінансування комерційної діяльності та операції з іноземною 

валютою. Нижче наводяться залишки станом на 31 грудня 2017 та 2016 років, а також доходи та витрати за 

2017 та 2016 роки: 

Станом на 31 грудня 2017 р. 

та за рік, що закінчився даною датою 

Материнська 

компанія 

Підприємства  

під спільним 

контролем Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Активи 

    Кредити клієнтам  −  2 992 383  146  1 

(процентна ставка, % річних) − (9,93) (38,88) (37) 
Резерв під знецінення кредитів −  (60 221)  (1) − 

Інші активи  12  2 782  62 − 

Зобов’язання 

    Кошти клієнтів   (91)  (7 135 974)  (64 692)  (127 878) 

(процентна ставка, % річних) −  (9,35)   (5,9)   (6,68)  

Випущені депозитні сертифікати − −  (38 546) − 
Інші зобов’язання −  (12 345)  (8)  (15) 

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 

    Відкличні зобов’язання з надання кредитів −  208 105  181  430 

Гарантії та авалі −  226 629 − − 
Акредитиви −  81 246 − − 

Доходи/(витрати) 

    Процентні доходи −  361 344  17  4 
Процентні витрати −  (353 796)  (3 618)  (6 459) 

Комісійні доходи  120  360 604  149  406 

Інші доходи −  230  60  15 

Відрахування до резерву під зобов‘язання, гарантії та 

акредитиви −  8 − − 

Резерв під знецінення кредитів −  (42 854) − − 
Операційні витрати −  (470)  (874) − 

 

Станом на 31 грудня 2016 року та за рік, що 

закінчився даною датою 

Материнська 

компанія 

Підприємства під 

спільним 

контролем Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Активи 

    Кредити клієнтам  −  1 698 595  169  2 

(процентна ставка, % річних) − (13,98) (31,49) (37,0) 
Резерв під знецінення кредитів −  (15 577)  (1) − 

Інші активи  7  9 611 − − 

Зобов’язання − − − − 
Кошти клієнтів   (88)  (7 243 412)  (34 207)   (112 227) 

(процентна ставка, % річних) − (8,96) (7,72) (7,65) 

Випущені депозитні сертифікати −  (435 041) − − 
Інші зобов’язання −  (1 273)  (4)  (10) 

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 

    Відкличні зобов’язання з надання кредитів −  193 715  184  416 

Гарантії та авалі −  114 422 − − 
Акредитиви −  169 052 − − 

Доходи/(витрати) 

    Процентні доходи −  251 462  26  8 
Процентні витрати −  (322 995)  (2 550)  (7 433) 

Комісійні доходи  83  259 803  65  699 

Комісійні витрати −  (867)  (2)  (8) 
Інші доходи −  39  9  12 

Відрахування до резерву під зобов‘язання, гарантії та 

акредитиви −  2 − − 
Резерв під знецінення кредитів −  1 611  (1) − 

Операційні витрати −  (2)  (820) − 

Резерв під знецінення кредитів стосовно кредитів зв’язаним сторонам був створений як на індивідуальній основі, 



так і за портфельним принципом 

 

Протягом 2017 року сума кредитів зв’язаним сторонам змінювалась таким чином: 

  Материнська 

компанія 

Підприємства під 

спільним 

контролем  Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Кредити, надані пов’язаним сторонам протягом року −  1 465 405  63 − 

Суми, повернені пов’язаними сторонами протягом 

року −  (301 036)  (86)  (1) 
Інші зміни −  129 419 − − 

Протягом 2016 року сума кредитів зв’язаним сторонам змінювалась таким чином: 

 

Материнська 

компанія 

Підприємства під 

спільним 

контролем  Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Кредити, надані пов’язаним сторонам протягом року −  683 178  33  1 

Суми, повернені пов’язаними сторонами протягом 

року −  (735 772)  (49) − 
Інші зміни −  233 139  1 − 

У 2017 році винагорода членам Правління складалася із заробітної плати у сумі 66 658 тисяч гривень (у 

2016 році − 71 744 тисячі гривень), обов’язкових внесків до державних фондів у сумі 1 200 тисяч гривень (у 

2016 році −  

1 083 тисячі гривень). За 12 місяців 2017 року виплати членам Спостережної ради становили 1 620 тисяч 

гривень (за 12 місяців 2016 року – 810 тисяч гривень). 
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Примiтка 32 "Прибуток на акцiю".  

Базисний прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку або збитку за рік на 

середньозважену кількість звичайних акцій, що були в обігу протягом року не враховуючи акцій, 

викуплених у акціонерів. Банк не має конвертованих привілейованих акцій, таким чином, розбавлений 

прибуток на акцію буде дорівнювати базисному прибутку на акцію. 

  2017 рік 2016 рік 

Прибуток за звітний період  785 827  367 011 

Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу  14 323 880  14 323 880 

Прибуток на акцію, базисний (виражений в гривнях за акцію) 54,86 25,62 
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Примiтка 33 "Змiни в зобов‘язаннях, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi". 

Нижче наведені зміни у грошових потоках від фінансової діяльності звіту про рух грошових коштів за 2017 рік:  

 

Випущені 

єврооблігації Інші позикові кошти 

Субордино-ваний 

борг 

Балансова вартість на 31 грудня 2016 р.  4 290 540  18 995  490 750 

Погашення  (2 394 876)  (9 888) − 
Курсові різниці  18 589  2 139 − 

Інше  761  (53)  (1 094) 

Балансова вартість на 31 грудня 2017 р.  1 915 014  11 193  489 656 

Стаття «Інше» включає ефект нарахованих, але ще не виплачених відсотків за випущеними 

єврооблігаціями, іншим позиковими коштами і субординованим боргом. Банк класифікує виплачені 

відсотки як грошові потоки від операційної діяльності. 
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Примiтка 34 "Капiтал".  
 

Банк підтримує і активно управляє капіталом для покриття ризиків, притаманних банківській діяльності. 



Достатність капіталу Банку контролюється з використанням, серед іншого, нормативів, встановлених 

Базельською угодою 1988 року та нормативів, встановлених Національним банком України. На думку 

керівництва, загальна сума капіталу, управління яким здійснює Банк, дорівнює загальній сумі 

регулятивного капіталу. Сума капіталу в управлінні станом на 31 грудня 2017 року складає 3 526 143 тисячі 

гривень (на 31 грудня 2016 року – 4 088 984 тисячі гривень). 

Першочерговими цілями управління капіталом Банку є забезпечення дотримання Банком зовнішніх вимог 

до капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних показників капіталу з метою підтримки 

свого бізнесу та максимального збільшення біржової вартості акцій. 

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та 

показниках ризику його діяльності. З метою підтримання або коригування структури капіталу Банк може 

коригувати суми виплат дивідендів акціонерам, повернути капітал акціонерам або випустити капітальні 

цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та процесах у порівнянні з попередніми роками не відбулося. 

Норматив адекватності капіталу Національного банку України 

Національний банк України вимагає від банків підтримувати показник адекватності капіталу на рівні 10% 

від активів, зважених за рівнем ризику, визначений з урахуванням ризиків, розрахований згідно з 

правилами бухгалтерського обліку в Україні. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років показник адекватності 

капіталу Банку, розрахований за цим принципом, складав: 

  2017 рік 2016 рік 

Основний капітал  2 798 998  2 852 869 
Додатковий капітал  727 145  1 236 115 

Відвернення  (6 756)  (5 735) 

Всього капіталу  3 519 387  4 083 249 

Активи, зважені з урахуванням ризику 29 916 078  31 861 941 

Показник адекватності капіталу 11,76% 12,82% 

Регулятивний капітал складається з основного капіталу, що включає сплачений зареєстрований 

акціонерний капітал, емісійний дохід, резерви, створені згідно з українським законодавством, за 

вирахуванням чистої залишкової вартості нематеріальних активів та збитків поточного і попереднього 

років, зменшених на суму нарахованих та не отриманих понад 30 днів доходів, прострочених нарахованих 

доходів, за вирахуванням сформованого за цими доходами резервів. Додатково основний капітал 

зменшується на суму перевищення непокритого кредитного ризику над прибутками минулих і поточного 

років. Другим компонентом регулятивного капіталу є додатковий капітал, який включає резерви під 

заборгованість за міжбанківськими кредитами та кредитами клієнтам, результат переоцінки основних 

засобів, прибуток поточного року, зменшений на суму нарахованих та не отриманих понад 30 днів доходів, 

прострочених нарахованих доходів, за вирахуванням сформованого за цими доходами резервів, 

субординованого довгострокового боргу, нерозподіленого прибутку попередніх років, зменшеного на суму 

непокритого кредитного ризику. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Банк дотримувався регулятивних вимог до капіталу. 

Далі подано звіт про адекватність капіталу за методикою Базель І станом на 31 грудня 2017 та 2016 років: 

  2017 рік 2016 рік 

Капітал 1-го рівня 

  Акціонерний капітал  3 294 492  3 294 492 

Емісійний дохід   101 660  101 660 
Резервний фонд  1 475 430  1 475 430 

Нерозподілений прибуток  (551 731)  (1 363 308) 

Всього капіталу 1-го рівня  4 319 851  3 508 274 

Капітал 2-го рівня 

  Резерви переоцінки активів  553 409  540 021 

Дозволений субординований борг  391 725  490 750 

Всього капіталу 2-го рівня  945 134  1 030 771 

Всього капіталу  5 264 985  4 539 045 

Рівень адекватності капіталу на звітну дату 

  Активи, зважені на ризик  33 788 937  32 358 026 

Всього капіталу  5 264 985  4 539 045 

Рівень адекватності капіталу (%) 15,58% 14,03% 
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Примiтка 35 "Подiї пiсля дати балансу". З початку року Нацiональний банк України пiдвищив облiкову ставку до 

16% з 26 сiчня 2018 року та до 17% з 2 березня 2018 року. 

 


